revista de comunicação,
jornalismo e espaço público

6

mediapolis

Periodicidade
Semestral

tema
personagens mediáticas:
teoria, problemas, análises

Imprensa da Universidade de Coimbra

media characters:

Coimbra University Press

theory, problems, analyses

1

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

Sumário
Summary
INTRODUÇÃO INTRODUCTION

mediapolis 6

Otzi, a múmia glaciar e as suas

A cobertura da morte de figuras

sobrevidas: a personagem nas novas

públicas na imprensa portuguesa.

Carlos Reis,

narrativas de ciência

Contributos para uma categorização

Ana Teresa Peixinho | 5

Ötzi, the ice mummy and its afterlives:

das personagens mediáticas

Character in the new science

The death of public figures in the

narratives

Portuguese press. Contributions to a

Ana Teresa Peixinho

categorization of media characters

| 27

Joana Margarida Martins Mota

| 77

Personagens inventadas:
jornalismo e ficção na I Grande

Representações da mulher assassinada

Guerra mediática (1914-1918)

no fait divers: uma análise nos jornais

*

Invented characters: journalism and

The Times, Daily News e Diário Gaúcho

fiction in the First (mediatic) World

Representations of women murdered

War (1914-1918)

in fait divers: an analysis in the

Luís Augusto Costa Dias

newspaper The Times, Daily News

| 41

and Diário Gaúcho
Transmidiação da personagem

Ana Luiza Coiro Moraes

| 95

em A vida como ela é...:

Recensões Críticas | 109

Narratologia transmedia

refiguração e sobrevida

e transmedia storytelling

Character Transmediation in

Transmedia Narratology and

A vida como ela é...:

transmedia storytelling

refiguration and literary survival

Marie-Laure Ryan

|9

Nayane Yuri Taniguchi Cunha |

61

3

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

INTRODUÇÃO

mediapolis 6
O desenvolvimento que os estu-

novos olhares, sobretudo emergentes no

Theory (coordenada por David Her-

dos narrativos conheceram, nos úl-

final do século XX, são vistos como “a

man), cuja primeira edição sai em

timos anos, baseou-se em relevantes

viragem narrativa das humanidades”

2005, salientam-se as seguintes en-

contributos teóricos, em propostas

por autores de referência como Martin

tradas que contemplam novos formatos

de trabalho analítico e em mutações

Kreiswirth (1994).

e novos produtos olhados sob o prisma

epistemológicas e operatórias que re-

A personagem é uma categoria nar-

dos estudos narrativos: animated film,

cuperaram, para o centro da análise,

rativa que tem estimulado, ao longo da

artificial intelligence and narrative,

uma categoria descuidada durante

década, uma quantidade considerável

comics and graphic novel, computer

décadas: a personagem.

de estudos de áreas muito diversas, da

games and narrative, digital narra-

É sobretudo a partir de final da

psicologia às ciências cognitivas, da

tive, media and narrative, music and

década de 90, quando o campo dos

literatura aos media studies. Longe vai

narrarive, soap opera ou slash fiction.

estudos narrativos se afasta da matriz

o tempo em que ela se circunscrevia ao

No The Living Handbook of Narrato-

estruturalista da narratologia, que se

âmbito da literatura, como se dizia, há

logy, autores como Marie-Laure Ryan,

dá início a uma significativa produção

já três décadas, no respetivo verbete do

Britta Neitzel ou Markus Kühn têm

em torno da personagem. Desde então,

Dicionário de Narratologia: “Categoria

atualizado o dicionário com verbetes

a área disciplinar dos Estudos Narra-

fundamental da narrativa, a persona-

que se compaginam precisamente com

tivos tem vindo a abrir gradualmente o

gem evidencia a sua relevância em rela-

as novas narrativas digitais. Em 2014,

seu campo de estudo, acompanhando a

tos de diversa inserção sociocultural e

foi publicado, com chancela da presti-

evolução tecnológica dos modos de pro-

de variados suportes expressivos” (Reis

giada Walter de Gruyter, uma coleção

dução narrativa bem como as alterações

e Lopes, 1994, p. 314).

de ensaios sobre duas novas tendên-

dos hábitos de consumo cultural. Se,

Atualmente, sobretudo desde o ad-

cias dos Estudos Narrativos: o estudo

durante décadas e sob o magistério de

vento da WEB 2.0 e das consequentes

da transmedialidade e das narrativas

Gérard Genette, a narrativa literária foi

mudanças no ecossistema mediático

não-naturais (coordenada por Alber &

o objeto principal da narratologia, com a

e nas indústrias culturais, as enciclo-

Hansen) – propostas teóricas e ana-

valorização de outras formas narrativas

pédias e dicionários de referência da

líticas aos novos produtos narrativos

e linguagens, a investigação tem vindo a

área dos Estudos Narrativos, a par dos

para os quais a narratologia se revela

dedicar-se a estes novos fenómenos cul-

tradicionais conceitos da narratologia

manifestamente insuficiente.

turais: do cinema à literatura digital, dos

dita tradicional, cobrem fenómenos

Dentre as principais mutações nos

videojogos às reportagens multimédia,

como o multimédia, o digital, a trans-

Estudos Narrativos destacam-se as se-

das radionovelas à fotografia, das tele-

medialidade, a hipertextualidade. Na

guintes: i) a valorização de abordagens

novelas às narrativas transmedia. Estes

Routledge Encyclopedia of Narrative

interdisciplinares, que vieram fecundar
5
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e aprofundar a teoria da narrativa, en-

A transdisciplinaridade que atual-

muito estimulante para o estudo da

quanto campo de reflexão autónomo,

mente caracteriza o seu estudo diz bem

personagem. Naquele campo de traba-

mas não isolado; ii) a afirmação do

das suas potencialidades semântico-

lho, hoje legitimado pela presença na

princípio da transnarratividade, como

-pragmáticas e ideológicas, em harmo-

academia, assumem uma importância

motivo de abertura para análises que

nia com a construção das narrativas

considerável práticas narrativas que,

incidem sobre práticas discursivas em

que tecem a nossa identidade social.

em diferentes suportes, linguagens e

princípio não narrativas, mas em que

H. Heidbrink (Heidbrink, 2010, pp. 67-

contextos comunicativos, procedem à

residual ou marcadamente é possível

110) salienta três aspetos importantes

figuração e à refiguração de persona-

observar a dinâmica da narratividade

na abordagem ao estudo da personagem

gens. Por isso, é possível falar hoje em

e a presença de categorias (como é o

em contexto não ficcional: i) a relação

estudos narrativos mediáticos.

caso da personagem) que lhe estão as-

entre persona e personagem; ii) a ténue

Os recentes desenvolvimentos dos

sociadas. Num recente artigo de 2015,

fronteira entre real e ficcional; iii) e o

Estudos Narrativos cognitivos condu-

Marc Lits, membro do Observatoire du

facto de a personagem ser sempre uma

ziram a uma diferente compreensão

Récit Médiatique, explica circunstan-

construção semiótica, feixe de signos

do funcionamento e do valor da per-

ciadamente as profundas alterações

complexos e materialmente detetáveis,

sonagem mediática, partindo preci-

das narrativas mediáticas, propondo

produto de procedimentos retóricos es-

samente da sua natureza paradoxal:

a criação de uma hipernarratologia

pecíficos. Se, na ficção, estas constata-

se, por um lado, ela é baseada em

capaz de oferecer um aparato teoréti-

ções decorrem do estatuto ficcional dos

pessoas reais, por outro lado, é in-

co que se compagine com as mudan-

mundos possíveis criados pelo discurso

questionável que ela resulta de um

ças da narrativa em ambiente digital.

narrativo, na narrativa de imprensa, um

processo de construção, em que inter-

O estudo da narrativa mediática – fic-

dos tipos discursivos dominantes do

vêm signos e códigos mais ou menos

cional ou jornalística – é uma tarefa

espaço mediático, ancorada que está a

complexos. O discurso mediático, ao

complexa, que exige a mobilização de

um pacto comunicacional de “veracida-

construir figuras, está a propor qua-

um conjunto variado de ferramentas e a

de” e de honestidade factual, a questão

dros de leitura, molduras aos leitores

articulação de múltiplas áreas do saber,

merece outro enquadramento e adquire

e espectadores, a partir dos quais

quer porque a narrativa é um fenómeno

outra complexidade.

será compreendida a história e as

transversal, quer porque os objetos mediáticos são muito heterogéneos.

A consolidação dos chamados es-

suas personagens. Estas são geral-

tudos mediáticos constitui um desafio

mente associadas a atributos sociais
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e pessoais, bem como a ações funcio-

outros que eles arrastam, como fica

Centro de Literatura Portuguesa da

nais que levam à rápida identificação

bem patente no texto de abertura: o

Universidade de Coimbra, no qual

e, muitas vezes, à estereotipia.

ensaio de Marie-Laure Ryan “Narra-

estas questões têm sido equaciona-

Do ponto de vista social, político

tologia e Storytelling transmedia”. Os

das. Os seis artigos agora publicados

e cultural, os discursos dos media e

contributos que este número integra

podem, assim, distribuir-se por três

a sua destacada e continuada pre-

evidenciam as potencialidades do

domínios específicos, eventualmente

sença no espaço público permitem

estudo da personagem mediática em

relacionados entre si: a teorização, a

que se fale na noção de personagem

narrativas de formações discursivas

reflexão sociocultural e os estudos

mediática; essa noção resulta, em

diversas. São aqui tratados processos

de caso.

grande parte, da anulação de fron-

de construção, figuração e leitura de

Os Estudos Narrativos Mediáticos

teiras que anteriormente interditavam

personagens em diversos géneros e ti-

parecem ser uma das áreas mais pro-

movimentos de passagem e de inte-

pos discursivos, das narrativas de im-

missoras no tocante aos estudos sobre

ração tão sedutores como, por vezes,

prensa à comunicação de ciência, da

media e jornalismo. Sem eles, dificil-

problemáticos, nos planos discursivo,

narrativa serial à crónica, bem como

mente se explicariam e compreende-

social e ontológico. As tensões entre

em diversos contextos mediáticos (o

riam os fenómenos de produção e de

o ficcional e o não-ficcional, entre

jornal, a televisão, a rádio digital).

receção dos conteúdos no novo ecos-

o literário e o não-literário, entre o

Para além desta diversidade, patente

sistema mediático, fundamentalmente

narrativo e o não-narrativo, entre a

nos diversos estudos empíricos, o do-

marcado pela “liquidez”, pela disper-

personagem e a pessoa comparecem,

mínio da teoria é também evidente na

são, por fenómenos de hibridização e

com frequência, na enunciação dos

reflexão sobre conceitos fundamen-

pelo empoderamento do leitor. O n.º

discursos mediáticos, na televisão, na

tais: transmedia storytelling; figura-

6 da revista Mediapolis pretende ser

imprensa convencional, no cinema,

ção e refiguração; sobrevida; herói e

um contributo para a afirmação desta

na imprensa digital, na rádio, nas

celebridade. Estes conceitos são hoje

área de estudos, no âmbito da qual a

redes sociais, etc.

absolutamente centrais no estudo do

personagem é, sem dúvida, uma das

O volume n.º 6 da Revista Me-

funcionamento da personagem em

categorias mais férteis.

diapolis, subordinado ao tema Per-

contexto mediático, como o ilustra o

sonagens mediáticas, abre lugar

Projeto Figuras da Ficção, coorde-

Carlos Reis

à discussão destes problemas e de

nado por Carlos Reis, no âmbito do

Ana Teresa Peixinho
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Narratologia transmedia
e transmedia storytelling
Transmedia Narratology and transmedia storytelling
https://doi.org/10.14195/2183-6019_6_1

Resumo

Abstract

O termo transmedia storytelling tornou-se

The term fransmedia storytelling has

viral na área dos media studies. Mas, em

gone viral in media studies. But to what

que medida é que este termo define um fe-

extent does it label a truly new pheno-

nómeno verdadeiramente novo e diferente

menon, different from the older concep-

dos conceitos já conhecidos de adaptação

ts of adaptation and transfictionality?

e transficcionalidade?

What does it really mean to tell a story

O que significa realmente contar uma his-

through different media and under what

tória através de diferentes media e em que

conditions is it desirable? In this arti-

condições isto é uma mais-valia? Neste ar-

cle, I examine several types of projects

tigo, serão avaliados vários tipos de projetos

that could be considered as ‘transme-

que se podem considerar de transmedia

dia storytelling’, without necessarily

storytelling, embora não se enquadrem ne-

fitting within the paradigm of ‘West

cessariamente no paradigma transmedia

Coast’ (i.e. Hollywood) fransmedia,

da ‘Costa Oeste’ dos Estados Unidos (i.e.

and I look at three types of discourse

Hollywood), bem como analisados três tipos

associated with the phenomenon - the

de discurso associados a este fenómeno – o

industry discourse, the fan discourse

discurso da indústria, o discurso dos fãs e

and scholarly discourse - in the hope

o discurso académico –, esperando poder

of distinguishing scholarly discourse

diferenciar este último dos outros dois e,

from the other two and defining some

assim, definir alguns dos seus objetivos.

of its goals.

Palavras-chave: transmedia storyte-

Keywords: transmedia storytelling,

lling, narratologia, discurso da indús-

narratology, industry discourse, fan beha-

tria, comportamento dos fãs, mitologia,

viour, mythology, transfictionality.

transficcionalidade.

9
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Introdução

transmedia storytelling. Na verdade, o

Antes de avançar, gostaria de

À primeira vista, o título deste

interesse da narratologia transmedia

abordar o conceito de media, foco

artigo poderá parecer redundante.

é muito mais abrangente, incluindo

central do fenómeno de transmedia

Será que ‘narrativa’ e ‘história’ não

questões como: qual o potencial nar-

storytelling. Media é um conceito di-

significam mais ou menos a mesma

rativo dos diferentes media e das mo-

fícil de definir e categorizar, pois o

coisa e, consequentemente, ‘narrato-

dalidades que estes codificam; como

termo media, ou medium, não é uma

logia transmedia’ não será o mesmo

podem os affordances narrativos de

categoria analítica criada por teóricos

que ‘transmedia storytelling’? Quando

determinado medium ser simulados

para um determinado fim, mas uma

comecei a usar o termo ‘narratologia

noutro medium; o que conseguem as

palavra que pertence à língua natural

transmedia’ (Ryan, 2004), queria

narrativas de determinado medium que

e, tal como a maioria das palavras,

dizer que a narratologia deveria re-

outras não conseguem; etc. Nenhuma

tem diversos significados. No entanto,

conhecer diferentes media de story-

destas questões implica a análise de

tendo em conta o princípio da navalha

telling em detrimento das linguagens

um franchise transmedia. No entanto,

de Occam, não devemos exagerar nas

escrita e oral, apesar de a linguagem

o conceito de transmedia storytelling

definições quando uma ou outra são

ser provavelmente o mais antigo e im-

continua a ser um interesse legítimo

suficientes. Considero ser útil basear

portante meio de criação narrativa.

da narratologia transmedia. Neste ar-

a teoria dos media em duas definições

Defendi também um estudo compara-

tigo, proponho comparar e contrastar

propostas no Webster English Dictio-

tivo do poder narrativo de diferentes

três tipos de discurso: o discurso da

nary (Ryan, 2004):

media. Desde então, tem-se dedicado

indústria, o discurso dos fãs na sua

tanta atenção a formas de narrativa

relação com o discurso da indústria,

não-literárias e não-verbais, que esta

e, por fim, o discurso da narratologia.

sugestão se tornou evidente. No entan-

A minha questão é: como poderemos

to, com a emergência do fenómeno de

livrar o estudo de transmedia storyte-

transmedia storytelling – obviamente,

lling do sensacionalismo do discurso

não se trata de uma prática nova, mas

da indústria e abri-lo à narratologia?

1

1. Meio ou sistema de informação,
comunicação ou entretenimento.
2. Forma de expressão artística material ou técnica.
Enquanto a primeira definição se

uma prática que tem vindo a benefi-

refere à transmissão de informação,

ciar de enorme publicidade devido ao

a segunda tem a ver com a criação

grande sucesso de sagas como Star
Wars, Harry Potter ou Lord of the Rings –, pode facilmente concluir-se que
narratologia transmedia é o estudo de

1 Escolho não fazer distinção entre transmedial e transmedia. Num primeiro trabalho
utilizei o termo transmedial, mas, entretanto,
rendi-me à utilização predominante e adotei
o termo transmedia.

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

de informação a partir de diversas
substâncias semióticas. Segundo a
primeira definição, podem considerar-se exemplos de media a imprensa, a

televisão, a rádio, a Internet e os vá-

bicos do saco de pasteleiro produzem

bico para o saco de pasteleiro, para que

rios sistemas de distribuição possíveis

formas diferentes. Se as histórias forem

a mesma cobertura possa dar origem

graças à tecnologia digital. De acordo

concebidas enquanto construções men-

a novos bolos.

com a segunda definição, podem con-

tais, estas podem existir no pensamento

No caso de transmedia vir a tornar-

siderar-se outros exemplos de media

enquanto significado puro, ou seja, en-

-se uma forma de storytelling verda-

formas de expressão culturalmente

quanto potencial narrativo puro; mas,

deiramente inovadora, deveria passar

reconhecidas, tais como a música, a

o ato de codificação irá atualizar este

a incluir media no sentido da segunda

dança, a pintura, a escultura, a litera-

potencial, transformando-o numa nar-

definição e não simplesmente da pri-

tura, a banda desenhada e os jogos de

rativa distinta. Selecionar um medium

meira. Por exemplo, uma história em

computador. As duas categorias não

para uma ideia narrativa é como esco-

forma de livro, como um audiolivro em

se excluem mutuamente; por exemplo,

lher um bico para um saco de pastelei-

CD, facultada pelo Amazon Kindle ou

a tecnologia digital é considerada um

ro. Tal como uns são melhores do que

pela Internet, não seria um caso de

medium em ambas as definições, uma

outros consoante o tipo de decoração

transmedia storytelling.

vez que tem vindo a desenvolver novas

pretendida, da mesma forma, alguns

A posição de destaque do conceito

formas de expressão, tais como o hi-

media serão melhores do que outros

de transmedia storytelling na primeira

pertexto ou os videojogos, para além

consoante o tipo de material narrativo

década do século XXI deve-se prin-

de funcionar como um poderoso meio

e o efeito que se pretende alcançar. Po-

cipalmente à popularidade dos escri-

de comunicação.

derá argumentar-se que esta analogia

tos de Henry Jenkins sobre a cultura

A ideia de medium como meio de

não descreve exatamente o processo

contemporânea. Foi ele quem identi-

transmissão tem sido criticada, nomea-

criativo, uma vez que a maior parte

ficou o fenómeno e o rotulou. Na nos-

damente por Walter Ong (1982), na me-

dos criadores se especializa em apenas

sa cultura obcecada por marcas, um

dida em que os media não são canais

um medium, sendo mais provável que

rótulo equivale à criação do próprio

passivos através dos quais a informa-

estes se perguntem ‘que tipo de história

conceito. A ‘coroação’ de transmedia

ção é enviada e recebida inalterada do

é a mais adequada para o medium que

enquanto modo de storytelling acon-

outro lado. Por isso, gosto de pensar

tenho em mente?’ do que ‘que medium

teceu quando a Producers Guild of

que os media são um pouco como os

é o mais adequado para a história que

America (Associação dos Produtores

bicos dos sacos de pasteleiro. A subs-

quero contar?’ Porém, relativamente ao

da América) emitiu um manifesto

tância disforme da cobertura do bolo é

conceito de transmedia storytelling, o

definindo o conceito de transmedia e

colocada dentro do saco de pasteleiro e

material narrativo é um dado adqui-

reconhecendo oficialmente os ‘produ-

comprimida através do bico, saindo do

rido, fazendo com que a questão se

tores de transmedia’ como potenciais

saco de forma decorativa. Os diferentes

limite, de facto, à escolha do melhor

membros da associação:
11
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Personagens inventadas:
jornalismo e ficção na I Grande Guerra mediática (1914-1918)*
Invented characters: journalism and fiction
in the First (mediatic) World War (1914-1918)
https://doi.org/10.14195/2183-6019_6_3

Resumo

Não tanto pelos temas, são as personagens

a chronological arc that extended, with

O texto parte da perspetiva, já anterior-

que, pela sua resolução, pelo esforço, pelo

decreasing regularity, from 1 February

mente estudada, de que a imprensa de

sacrifício ou pela glória moralizadora, vão

1915 to August 28, 1916. Except for one

massas em Portugal − que tem em 1865,

ao encontro do mercado das emoções cria-

or another author looking for a place in the

com a fundação do Diário de Notícias,

do pela propaganda mediática.

literary field, the initiative came from a new

o seu ano zero e, a partir de 1881, com

and specific journalistic field in statement

o jornal O Século a sua expansão impa-

process, but still in half walls with the li-

rável – transformou a I Grande Guerra,

Palavras-chave: I Grande Guerra, O Sé-

terary writings. These war fictions were

de 1914-1918, na primeira grande guerra

culo, Ilustração Portuguesa, jornalismo e

intended to feed all the sensationalism of

mediática. À apoteose da guerra não faltou

literatura, ficção de guerra

war, plus the emotion that the creation of

o recurso à ficção, no sentido literário −

characters could credibly lend to the cli-

aquilo a que o jornalista Mário de Almeida

Abstract

mate of the conflict, that is to say a greater

então chamou a “literatura da guerra”,

The article starts from the perspective,

efficacy in staging the real, as was expected

como um “campo baldio” pronto a “pas-

elsewhere studied, that the mass media in

by the interlocutor in a story about a Christ-

sa[r]-lhe a charrua por cima”, e que de-

Portugal − which has its zero year in 1865,

mas in war: “Give it some literature and

signo por ficções de guerra.

with the foundation of Diário de Notícias,

there’s a subject for a Christmas tale ...”

O corpus textual de que falo, publicado na

and since 1881, with the appearance of

Not so much for the interest of the fictio-

revista Ilustração Portuguesa (pertencente

the newspaper O Século, its unstoppable

nal themes or narrative strategies, are the

ao império d’O Século), num conjunto que

expansion − transformed the Great War of

characters who, even if stereotyped and

não perfez quatro dezenas de textos, ocu-

1914-1918 into the first mediatic war. The

sometimes ill-defined, meet the emotions

pou um arco cronológico que se estendeu,

apotheosis of the war did not lack the use

market created by the mediatic propagan-

com decrescente regularidade, de 1 de

of fiction, in the literary sense, what the

da, with his example of personal determi-

fevereiro de 1915 a 28 de agosto de 1916.

young journalist Mário de Almeida then

nation, effort, sacrifice or moralizing glory.

A iniciativa partiu, salvo um ou outro autor

called a «literature of war» as a «vacant

à procura de um lugar nas letras, de um

field» ready to «pass the plough above»,

Keywords: I World War, O Século, Ilus-

campo jornalístico ainda de paredes meias

and which I designate as war fictions.

tração Portuguesa, journalism and litera-

com a escrita ficcional ou teatral – ou,

From this fictional representation came

ture, war fiction

como esperava o interlocutor de um conto

a textual corpus, published in the maga-

*

de Natal na guerra: “Meta-lhe você um

zine Ilustração Portuguesa (belonging to

bocado de literatura e aí tem um assunto

the mediatic empire of O Século), in a set

para um conto de Natal...”

that did not complete four dozen texts in
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Este artigo é o esboço de um estudo introdutório para uma antologia de textos da guerra
mediática em preparação; agradeço desde já
à Drª Fátima Pais o tratamento das imagens
aqui incluídas.

À Ana Teresa Peixinho, pela parti-

Não se trata, por isso, de um mero con-

vez a meia centena e elevando-se a

lha de caminhos nos estudos sobre a

texto, mas do cenário que conduziu os

quase 65 títulos anuais no conjunto

emergência da imprensa moderna em

agentes mediáticos ao limite da ficção

de duas décadas que vai até 1880

Portugal

sobre o real.

(quadro 1); a segunda data corresponde ao reforço da grande explosão

Não tanto pela sua importância

da imprensa de massas que marcou o

ficcional, cuja análise propriamen-

A entrada de Portugal

ímpeto da civilização do impresso nas

te literária ficará para alguém mais

na era mediática

duas últimas décadas de Oitocentos,

competente, antes pelo papel desem-

O ano zero da era mediática em

durante as quais se registam mais de

penhado na estratégia ideológica da

Portugal pode considerar-se a partir

50% dos títulos periódicos editados

imprensa da época, surgiu nas páginas

da fundação do Diário de Notícias, em

durante todo o século XIX, duplicando

da revista Ilustração Portuguesa um

1865, num processo de massificação

o ritmo de publicação sobre as duas

conjunto considerável de textos de

da imprensa que se tornou decisivo

décadas anteriores. Até ao fim do

ficção, em crónica e em conto, que

com a criação do matutino O Século,

primeiro quartel do século seguinte,

tomaram a guerra por tema e criaram

em 1881, título de jornal que veio a

a apoteose do jornal e do magazine

personagens episódicas à medida do

constituir um verdadeiro (e o primei-

foi a marca dessa cultura urbana de

impacto emocional em geral e subi-

ro) império mediático no nosso país

massas, origem e matriz do processo

tamente construído pelo meio jorna-

na viragem para o século XX (Dias,

de massificação cultural sob o signo

lístico em torno dos acontecimentos

2014a). As datas não representam sim-

de uma civilização do impresso.

reais (Dias, 2016). Mais pelas perso-

ples marcos, estão antes bem contex-

nagens inventadas como suporte de

tualizadas no processo de emergência

Naturalmente, estes indicadores

um clima emotivo, a série de narrati-

da “imprensa industrial” (Tengarrinha

de crescimento resultaram da conju-

vas − circunscrita ao período inicial

1989, pp. 213 e ss.): a primeira situa-

gação de dois principais fatores: antes

da I Grande Guerra, entre a imediata

-se no decurso de um salto qualitativo

de mais, um afluxo demográfico sem

surpresa do deflagrar de um conflito

na presença das publicações periódi-

precedentes nas principais cidades,

de dimensão mundial e o espectro da

cas no espaço público, descolando a

com aumento global de mais de 100%

participação portuguesa no inferno do

década de 1860 das anteriores, quan-

da sua população, entre 1864 e 1911,

palco europeu − não pode entender-se

do a média anual de novos títulos, até

que chegou a atingir mais de 200%

fora do contexto da história cultural

então a um ritmo prolongado de pouco

em cidades de fomento industrial; e,

em que emergiu a imprensa de massas

mais de 25 jornais e revistas por ano

neste quadro, sobretudo com o cres-

e o jornalismo moderno no nosso país.

desde 1821, excedeu pela primeira

cimento de uma pequena burguesia

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

Período

Nº

Ø an.

%

< 1820

84

4,2

1,5

1821-1840

531

26,6

10,0

1841-1860

544

27,2

10,2

Quadro 1: Criação de jornais no séc. XIX

1861-1880

1.288

64,4

24,3

(por períodos)

1881-1900

2.865

143,3

54,0

Fonte: Rafael; Santos (1998-2002).

Total

5.312

do terciário em expansão (Alves,

Um império mediático

(Gouveia; Dias 2017, pp. 30 e ss.).

2012), um aumento do público leitor

e um “barão” da imprensa

E, como convém a um verdadeiro im-

(ou potencialmente leitor) nos meios

Neste processo de desenvolvimen-

pério, O Século foi então dirigido pelo

urbanos, sobretudo num eixo litoral a

to da imprensa de massas, o império

grande “patrão” da imprensa portu-

ocidente do território continental. Ao

d’O Século foi um agente fundamental

guesa da época (Abreu, 1927, pp. 71

longo desse eixo, de Viana do Castelo

do novo mercado cultural: mais do que

e ss.), Silva Graça, cujo trajeto pessoal

a Setúbal , surgiu uma população ur-

um caso de estudo, foi o grande modelo

exemplifica a carreira de sucesso no

bana alfabetizada a franquear os 50%

de massas no nosso país durante vá-

novo mundo mediático e, em geral,

dos seus habitantes por volta de 1880

rias décadas, desde que se tornou “o

simboliza um tipo de ascensão cultural

e, no termo da década de 1910, a mes-

jornal de maior circulação”, segundo

e social: não obstante a falta de uma

ma faixa de potenciais consumidores

expressão que passou a acompanhar o

biografia que elucide com pormenor

do objeto impresso atingia, no caso das

cabeçalho do jornal a partir de 1895.

o seu percurso, alguns passos largos

cidades de Lisboa e do Porto de que

O Século tinha então uma tiragem

podem reconstituir a sua meteórica

existem dados, mais de 75% dos seus

entre os 45 e os 55 mil exemplares

promoção no meio jornalístico.

residentes (Dias, 2017, p. 9). Falando

diários (Mala da Europa, 1895 ag.

José Joaquim da Silva Graça (1858-

apenas da capital do país, as tiragens

12: 2) e, ver-se-á adiante, estava em

1931) nasceu em Pedrógão Grande, a

dessa imprensa em crescimento ronda-

acelerada evolução no mercado até ao

norte do distrito de Leiria, no seio de

vam a proporção de um exemplar para

período da Grande Guerra, quando o

uma modesta família de origem alen-

6 habitantes cerca de 1880, quando a

Diário de Notícias, em crescimento

tejana (Vidigueira, distrito de Beja).

população da capital tinha cerca de

mais lento, não atingia ainda naquela

“Apesar de não ter estudos”, partiu

300 mil habitantes; e, antes de 1910,

data os 30 mil exemplares (Miranda

para o mundo da grande capital ainda

atingiam uma relação de 1 para 4,

2002, p. 128). O grande matutino

menor de idade, apenas “dispondo de

com a população urbana na casa dos

deu então origem a uma Empresa do

muita inteligência e de muita vonta-

400 mil residentes (Peixinho & Dias

Jornal O Século, que em breve veio

de de aprender” (Pereira; Rodrigues,

2015, p.108).

a criar uma constelação de magazi-

1912, p. 926). Sem ter cursado “esco-

nes e suplementos vocacionados para

las nem academias”, fez certamente o

franjas sociais e profissionais de um

percurso de escolarização reservado

público diversificado (Dias, 2014a),

então aos indivíduos provenientes das

mas também uma linha editorial de

camadas populares, como foi também

livros e objetos gráficos especialmen-

o de José Eduardo Coelho (1835-

te destinados aos leitores do jornal

1889), um dos fundadores e diretor

1

1 No sul do país, à semelhança do interior,
este crescimento é mais lento e tardio, e
compagina-se com a conclusão das ligações
ferroviárias que só chegam a Faro à beira
de 1890.
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do Diário de Notícias que aprendeu

as esferas populares para os círcu-

em 1881, tirava o jornal republicano

a ler e a escrever com uma “mestra

los de uma nova pequena burguesia

4 mil exemplares diários ao cabo de

de rua” 2 e iniciou a vida profissional

urbana onde se formou um caudal de

6 meses de uma existência frágil, sem

como operário tipógrafo, acumulan-

intelectuais proletários (Figueiredo,

profissionalização nem estrutura or-

do ele mesmo a atividade de “mestre

2011, pp. 26 e ss.).

ganizada.

de rua” para acrescentar ganhos os

Com passagem breve pela cidade

Mas Graça não passou apenas para

seus proventos (Pereira; Rodrigues,

de Tomar, onde se empregou numa

a frente do trabalho redatorial de O

1906, p. 1.065). O último quartel do

casa comercial, primeiro como apren-

Século e assumiu um amplo papel na

século XIX permite recensear idênti-

diz de caixeiro, Silva Graça aprofun-

gestão do jornal em todos os negócios

cas trajetórias de ascensão social nos

dou aí a formação autodidata que lhe

que este envolvia: “à força de um cons-

meios populares e identificar nestes

permitiu iniciar-se em colaborações no

tante trabalho, dirigindo e fiscalizan-

a formação de círculos de cultura po-

jornal Emancipação, de feição repu-

do tudo, conseguiu num curto espaço

pular, com atividade no campo edito-

blicana e fundado em 1879, escreven-

aliviar a empresa de todos os seus

rial, jornalístico e dos espetáculos ,

do artigos ao lado de Teófilo Braga e

compromissos” (Mala da Europa, nº

conduzindo uma elite operária até ao

outros democratas que aí colaboravam.

sit.). Com o investimento súbito num

meios das Universidades Populares

Já em Lisboa, por volta de 1880, ain-

parque gráfico moderno introduzido

(Pintassilgo, 2011) ou franqueando

da empregado do comércio, estreitou

por sua iniciativa, O Século alcançou,

ligações ao movimento republicano

em menos de uma década, tiragens

2 Não sendo questão de aclarar o assunto
neste local, a designação de “mestra de rua”,
sobretudo no feminino, é recorrente nas fontes da época, nomeadamente em biografias
de figuras provenientes dos meios populares
que acedem a uma escolarização paralela
às escolas públicas ou privadas e muitos
deles ascendem a uma elite urbana culta
(p.e. Marques, 1935).

em plena reorganização, fazendo parte

médias entre 20 a 30 mil exemplares

do Clube Henriques Nogueira lidera-

e, a partir de 1889, os rendimentos

do por Manuel de Arriaga (Ribeiro,

pessoais surpreendentemente realiza-

2011, pp. 33-35), ao mesmo tempo

dos pelo novel redator, cujo percurso

que colaborou na revista Era Nova,

profissional de caixeiro a jornalista

dirigida por Teófilo Braga, e no se-

não fariam prever, permitiram-lhe ad-

3 Já tive oportunidade de fazer uma abordagem a estes círculos populares na conferência a um seminário doutoral em Espanha,
ainda por publicar: La calle y la “masa
semiletrada”: reconstitución de itinerarios
populares en la transición del siglo XIX al
XX, in XIII Seminario Anual De la Casa a
la Calle: lugares, usos y apropiaciones de la
cultura escrita (siglos XVI-XX). Universidade de Alcalá, 2016.

manário Vanguarda, sob a direção de

quirir sucessivamente a maioria das

Teixeira Bastos. Com este tirocínio jor-

ações da empresa e elevar a fasquia

nalístico e provada confiança política,

de crescimento do jornal. Em 1896,

Silva Graça foi finalmente convidado

com a saída de Magalhães Lima da

por Sebastião Magalhães Lima, um

direção do jornal, Graça assumiu esse

dos fundadores e diretor do jornal,

cargo efetivo na empresa jornalística

a ingressar na redação de O Século

(Branco e Negro, 1897 jan. 10: 236)

3
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Quadro 2: Tiragens
médias comparadas
dos dois maiores
diários de Lisboa 8

Jornal

1865

1875

1881

1889

1895

Diário Notícias4

8.000

24.000

26.000 26.000

O Século

-------

--------- 4.000

1908

1915

1918

30.0005

25.000 50.000 85.000

150.000 6 200.000 7

678

com pleno e exclusivo controlo do
“colosso da Rua Formosa” (Martins,
1934, p. 3).
A partir de então, Silva Graça,
proprietário, administrador, diretor e
redator de O Século, adquiriu “fama
de irascibilidade e de atormentador
[que] corria pelas redações como a de
um ogre metido no seu fojo a devorar
cérebros frescos.” E a esta acresceu
a fama de “grande manejador da opinião pública”, ao mesmo tempo que
“o árbitro, por vezes, da política”. Dez
anos volvidos, no centro já de uma
constelação de títulos periódicos na
sua órbita (Dias, 2014a), O Século
tirava uma média diária de 85 mil

A partir de então,

Silva Graça “impunha-se pela
celebridade e pela presença” como

Silva Graça,

grande barão da imprensa (fig. 1); mas
também, mesmo discretamente, como

proprietário,

magnata no mundo financeiro, com
aplicação de avultados capitais, como

administrador,

foi o exemplo da companhia seguradora Lloyd Português onde figurou, à data

diretor e redator

da sua criação em 1902, na lista dos
maiores acionistas, com 10 contos de

de O Século,

réis num capital social de 500 contos
(Cruz, 2014, p. II, 249); em 1914, no

adquiriu “ fama

auge da sua vida à frente de O Século,

de irascibilidade e

já números idênticos ao Diário de Notícias
(Barros, 2014, I, p. 48).
6 Média ponderada sobre os dados anterior e
posterior.

de atormentador

4 Para o Diário de Notícias, ver sobretudo
Miranda, 2002.

7 Embora sem dados diretos e absolutos, em
1918, sobretudo por força da política de informação sobre a guerra, O Século, que então
considerava ser o “primeiro quotidiano da
península [Ibérica] em tiragem e em expansão” que lhe dava o perfil “do jornal popular
por excelência” (Ilust. Port., 1918 ag. 26,
p. 168), poderia contar já com uma média
próxima dos 200 mil exemplares diários,
já que A Capital (1 ag. 1818) comentava
uma entrevista dada por Brito Camacho a
O Século, passível de ter sido lida por 240
mil leitores (informação que agradeço ao
Dr. Luís Sá da Biblioteca Nacional de Portugal). Nessa altura, este diário contava já
com agências em vilas da periferia de Lisboa
(Almada e Amadora), além dos Açores e na
Madeira, e sucursais espalhadas por várias
cidades do país.

5 Por volta deste ano, um diário republicano
como O Mundo, fundado em 1900, tirava

8 Fontes e bibliografia referidos no texto e
notas.

exemplares (Ilustração Portuguesa,
1908 jul. 13, p. 47) que podiam elevar-se, em dias de acontecimentos mediáticos extraordinários, a um número
impressionante de 160 mil exemplares
(Brandão, 1998, p. 142) que ultrapassavam largamente as tiragens dos
maiores diários lisboetas (quadro 2).
4
5

[que] corria pelas
redações como a de
um ogre metido no
seu fojo a devorar
cérebros frescos.”
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Fig. 1 | Retrato de Silva Graça, c. 1895,
A. desc. (grav. Pastor)
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o capital acionista da Sociedade Na-

processo de urbanização, das avenidas

O império d’O Século, no seu con-

cional de Tipografia, gestora da em-

António Maria de Avelar e José Lucia-

junto (muito particularmente a Ilus-

presa jornalística, então fixado em 360

no (hoje Av. Elias Garcia), destinado à

tração Portuguesa, que aqui importa

contos de réis, era hegemonizado pela

construção de um “chalet” especial-

destacar), contribuiu como nenhum

parte de J. J. da Silva Graça, no valor

mente construído para atribuição de

outro jornal ou grupo jornalístico

de 250 contos .

um prémio em concurso destinado aos

para o crescimento e a afirmação da

leitores de O Século . Nos quatro anos

profissão de jornalista e da autonomia

que mediaram ambas as transações, o

do género jornalístico, procedendo dos

Um magazine de sensação:

diário lisboeta tinha lançado e rapida-

princípios e práticas de profissionali-

a “Ilustração Portuguesa”

mente firmou uma das grandes cria-

zação e de especialização jornalísti-

Em 1904, Silva Graça consagrava

ções editoriais da sua constelação de

ca seguidos pela direção desse grupo

simbolicamente a sua considerável for-

títulos periódicos, a revista Ilustração

mediático, do crescimento de efetivos

tuna com a construção de uma faustosa

Portuguesa, cuja redação mobilizou,

nas redações como da generalização

mansão, envolvida num jardim e para

para além de figuras consagradas ou

de correspondentes, mas também do

a qual adquiriu um terreno na con-

experientes, alguns dos nomes que vi-

aumento de volume no noticiário, da

fluência das avenidas Fontes Pereira

riam a marcar as duas ou três décadas

diversidade de interesses dos leitores

de Melo e António Maria de Avelar

seguintes como escritores, jornalistas,

e da dinâmica social, económica e po-

(depois Av. 5 de Outubro), ruas Tomás

fotógrafos e ilustradores; ao cabo des-

lítica da sociedade de massas e da sua

Ribeiro e Latino Coelho . Já depois de

se quadriénio, este magazine contava

interação globalizadora. Não foi por

concluído o que, à época, foi um dos

cerca de uma centena de indivíduos

acaso que, numa aposta de antecipa-

mais famosos edifícios apalaçados da

ao seu serviço e um parque gráfico

ção, O Século estabeleceu, primeiro

capital (Figueiredo, 1908), tomou ain-

autónomo que respondeu com tiragens

que qualquer outro periódico portu-

da pessoalmente, em 1908, um terre-

que passaram de pouco mais de 6 mil

guês, uma agência no estrangeiro, na-

no próximo, no cruzamento, então em

no ano de fundação para quase 25

turalmente na Cidade Luz, “instalada

mil exemplares semanais em menos

na Rue des Capoucines (...), a dois

de cinco anos (Ilust. Portug., 1908,

passos da Place Vendôme, a alguns

jul. 13: 48).

minutos da Opera, no bairro de maior

9

11

10

9 Livro de atas da administração. Lisboa,
ANTT, EPJS/cx. 6860, fls. 7-8.
10 Escritura de venda de terreno em 16
maio 1904. Lisboa, AMLSB/CMLSBAH/
FNAJ/001/00069/028, Escrit., 48, fl. 129
vº); hoje inexistente, o “palácio” Silva Graça situava-se no espaço ocupado pelo Hotel
Sheraton e Centro Comercial Imaviz.

movimento de Paris” (fig. 2) e tendo
como diretor o jornalista Paulo Osó11 Escritura de venda de terreno em 20 jan.
1908. Lisboa, AMLSB/CMLSB/AGER-N/02/08248, Escrit., 61, fl. 67 vº).

rio (Ilust. Portug., 1913 nov. 3: 567)
que foi também, durante o período da
47

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

Fig. 2 | Agência de O Século em Paris, 1913,
fot. p&b, A. desc.

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

algumas das presenças “invisíveis”

ser solitário e encontrar-se rodeado

pássaro de sonho que choca os ovos da

que percorrem este livro. Ora, através

por outros - com quem não consegue

experiência. O simples sussurrar da

de diversos exemplos, Turkle descreve

estabelecer contacto, ou que lhe são

folhagem afugenta-o. Os seus ninhos

como a conversação se encontra hoje

hostis. Já o homem só, por seu lado,

– as atividades intimamente ligadas ao

ameaçada em níveis sem preceden-

embora sozinho, pode encontrar-se e

tédio – já desapareceram das cidades

tes: o seu espaço foi progressivamente

dialogar consigo mesmo – o que con-

e estão também em vias de extinção

ocupado por modalidades de substi-

cede a esse estado uma dimensão po-

no campo” (Benjamin, 1992, p. 36).

tuição promovidas por equipamentos

sitiva, e mesmo necessária. Escrevia a

Sherry Turkle assume esta leitura,

e aplicações digitais. Estamos a ser

pensadora alemã, a partir de Epicteto:

que identifica, de forma aguda, na

silenciados pelas nossas tecnologias -,

“O Homem só está desacompanhado e,

era digital. “São muitas as pessoas

noutros termos, estamos a ser “curados

portanto, pode estar em companhia de

– adultos e crianças - que atualmen-

da conversação” (p. 9).

si mesmo”, (…) na solidão sou apenas

te ficam ansiosos sem a alimentação

Grande parte do livro descre-

um, abandonado por todos os outros.”

constante da estimulação online. Em

ve consequências e perigos destas

Acrescenta: “em rigor, todo o ato de

cada momento tranquilo, pegam nos

transformações. Olhemos, dessa des-

pensar é feito quando se está a sós,

smartphones, verificam as mensagens,

crição, a que se refere ao surgimento

e constitui um diálogo entre eu e eu

enviam um texto. Não toleram o tempo

de novas formas de solidão. Turkle

mesmo” (Arendt, 1998, p. 528). Um

que alguns dos inquiridos classificam

escolhe como quadro teórico a dis-

diálogo, sublinhe-se, em que não se

como ‘aborrecido’ ou ‘de acalmia’” (p.

tinção entre dois termos, “solitude”

perde o contacto com o mundo e com

23). “Se não possuirmos a experiência

e “loneliness”, os quais remetem, aci-

os outros indivíduos, representados no

de estar só – e é essa cada vez mais a

ma de outros na era moderna, para a

eu dialógico que forma cada indivíduo.

realidade atual – começamos a fazer

análise proposta por Hannah Arendt

Esta leitura permite estabelecer

corresponder estar só com solidão. Isto

no clássico estudo sobre As Origens

contacto com um outro tema clássico

reflete o empobrecimento da nossa

do Totalitarismo (1998, São Paulo:

da teoria da cultura moderna, para

experiência. Se não conhecermos as

Companhia das Letras) - onde, por

o qual estamos avisados desde pelo

satisfações de estarmos sós, apenas

sua vez, recupera a estrutura destes

menos Walter Benjamin, e em parti-

conheceremos o pânico da solidão”

conceitos a partir da Antiguidade

cular do seu ensaio sobre O Narrador

(pp. 65-66).

Clássica. Assumamos a tradução de

(1992, in Sobre Arte, Técnica, Lin-

Se o estado descrito acima com-

“solitude” por “só” e de “loneliness”

guagem e Política, Lisboa: Relógio

promete a autorreflexão, uma outra

por “solitário”. Arendt descreve, na

d’Água). Numa passagem célebre,

capacidade seriamente afetada é a

obra referida, como um Homem pode

podemos ler o seguinte: “O tédio é o

empatia. Diz-nos Turkle que jovens
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altamente ligados não possuem como

em que própria demora na resposta

vulnerabilidade e concebendo novos

caraterística marcante a capacidade

significa “insensibilidade” e “falta de

comportamentos em relação a ela”, de

de identificarem os sentimentos dos

atenção” ao outro. “Em vez de promo-

modo a afastar “a tentação” (p. 261).

outros; na verdade, nem mesmo a ca-

ver o valor da autenticidade, [os media

pacidade de identificarem os próprios

sociais] encorajam a performance. Em

sentimentos. A explicação encontra-

vez de ensinarem a lidar com a vulne-

-se no tipo diferente de experiência

rabilidade, sugerem a adoção do me-

de interação promovido pelas novas

lhor rosto.” Leslie, uma das muitas

tecnologias – um tipo de experiência

jovens descritas por Turkle, que relata

redutor e empobrecedor da interação:

ser nas redes sociais onde “se sente

“se estiveres apenas parcialmente pre-

mais importante”, é paradigmática:

sente, será fácil perderes o subtexto

“não se tornou melhor a ‘ler’ os ou-

emocional e não-verbal que acompa-

tros; tornou-se mais apta para fazê-los

nha o que os outros te estão a dizer.

‘gostar’ de si” (109-110).

E, igualmente, não estarás tão atento

Se, em livros anteriores, o enfoque

aos teus próprios sentimentos” (p. 41).

de Turkle era claramente colocado no

Bem pelo contrário, o ambiente

diagnóstico, o tom geral de Reclaiming

emocional dos media sociais é marca-

Conversation é sobretudo terapêutico e

do pelo desejo de obter aprovação – a

programático – fazendo, aliás, justiça

busca de likes. Num contexto em que

ao próprio título. “Perante as deficien-

o “polegar para baixo” não é opção,

tes conexões do nosso mundo digital,

a simples obtenção de um valor de

encontra-se a cura pela conversação”

reações positivas aquém do esperado

(p. 5). É, assim, um livro que sublima

é, por si só, fator de desapontamento.

aquilo que está em causa na conversa-

É ainda o estímulo necessário para

ção – o desenvolvimento da confian-

publicar o que se parecer com maiores

ça e da autoestima, a capacidade de

probabilidades de obter a aprovação

empatia, amizade e intimidade –, ao

dos outros. Em resultado, emerge todo

mesmo tempo que afirma a necessida-

um código implícito de expressão que

de de reconhecermos a nossa vulnera-

remete para a partilha do positivo e

bilidade face aos poderosos encanta-

para a resposta rápida, num ambiente

mentos da tecnologia – “admitindo a
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Longe vão os tempos do antigo

devidamente assessorados, souberam

desse relacionamento, o que significa

presidente norte-americano William

lidar com os media predominantes do

que a era da comunicação política,

McKinley (1897-1901), a quem se de-

seu tempo. Num contexto político de

na expressão de Blumler e Kavanagh,

vem as primeiras salas de trabalho

ditadura, Portugal conheceu, entre

está agora submetida às regras e cri-

para os jornalistas, na Casa Branca, ou

1969 e 1974, as televisivas Conver-

térios da “marketização da política”

de Andrew Jackson, que meio século

sas em família, de Marcello Caetano.

(Roy, 2003, p.132) e da cultura do

antes, durante a campanha que o iria

Durante quase todo o século XX,

sound bite que propicia, por sua vez,

eleger, beneficiou do aconselhamen-

o sistema político, fruto das mudanças

o florescimento da demagogia (Louw,

to pioneiro, cuidado e estratégico de

sucessivas que a tecnologia e os me-

2005), em consequência da conquista,

Amos Kendall, nas funções que hoje

dia foram introduzindo nos processos

pelos media, do centro da vida so-

conhecemos pela designação de as-

de comunicação e, em especial, nos

cial, o mesmo é dizer, da atual esfera

sessor de imprensa (Ribeiro, 2015). A

planos de interação social (Thompson,

pública. A mediatização da política,

política adaptava-se à fase emergente

1995), desenvolveu uma parte consi-

em suma, tem-se assumido como uma

da industrialização e circulação dos

derável da sua estratégia de ação tendo

ação vital nas sociedades do último sé-

jornais, procurando aproveitar ao

em conta os meios de comunicação

culo e meio, embora venha merecendo

máximo o que essa nova forma de

social. Essa revalorização do papel (e

crescente importância e visibilidade

ampliação e multiplicação de ideias

poder) dos media insere-se na noção

nos estudos sobre a comunicação e da

e mensagens trazia como possibilidade

de ideologia da comunicação, como

comunicação política.

e meio de chegada ao poder e da sua

refere Mário Mesquita (2003), e que

Rita Figueiras, professora da Uni-

gestão de imagem pública.

Thompson (2005) recentra na ideia de

versidade Católica Portuguesa, pro-

De Theodore Roosevelt, que nos

uma nova visibilidade pública cada

põe na sua mais recente publicação,

primeiros anos do século XX inaugu-

vez mais difícil de controlar, em con-

A mediatização da política na era

rou a estratégia do “balão de ensaio”

sequência da lógica de funcionamento,

das redes sociais (Aletheia Editores,

(“trial ballom”) hoje tão em voga no

de atuação e de interação dos meios

2017), a ideia de “colonização da

jogo político com os media, até Mar-

de comunicação.

política pelos media” (p.70), para,

garet Thatcher, Tony Blair e Obama,

A partir da última década do sé-

justamente, exprimir o desequilíbrio

passando por Franklim D. Roosevelt

culo passado as regras do jogo entre

existente, entre os dois campos, nos

que usou a rádio durante anos para

a política e os media alteraram-se.

pratos da balança do tempo presen-

as suas conversas à lareira ( fireside

Desde então, “é o espetáculo das ati-

te. Porém, aquilo que aparece como

chats), sem esquecer Kennedy, Lyndon

tudes e das pequenas frases” (Roy,

uma tendência e sinal evidente desta

Johnson e François Mitterand, todos,

2003, p. 132) que domina a lógica

era de autocomunicação de massas,
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na expressão de Castells (2015), não

mediático” se “desenvolve em dife-

“necessidade de legitimidade pública”

nos é apresentado nesta obra como

rentes direções” (p. 98).

(p.78) que procuram, a investigadora

uma fatalidade ou como uma lógica

É, justamente, a diversidade de

da Universidade Católica não esconde

determinista em que os media seriam

caminhos que hoje se colocam no placo

que nem todas as instâncias, insti-

na sua ação uma espécie de eucalip-

relacional entre os media e a política

tuições ou figuras políticas adotam

tal depredador que tudo seca à sua

que Rita Figueiras explora, a partir da

comportamentos semelhantes, estra-

volta. Pelo contrário, Rita Figueiras

explicitação do conceito de mediati-

tégias de exposição pública idênticas

deixa aberto o campo de análise, ao

zação e da descrição breve e sumária

e um relacionamento negociado com

defender que “a aproximação à lógi-

do trajeto dos meios de comunicação

os meios de comunicação.

ca dos media não anulou a lógica da

ao longo, sobretudo, dos últimos 100

Dividido em três capítulos —

política” (p.97) nas sociedades con-

anos e como eles se tornaram cres-

A lógica da política; a mediação da

temporâneas, nas quais os meios de

centemente influentes e decisivos no

política; a mediatização da política —,

comunicação se tornaram “ a fonte

nosso tempo e nas nossas vidas. Nesse

o livro apresenta no terceiro subtítu-

mais importante ou dominante de

sentido, a autora não pode deixar de

lo do último capítulo (A caminho da

informação sobre a política” (p.93).

se deter sobre as noções de espaço

colonização da política pelos media?),

Por outras palavras, ainda segundo

público e de comunicação política e,

o tópico mais desafiador e inovador,

autora, “a visibilidade mediática (...)

em particular, como esta se articula,

simultaneamente, desta obra e do de-

tornou-se o meio através do qual as

se protagoniza e (re)valoriza através

bate que o seu tema suscita. Dir-se-á,

lutas políticas são articuladas no es-

e no interior do sistema mediático.

portanto, que estamos diante de uma

paço público” (p. 93).

“No modelo da democracia represen-

publicação que proporciona, em lín-

Tal significa, em seu entender, que

tativa, os meios de comunicação não

gua portuguesa, uma excelente revi-

não obstante a centralidade que o sis-

só ocupam a esfera pública, como se

sitação da literatura de referência que

tema mediático passou a desempenhar

tornaram um seu sinónimo” (p. 11),

enquadra os domínios da comunicação

no quadro das interações sociais, da

sustenta Rita Figueiras, para quem,

política e da mediatização, culminada

comunicação e do controle do espaço

no entanto, “o grau de mediatização

com as grandes questões que hoje se

público, a lógica da política mantém

em diferentes geografias é diverso e

colocam no plano das relações tensas,

vivos os seus procedimentos próprios.

mesmo dentro de cada país esse im-

complexas, mas também de cumplici-

Sublinha, em todo o caso, que os pro-

pacto tem variações” (p.13). Embora

dade e de negociação, que marcam os

cessos de mediatização política estão

realçando a “crescente permeabili-

processos de relacionamento entre a

longe de seguir um caminho único

dade” (p. 78) das práticas políticas

política e os media. A complexidade

ou uniforme, dado que o “ambiente

face aos media, em consequência da

da política, que não pode ser desligada
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das suas estratégias de poder e con-

plebiscito-dialógico” e o “modelo

processo de mediatização da política

trapoder hoje mais democratizadas,

mediático” (pp. 92 e 93). Os dois

são numerosas e complexas. A sua

digamos assim, por via da evolução

modelos e a sua dimensão operativa

ação não influencia todas as socieda-

tecnológica e da entrada em cena das

constituem uma síntese sobre o modo

des democráticas de modo homogéneo,

redes sociais (Castells, 2007, 2015),

como o pensamento da autora vai sen-

nem todas as instituições, organiza-

conduz, em última instância, no plano

do construído ao longo das cerca de

ções ou atores políticos ao mesmo tem-

do seu jogo mediático, para o que In-

100 páginas do livro. O que implica,

po e da mesma forma” (pp.100-101).

nerarity (2006) observa, quando nos

quando se refere ao primado dos pro-

Sobressai, assim, a ideia de que, não

diz que “o verdadeiro interessa mui-

cessos mediáticos, que refira o papel

obstante o poder e presença dos me-

to pouco aos meios de comunicação:

dos spin doctors e dos espaços de en-

dia nas sociedades contemporâneas e

muito menos que, por exemplo, o novo,

tretenimento televisivo aproveitados

da captura da política pela sua lógica

o conflitual, as quantidades, o local,

tanto por candidatos como por líde-

de funcionamento, estamos longe de

o escandaloso ou o atual” (p. 88). É

res políticos. A todos eles poderíamos,

caminhar no sentido de “uma mediati-

em boa parte neste contexto e para

ainda, juntar a imprensa cor-de-rosa

zação total ou uniforme das sociedades

melhorar o enquadrar que a autora nos

que, sobretudo em períodos de cam-

democráticas ocidentais” (p. 101).

fala da “Espiral do cinismo” (p.52),

panha ou pré-campanha, vem sendo

O pensamento central e dominante

na perspetiva de que “os políticos

um espaço onde os políticos e os seus

deste livro não penetra nem interpe-

ao perceberem que o conflito e a es-

familiares mais próximos procuram

la, contudo, o poder e uso das redes

tratégia recebem uma maior atenção

chegar a eleitorados específicos e daí

sociais enquanto instrumentos da co-

nas notícias, constroem um discurso

retirar naturais benefícios. Por outro

municação política atual. Refere-as de

em concordância com esses enqua-

lado, e na esteira do que Eric Louw

passagem (pp. 47-48), mas para su-

dramentos para assim ampliarem a

(2005) sustenta em The media and

blinhar as mudanças organizacionais

cobertura jornalística” (pp.52-53).

political process, a autora sublinha,

registadas nas redações e a alteração

E porque a realidade “é uma

ainda, o papel estratégico e cuidado

dos valores-notícia. Na Introdução,

realidade mediada, mediatizada”

das assessorias, muitas vezes res-

aflora a emergência e desempenho

(Innerarity, 2006, p. 95) é que Rita

ponsáveis quer pela (sobre)exposição

delas em alguns momentos da história

Figueiras discorre sobre essas no-

pública de certas práticas políticas,

recente, apoiando-se, por exemplo, em

ções, para finalmente nos confrontar

quer pela sua invisibilidade.

Manuel Castells e na sua obra, Redes

com os dois modelos de comunica-

Resulta absolutamente claro que a

de indignação e esperança. Mesmo as-

ção política praticada na generali-

sua opinião vai no sentido de demons-

sim, limita o seu foco de atenção aos

dade dos países ocidentais: “modelo

trar que “as dinâmicas envolvidas no

movimentos de protesto e formas de
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“participação alternativa” (p. 9), su-

Estando, portanto, diante de

Castells, M. (2015). Redes de indigna-

blinhando que são os “ativistas e pes-

uma obra que se lê de um fôlego,

ción y esperanza. Madrid: Allianza

soas mais politizadas” que “têm vindo

que é possuidora de uma criterio-

Editorial.

a tirar proveito dos media sociais” (p.

sa fundamentação científica e cuja

9). Ainda segundo a autora, “os me-

consulta se recomenda vivamente e

dia sociais têm vindo a ser utilizados

é obrigatória a quem queira entrar

Louw, E. P. (2005). The media and poli-

pelos indivíduos mais envolvidos nas

pelos domínios temáticos que abor-

tical process. London: Sage publi-

causas públicas e políticas e que não

da, digamos que sentimos falta de

cations.

encontram eco das suas preocupações

um tópico que problematizasse ou

Ribeiro, V. (2015). Os press agents como

nos media tradicionais” (p. 7).

nos interpelasse acerca do uso atual

pioneiros da assessoria de impren-

A verdade, no entanto, é que

das redes sociais como instrumentos

sa: conceitos, práticas e atores entre

as redes sociais têm sido preciosos

e fontes da mediatização da política.

1830 e 1914. In Revista Brasileira

apoios dos políticos mainstream nos

Tal reparo não nos desvia, no entan-

de História, v.4, nº2, julho-dezem-

últimos anos. Desde logo, foram de-

to, do essencial: que estamos peran-

bro, 123-133.

terminantes na candidatura e vitó-

te uma obra bem fundamentada, de

Roy, A. d. (2003). Les liaisons dangereu-

ria de Barak Obama, nas eleições

grande acuidade e que representa,

ses du journalisme et de la politi-

de 2009, quando foi eleito presiden-

para a sua área de investigação, um

que. In Hermès 35, Les journalistes

te pela primeira vez. Daí para cá,

objeto de estudo e reflexão incon-

ont-ils encore du pouvoir? Paris,

o uso estratégico das redes sociais

tornáveis, na bibliografia de língua

131-136.

vem sendo replicada pelos mais dife-

portuguesa.

rentes dirigentes e líderes políticos.

blico. Lisboa: Teorema.

Thompson, J. B. (1995). The media and
modernity. Standford, California:

Ou seja, a comunicação da política,
hoje, já não dispensa esses espaços,

Innerarity, D. (2010). O novo espaço pú-

Standford University Press.
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