
HÉLDER PRIOR
LIZIANE GUAZINA
BRUNO ARAÚJO
(ORGS.)

DIÁLOGOS 
LUSÓFONOS EM 
COMUNICAÇÃO
E POLÍTICA

LABCOM.IFP
Comunicação, Filosofia e Humanidades
Unidade de Investigação
Universidade da Beira Interior 









DIÁLOGOS 
LUSÓFONOS 
EM COMUNICAÇÃO
E POLÍTICA
HÉLDER PRIOR, LIZIANE GUAZINA E BRUNO ARAÚJO (ORGS.)

LABCOM.IFP
Comunicação, Filosofia e Humanidades
Unidade de Investigação
Universidade da Beira Interior 



Título 
Diálogos Lusófonos em Comunicação e Política

Organizadores 
Hélder Prior, Liziane Guazina e Bruno Araújo 

Editora LabCom.IFP
www.labcom-ifp.ubi.pt

Colecção
LabCom

Série
Pequisas em Comunicação

Direcção 
José Ricardo Carvalheiro

Design Gráfico 
Cristina Lopes 

ISBN
978-989-654-315-0 (papel)
978-989-654-317-4 (pdf) 
978-989-654-316-7 (epub)

Depósito Legal
415508/16

Tiragem
Print-on-demand

Universidade da Beira Interior
Rua Marquês D’Ávila e Bolama.  
6201-001 Covilhã. Portugal
www.ubi.pt

Covilhã, 2016

© 2016, Hélder Prior, Liziane Guazina e Bruno Araújo .
© 2016, Universidade da Beira Interior.
O conteúdo desta obra está protegido por Lei. Qualquer forma de 
reprodução, distribuição, comunicação pública ou transformação da 
totalidade ou de parte desta obra carece de expressa autorização do editor 
e dos seus autores. Os artigos, bem como a autorização de publicação das 
imagens, são da exclusiva responsabilidade dos autores.
A edição deste livro respeita a vontade dos autores quanto à norma 
ortográfica da língua portuguesa, mantendo-se alguns capítulos com a 
antiga ortografia e aderindo outros à nova forma..

Ficha Técnica

http://www.labcom-ifp.ubi.pt
http://www.ubi.pt


Índice

Apresentação  11

PARTE I - MEDIA E POLÍTICA 19
Capítulo 1 - Comunicação e Política no Espaço Público Lusófono 21 
Hélder Prior, Liziane Guazina e Bruno Araújo 

Capítulo 2 - Meios de Comunicação e Política:  
Evolução histórica e comparações entre Brasil e Portugal 43 
Luis Felipe Miguel, Flávia Biroli e Susana Salgado 

Capítulo 3 - Corrupção Política e Liberdade de Expressão em Portugal 73 
Isabel Ferin Cunha

Capítulo 4 - A Crise da Comunicação Política - Os media, o jornalismo 
e a assessoria de imprensa como responsáveis pelo divórcio 
entre cidadãos e política 101 
Vasco Ribeiro 

PARTE II - ESTUDOS DE GÉNERO E POLÍTICA 123
Capítulo 5 - Crimes de Proximidade contra Mulheres em Relações de Gênero: 
Dimensões políticas de um problema no Brasil e em Portugal 
a partir da cobertura jornalística 125 
Moisés Lemos Martins e Carlos Alberto de Carvalho,

Capítulo 6 - Questão de Gênero: Representação Feminina  
e Preconceito em Portugal e no Brasil 151 
Katia Maria Belisário

Capítulo 7 - Angela Merkel e Dilma Rousseff: crise migratória 
e processos de framing nos jornais Público e Folha De S. Paulo 167 
Helena Lima, Miriam Cristina Carlos Silva, e Monica Martinez



PARTE III - JORNALISMO E POLÍTICA 201
Capítulo 8 - Jornalismo e Política: a Mediatização do Programa do Combate 
a Pobreza pela Imprensa Moçambicana 203 
Leonilda Sanveca 

Capítulo 9 - Jornalismo Político-Partidário e Poder nos Territórios Portugueses 225 
Antonio Hohlfeldt e Roseane Arcanjo 

Capítulo 10 - Os valores nas notícias. Dicotomias no noticiário político 
publicado em dispositivos móveis, em cenário de crise institucional. 255 
Thaïs de Mendonça Jorge 

Capítulo 11 - A Essencialidade Retórica do Jornalismo Político: Um estudo 
comparativo entre o Diário de Notícias e a Folha de S.Paulo. 273 
Mozahir Salomão Brucke Rennan Antunes 

Capítulo 12 - Estado-Nação, Esfera Pública e Identidade Nacional:  
Caso Timor-Leste 301 
Ivens Manuel F. G de Sousa

Capítulo 13 - A invisibilização da lusofonia no Brasil: discutindo a política 
de apagamento identitário nos jornais Folha De S. Paulo e O Globo 335 
Elton Antunes e José Cristian Góes 

Capítulo 14 - Em tempos de interatividade, revistas semanais insistem 
em capas persuasivas e mensagens direcionadas durante 
a cobertura das eleições presidenciais de 2014 355 
Nilton Marlúcio de Arruda 

Capítulo 15 - Eduardo Campos e Marina Silva: A eleição presidencial  
brasileira e a imprensa 373 
Marcia Amazonas Monteiro

Capítulo 16 - O exercício do jornalismo: um estudo comparado 
entre os códigos de ética de Brasil e Portugal 415 
Valéria Deluca Soares e Gabriel Bocorny Guidotti



PARTE IV - RÁDIO E POLÍTICA 437
Capítulo 17 - O enquadramento do tema política no meio rádio:  
Um olhar sobre emissoras radiofônicas de Brasil e Portugal  439 
Rejane de Oliveira Pozobon e Marizandra Rutilli

Capítulo 18 - Vargas (Brasil) e Salazar (Portugal) instrumentalizaram 
o rádio para fazer propaganda política e ideológica (1937-1945) 463
Izani Mustafá ,Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Capítulo 19 - Os discursos políticos no horário eleitoral gratuito 
em Cabo Verde. Análise da comunicação radiofónica em período 
de campanha eleitoral 487 
Bruno Carriço Reis, Eneida Fortes e Sergio Rivera

PARTE V - DEMOCRACIA, DELIBERAÇÃO E INTERNET 517
Capítulo 20 - Branding ativista e a indignação na esfera pública 519 
João Carlos F. Correia

Capítulo 21 - Reflexões sobre Deliberação Pública, Media e Referendos 545 
Laerson Bruxel e Maria Helena Weber

Capítulo 22 - Rumo a um modelo mais participativo de comunicação 
partidária? Um estudo comparado das estratégias de comunicação 
digital pelos partidos brasileiros e portugueses 571 
Sérgio Braga, Leonardo Caetano Rocha e Márcio Cunha Carlomagno

Capítulo 23 - Comunicação Política e Facebook: Uma análise da página 
dos presidentes Dilma Rousseff (Brasil) e Aníbal Cavaco Silva (Portugal) 607 
Brenda Parmeggiani 

Capítulo 24 - Mecanismos de participação via comunicação digital 
nos municípios mais populosos do Brasil e de Portugal 639 
Monica Franchi Carniello

Capítulo 25 - As mobilizações sociais em Portugal e no Brasil:  
Aproximações e distanciamentos a partir da comunicação on-line 663 
Tiago Mainieri  e  Quézia Alcântara  

Sobre os Editores 705



MEIOS DE COMUNICAÇÃO E POLÍTICA:  
EVOLUÇÃO HISTÓRICA E COMPARAÇÕES 
ENTRE BRASIL E PORTUGAL1

Luis Felipe Miguel, Universidade de Brasília

Flávia Biroli, Universidade de Brasília

Susana Salgado, Instituto de Ciências Sociais 

da Universidade de Lisboa

Resumo

Este capítulo aborda as relações entre os meios de comunica-

ção e a política no Brasil e em Portugal. Começa por explorar 

alguns dos mais importantes apontamentos teóricos sobre a 

relação entre os meios de comunicação de massa e a política, 

indicando as duas faces complementares do impacto sobre 

os atores políticos (ou os candidatos) e do impacto sobre o 

público em geral (ou o eleitorado). Depois, detalha e discute 

alguns casos ilustrativos das inter-relações entre a política e 

os meios de comunicação nos dois países.

Palavras-chave: Meios de Comunicação; Sistemas Políticos; 

Portugal; Brasil. 

Introdução

O entendimento dos processos políticos contemporâ-

neos passa pelos meios de comunicação de massa, em 

particular os eletrônicos. Eles são o principal meio de 

contato entre candidatos à liderança política e cidadãos 

comuns; são também uma das principais fontes de in-

formação sobre o mundo, tanto para uns quanto para 

1.   Este artigo foi fruto do projeto “Meios de comunicação e sistema político: 
Brasil e Portugal”, apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq 037/10), do Brasil, no quadro do Programa de 
Cooperação em Matéria de Ciências Sociais para a Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (Ciências Sociais-CPLP), 2011-2012.

Capítulo 2 
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outros. Têm impacto nas representações da realidade, nas formas do dis-

curso e na definição do debate público. Ainda que possa ser um exagero 

falar de “videopolítica” (Sartori, 1998 [1997]) ou de “democracia de audiên-

cia” (Manin, 1997), não é possível negar que a mídia contribui, em grande 

medida, para o ambiente da luta política no mundo atual.

Este artigo busca avançar na compreensão do papel da mídia na vida políti-

ca de Brasil e Portugal, por meio de uma comparação entre os dois países. 

Portugal e Brasil possuem, além de um passado histórico e uma língua em 

comum, outros aspectos que justificam a comparação. Os dois países inte-

gram, segundo Huntington (1994 [1991]), a “terceira onda” da democracia 

que foi iniciada precisamente com a Revolução dos Cravos em Portugal em 

1974, tendo retornado às instituições democrático-liberais nas últimas dé-

cadas do século XX, após a experiência de longos períodos ditatoriais. Aos 

dilemas da reconstituição da democracia diante de um legado autoritário 

muito presente, juntava-se o fato de que as novas instituições deveriam se 

constituir num ambiente comunicacional muito distinto daquele vigente na 

experiência democrática anterior. A mídia eletrônica ganha preeminência, 

em ambos os países, diante da relativa baixa penetração dos meios im-

pressos, o que pode ser, em parte, efeito da falta de hábitos de leitura e da 

universalização relativamente tardia da alfabetização. A forte correlação 

entre a taxa de alfabetização em 1890 e a atual circulação dos jornais é pre-

cisamente apontada por Hallin e Mancini (2004, p. 12).

Por outro lado, as diferenças entre os dois países também são significativas 

– em particular, na relação entre mídia e política e no tipo de influência que 

o regime ditatorial teve no sistema de mídia antes e depois da democrati-

zação. Enquanto o salazarismo optou pelo monopólio estatal da televisão, 

cujas transmissões regulares começaram em 1957, a ditadura militar bra-

sileira optou por expandir decisivamente a presença da TV brasileira (que 

iniciou as transmissões em 1950) por meio de parcerias com as redes pri-

vadas, como a Rede Globo. São posturas que refletem as visões políticas 

divergentes das duas ditaduras. O salazarismo seguiu uma postura de opo-
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sição à modernização, voltada à preservação de um Portugal tradicional e 

camponês. Já os militares brasileiros tinham uma visão desenvolvimentis-

ta, vinculada ao ideal do “Brasil grande”.

A primeira parte do texto apresenta apontamentos teóricos sobre a relação 

entre os meios de comunicação de massa e a política, indicando as duas 

faces complementares do impacto sobre os atores políticos (ou os candida-

tos) e do impacto sobre o público em geral (ou o eleitorado). A segunda e a 

terceira partes detalham as interpenetrações entre mídia e sistema político 

em Brasil e Portugal, respectivamente. A conclusão, por fim, propõe uma 

análise comparativa.

Política e Mídia

Os meios de comunicação de massa são responsáveis pela configuração de 

grande parte do ambiente social do mundo contemporâneo. É através de no-

ticiários ou programas de entretenimento que obtemos uma grande parcela 

das informações de que dispomos para nos situarmos no mundo. O contato 

com os meios de comunicação ampliou nossa vivência e deu novos sentidos 

às interações e experiências que constituem as identidades dos indivíduos 

e codificam seus comportamentos. A mídia produziu alterações significa-

tivas na gestão do tempo, levando ao deslocamento das fronteiras entre 

diferentes espaços e grupos sociais, modificando o exercício da autoridade 

e fragmentando as representações mentais do mundo, das quais as pessoas 

se servem para nele se situarem. Hoje, a ampliação do acesso à internet gera 

também efeitos significativos na produção das identidades, nas formas da 

sociabilidade, na construção de redes de significação do mundo social e na 

emergência de novos padrões de ativismo político, colocando novos desafios 

para os modelos consolidados de representação política.

Na política, as transformações produzidas pela presença dos meios de co-

municação de massa, sobretudo os eletrónicos, atravessam as formas do 

discurso, a relação entre representantes e representados e as vias de acesso 
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para a carreira política. Ao mesmo tempo, a mídia reforça compreensões 

hegemônicas da política, que envolvem a confirmação dos atores e posições 

que dela fariam parte de maneira legítima. 

O impacto dos meios de comunicação de massa na política pode ser desdo-

brado em quatro dimensões principais2: 

(1) A mídia é o principal instrumento de contato entre a elite política e os 

cidadãos comuns. As consequências desse fato são importantes: o acesso 

à mídia substitui esquemas políticos tradicionais e, notadamente, reduz o 

peso dos partidos políticos. A literatura costuma apresentar, entre as prin-

cipais funções dos partidos, a de serem ferramentas que permitem que a 

cúpula mobilize seus apoiadores e, através deles, alcance o conjunto dos 

cidadãos; e, inversamente, que recolhem demandas das pessoas comuns, 

permitindo assim que elas cheguem às esferas de exercício do poder. Os 

meios de comunicação de massa suprem, em grande parte, ambas as fun-

ções, contribuindo para o declínio da política de partidos (Wattenberg, 1998).

(2) Por efeito dessa predominância como instrumento de contato, o discurso 

político se transformou, adaptando-se às formas preferidas pelos meios de 

comunicação de massa. É comum o lamento de que há, aí, uma descarac-

terização do discurso “verdadeiro”. O problema deste tipo de formulação é 

que ele supõe a existência de um único modo do discurso político – quando, 

na verdade, ele é mutável, de acordo com o contexto histórico em que se 

inclui e com as possibilidades técnicas de difusão de que dispõe. Assim, é 

necessário compreender as transformações que os meios eletrônicos de co-

municação impuseram ao discurso sem um fundo normativo que diga qual 

é o “verdadeiro” discurso político, livre de contaminações.

Na televisão, em especial, avulta o peso da imagem dos políticos e, o que tal-

vez tenha consequências ainda mais importantes, o discurso se torna cada 

vez mais fragmentário, bloqueando qualquer aprofundamento dos conteúdos 

(Miguel, 2000a, p. 72-78). A fragmentação do discurso não é uma imposição 

2.   Apresentamos aqui uma versão muito modificada e resumida de Miguel (2002a).
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técnica da televisão, mas fruto dos usos que se fizeram dela. O resultado 

é que a fala padrão de um entrevistado num telejornal, por exemplo, é de 

poucos segundos e as expectativas dos telespectadores se adaptaram a essa 

regra. Os políticos, por consequência, também. Abreviar a fala, reduzi-la a 

umas poucas palavras, de preferência “de efeito”, tornou-se imperativo para 

qualquer candidato à notoriedade midiática. Num estudo muito citado, que 

abriu caminho para pesquisas posteriores, Daniel C. Hallin (1992) observou 

como tal fenômeno se manifestou nas campanhas presidenciais nos Estados 

Unidos da América, culminando em falas editadas dos candidatos com, em 

média, cerca de 8 segundos.

(3) Conforme uma vasta literatura aponta, a mídia é a principal responsável 

pela produção da agenda pública, um momento crucial do jogo político. A 

pauta de questões relevantes para a deliberação pública é em grande parte 

condicionada pela visibilidade de cada questão nos meios de comunicação. 

Dito de outra maneira, a mídia possui a capacidade de formular as preocu-

pações públicas. O impacto da definição de agenda pelos meios é perceptível 

não apenas no cidadão comum, que tende a entender como mais importan-

tes as questões destacadas pelos meios de comunicação, mas também no 

comportamento de líderes políticos e de funcionários públicos, que se vêem 

na obrigação de dar uma resposta àquelas questões.

Cumpre observar que a mídia não se limita à definição de agenda, no sentido 

de apresentação “neutra” de um elenco de assuntos, como por vezes trans-

parece nos trabalhos pioneiros sobre o tema (Cohen, 1969, p. 13; McCombs 

e Shaw, 1972). Assim, a pesquisa sobre a definição de agenda é complemen-

tada pela noção de “enquadramento” ( framing), adaptada da obra de Erving 

Goffman: a mídia fornece os esquemas narrativos que permitem interpre-

tar os acontecimentos. Na verdade, ela privilegia alguns destes esquemas, 

em detrimento de outros (ver também o trabalho de Mauro Porto sobre 

este tema). O controle sobre a agenda e sobre a visibilidade dos diversos 

enquadramentos, que alicerça a centralidade dos meios de comunicação no 
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processo político contemporâneo, não é estranho aos agentes políticos, que 

hoje, em grande medida, orientam suas ações para o impacto presumível 

na mídia.

(4) Mais do que no passado, os candidatos a posições de destaque político 

têm que adotar uma preocupação central com a gestão da visibilidade. Não 

se trata de singularizar a época atual pela presença do “espetáculo político”, 

já que aspectos similares fazem parte das práticas políticas desde há muito 

(ver por exemplo: Salgado, 2006). Os pontos centrais são outros. Há, em 

primeiro lugar, a busca do fato político (aquele que é assim reconhecido pela 

mídia), como forma de orientar o noticiário e, assim, influenciar a agenda 

pública, o que implica a absorção de critérios de “noticiabilidade” por parte 

dos atores políticos. Além disso, a visibilidade na mídia é, cada vez mais, 

componente da produção do capital político. A presença em noticiários e 

talk-shows parece determinante do sucesso ou fracasso de um mandato par-

lamentar ou do exercício de um cargo executivo; isto é, na medida em que 

deve acrescentar algo ao capital político próprio do ocupante. A notoriedade 

midiática é condição necessária para o acesso às posições mais importantes 

do campo político.

A afirmação da importância dos meios de comunicação de massa na políti-

ca contemporânea, sintetizada nas quatro dimensões expostas acima, não 

pressupõe que a política perdeu a sua especificidade, curvou-se integral-

mente às injunções da mídia ou mesmo tornou-se um mero “entretenimento 

visual” (Janeway, 1999, p. 60). As relações entre mídia e política são bem 

mais complexas. Partidos e redes tradicionais de apoio ainda são, em geral, 

indispensáveis para o êxito numa disputa eleitoral. O discurso político, por 

mais que precise se adaptar aos meios em que transita, ainda guarda suas 

marcas de distinção em relação àquele comumente veiculado pela mídia, 

como um vocabulário mais elaborado, signo de uma pretensa competência. 

A pauta da mídia fixa a agenda pública, mas muitas vezes os agentes com 

maior capital político são capazes de orientar o noticiário. A gestão da visibi-

lidade é uma tarefa política central, mas nem toda a política é visível – uma 

parte significativa dela continua ocorrendo nos bastidores.
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Em suma, a mídia é um fator central da vida política contemporânea e não 

adianta alimentar a nostalgia de “tempos áureos” da política, quando impe-

raria o verdadeiro debate de ideias, sem a preocupação com a imagem, sem 

a contaminação pelas técnicas de marketing, sem a influência das sonda-

gens de opinião. Tal época de ouro nunca existiu. Antes do advento do rádio, 

da televisão ou da internet, outros fatores influenciavam o discurso político 

e orientavam sua retórica. Mesmo que se possa lamentar a atual banaliza-

ção do discurso político, nunca houve nada parecido a um debate “puro” de 

ideias, desligadas daqueles que as enunciam.

Ao mesmo tempo, os meios de comunicação de massa ampliam o acesso 

aos agentes políticos e a seus discursos, que ficam expostos, de forma mais 

permanente, aos olhos do grande público. Parte da nostalgia da política 

pré-midiática se deve à ausência atual de grandes líderes. Como observa 

Meyrowitz (1985, p. 270), isto não se deve à falta de candidatos a esta posi-

ção, mas “à superabundância de informações sobre eles”, isto é, à exposição 

cotidiana e instantânea de suas falhas, vacilações e equívocos. Para quem 

sonha com o encanto de um mundo salpicado de “grandes vultos”, isto é ne-

gativo. Do ponto de vista da prática democrática, porém, a desmistificação 

dos líderes políticos pode ser encarada como um progresso.

Mídia e política no Brasil

O Brasil, assim como outros países da América Latina, se caracteriza por 

uma situação em que a mídia eletrônica tem seu impacto na vida social 

elevado ao máximo. O rádio e a televisão chegam a praticamente todos os 

lares, numa penetração que se aproxima à encontrada nos países da Europa 

Ocidental ou da América do Norte. O acesso à internet ainda é desigualmen-

te distribuído, mas os jovens urbanos, mesmo dos segmentos mais pobres 

da população, estão conectados – em conexões mais lentas, com maior di-

ficuldade, frequentemente apenas por meio de telefones móveis, mas ainda 

assim conectados. Mas, por outro lado, a escolarização ainda é precária, em 

níveis próprios de país pouco desenvolvido. Muita gente não vai à escola ou 
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vai por poucos anos; e a escola cumpre mal sua função de socialização de co-

nhecimentos. Com isso, a influência dos meios de comunicação eletrônicos 

se torna ainda mais forte.

É claro que a influência dos meios de comunicação na política brasileira 

não surge com a TV. O empresário Assis Chateaubriand, com estações de 

rádio e meios impressos em várias unidades da federação, foi uma figura 

central da vida política brasileira de meados dos anos 1920 até o início 

dos anos 1960. Ajudou a deflagrar revoluções, contribuiu para vitórias 

eleitorais, chantageou governantes e foi, ele próprio, senador da República. 

A historiografia em geral omite esta participação, mas isto é efeito do 

descaso com que a mídia costuma ser tratada nos relatos da história (cf. 

Miguel, 2000b).

A decadência do conglomerado de Assis Chateaubriand, que, aliás, acom-

panhou a decadência física de seu criador, foi contemporânea da ascenção 

da televisão no Brasil. Outro grupo de comunicação soube aproveitar a 

oportunidade aberta e se tornou o parceiro privilegiado dos militares que 

chegaram ao poder em 1964: a Rede Globo. Em setembro de 1969, aprovei-

tando a rede de micro-ondas já instalada – a transmissão via satélite só viria 

depois –, ela estreou o primeiro programa de televisão transmitido simulta-

neamente de Norte a Sul do país, o Jornal Nacional.

Desde então, a Rede Globo ocupou a posição central no sistema brasileiro 

de mídia, assegurando a maior parte da audiência e da verba publicitária, e 

tornou-se protagonista de muitos eventos da política brasileira3. A partir da 

“abertura política”, em 1979, a emissora teve que se adaptar a um ambiente 

que se tornava mais democrático. Sua primeira experiência com eleições 

relativamente livres foi desastrosa, envolvendo-se num esquema destinado 

a fraudar a vitória de Leonel Brizola para o governo do Rio de Janeiro, em 

1982. Nas primeiras eleições para a presidência da República após o fim da 

ditadura, em 1989, a Globo colaborou ativamente com a eleição do candida-

3.   Sobre o influência política da Rede Globo, ver Brittos e Bolaño (2005), Bucci (2000), Herz (1987), 
Mello (1994) e Miguel (2002b).
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to Fernando Collor. Foi emblemático o episódio da edição do último debate 

entre Collor e seu oponente no segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva, 

exibida no Jornal Nacional na véspera da eleição, quando ficou evidente a 

intenção de favorecer um dos lados.

A situação era mais grave porque não apenas a Globo, mas todos os grandes 

veículos da mídia brasileira alinharam-se com a candidatura de Collor em 

1989. Esta situação prosseguiu nas eleições seguintes, só se atenuando a 

partir de 2002, o que foi efeito menos de uma abertura das empresas ao 

pluralismo e mais da aproximação do Partido dos Trabalhadores, antes um 

espectro esquerdista que assombrava as elites brasileiras, do centro do es-

pectro político.

Nas eleições de 1994, uma falha técnica permitiu que os espectadores da 

própria emissora vissem um ministro de Estado explicando a parceria entre 

Globo e governo em favor da candidatura de Fernando Henrique Cardoso. 

Nos pleitos de 1998, 2002 e 2006, a Rede Globo evitou fazer campanha os-

tensiva para qualquer candidato, o que não quer dizer que se tenha abstido 

de influenciar no pleito. Esta influência pode ganhar a forma do esvaziamen-

to do debate sobre alternativas políticas – como em 1998, quando a eleição 

sumiu da pauta da emissora, de forma congruente com a estratégia de ree-

leição do presidente – ou do enquadramento dado às questões prementes da 

agenda pública.

As eleições presidenciais de 2010 e 2014 mostraram que a narrativa de uma 

evolução linear da mídia brasileira – de formas mais ostensivas para formas 

menos agressivas de intervenção nas disputas – não é adequada. Voltou a 

haver um grande viés na cobertura dos maiores veículos, que se alinharam 

à oposição de direita ao governo federal (derrotada em ambas as ocasiões). 

Ao mesmo tempo, estas duas eleições marcaram a emergência da internet 

e, em particular, das redes sociais como campos de batalha relevantes, ain-

da que subsidiários, na luta eleitoral. Em algumas ocasiões, a internet foi 

crucial para a disseminação de versões alternativas àquelas que a mídia 
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tradicional veiculava. Em grande medida, dava vazão ao “jogo sujo” dos can-

didatos, com a difusão de boatos, maledicências, acusações infundadas ou 

malfundadas.

Se é verdade que os meios de comunicação têm capacidade de interferir na 

política brasileira, por outro lado o Estado detém recursos de poder que lhe 

permitem influenciar a mídia. O mais importante deles, ao lado das verbas 

publicitárias públicas, é o controle sobre as concessões de canais de rádio 

e TV. Apesar das pressões de entidades da sociedade civil, o processo de 

concessão é altamente politizado – chefes políticos locais com assento no 

Congresso ganham emissoras em troca do apoio ao governo federal, um fe-

nômeno tão sério que, segundo alguns analistas, configura uma nova forma 

do velho coronelismo (um “coronelismo eletrônico”).

No interior do país, estas emissoras controladas por políticos cumprem com 

frequência o papel de tribunas eleitorais, promovendo seus proprietários, ig-

norando a existência dos adversários locais, sem qualquer preocupação em 

manter ao menos uma fachada de ética jornalística. Nos centros maiores, a 

existência de um público mais preparado e a própria concorrência entre os 

veículos limitam tais comportamentos. A própria evolução da Rede Globo, 

de uma interferência mais ostensiva na política para uma posição mais mo-

derada, ilustra isso.

A importância da mídia eletrônica na vida política brasileira inibe as ini-

ciativas para sua democratização. Poucos políticos se dispõem a aceitar 

propostas que contrariem frontalmente os interesses das grandes empre-

sas do ramo, já que a visibilidade nos meios é crucial para suas carreiras. 

Oportunidades de ampliação do pluralismo na mídia oferecidas pelo avanço 

tecnológico, como a TV por cabo e, mais recentemente, a TV digital, foram 

desperdiçadas devido à pressão da empresas. É comum, além disso, que o 

cargo de ministro das Comunicação seja entregue a alguém com vínculo 

com a Rede Globo – os casos mais notórios foram Antônio Carlos Magalhães, 

no governo José Sarney, e Hélio Costa, no governo Lula.
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Mas convém lembrar que “a mídia” contém instâncias de produção de sen-

tido que não se resumem à grande imprensa – e, no caso do Brasil, as redes 

de informação têm se mostrado cada vez mais complexas4. Há pelo menos 

outros quatro subcampos que parecem atuar permanentemente, ainda que 

com pesos e alcance diferenciados, na construção dos consensos e na de-

finição do ambiente político: a comunicação governamental, a mídia local, 

as novas mídias, propiciadas sobretudo pela internet, e as formas de ativa-

ção de redes tradicionais, como as igrejas e o sindicalismo. Instâncias que 

estabelecem relações complexas com a grande mídia, com os discursos po-

lítico-eleitorais e também entre si.

O rótulo “comunicação governamental” ou, para sermos mais exatos, “comu-

nicação pública de Estado” (Weber, 2010) compreende uma multiplicidade 

de discursos, em primeiro lugar porque provém de diferentes fontes. São os 

três poderes constitucionais, nas instâncias federal, estadual e municipal, 

por sua vez também divididas em diversos braços com alguma autonomia 

na comunicação com o público – secretarias, ministérios, agências, fun-

dações, autarquias, tribunais. Além disso, as formas de comunicação são 

múltiplas. A publicidade veiculada na mídia comercial é apenas a ponta mais 

visível de uma estrutura que inclui impressos dirigidos aos usuários dos 

serviços públicos, canais públicos de rádio e televisão, portais de internet, 

presença em redes sociais, agências de notícias, banners e outdoors etc. A 

cartografia desta comunicação apenas começou a ser realizada, no trabalho 

pioneiro de Maria Helena Weber (2010)5.

O pólo mais importante da comunicação de Estado é evidentemente a 

Presidência da República, cuja política subordina – ainda que nem sempre 

com total êxito – os outros órgãos do poder executivo federal. No gover-

no Lula (2003-2010), a Presidência aprimorou de forma significativa os 

mecanismos de comunicação, em especial aqueles que prescindem da 

intermediação dos grandes conglomerados de imprensa. Uma iniciativa 

4.   Os parágrafos seguintes adaptam e sintetizam Biroli e Miguel (2013) e Miguel e Biroli (2011).
5.   Para um mapeamento detalhado do funcionamento da mídia da Câmara dos Deputados, conferir 
Brum (2010). 
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particularmente importante foi a disponibilização de material pronto para 

utilização pelos veículos de comunicação do interior, na forma de texto, áu-

dio e mesmo vídeo, nos portais do governo. Com isso, numa só tacada, a 

pauta e os enquadramentos do governo ganharam espaço e reduziu-se a 

influência dos órgãos centrais de mídia, que antes eram praticamente os 

únicos responsáveis por alimentar os pequenos veículos com notícias de 

fora do âmbito local, muitas vezes por meio da famosa gilete press (a leitura, 

nas emissoras de rádio, de recortes dos jornais).

A mídia local engloba, no Brasil, dezenas de milhares de pequenas publica-

ções e emissoras, quase sempre desprezadas pela pesquisa académica (por 

razões práticas). Embora cada veículo atinja um público reduzido, em con-

junto a penetração é muito significativa. Como são menos visíveis e também 

como em geral operam em ambiente de baixa competição, tendem a agir 

com mais liberdade nos períodos eleitorais, apoiando candidatos de forma 

mais ostensiva e respeitando menos do que na grande imprensa as normas 

jornalísticas. Os elos com essa grande imprensa – e, como visto, com a co-

municação governamental – também são diversificados.

No que se refere à mídia local, o governo Lula também fez diferença. A 

verba publicitária foi pulverizada. Ela era atribuída a 499 veículos, de 182 

municípios, em 2002, no final do segundo mandato de Fernando Henrique 

Cardoso. Ao longo do governo Lula, passou a ser distribuída entre 8.094 veí-

culos (jornais, revistas, rádio, TV, sites e blogs da internet), de quase 3 mil 

diferentes municípios (Rodrigues, 2010). Para os críticos, o governo estaria 

comprando o apoio de milhares de pequenos jornais e emissoras. Embora 

pequena para os padrões da União, a verba publicitária representaria, para 

cada um deles, um aporte financeiro considerável – que eles não se arris-

cariam a perder com uma cobertura adversa ao anunciante. Ao contrário 

das grandes empresas, não teriam peso e influência para garantir simulta-

neamente a manutenção da publicidade governamental e a independência 

jornalística.
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Já para os defensores da medida, o principal efeito é o oposto. A sustentação 

financeira aos pequenos veículos garantiria o pluralismo na mídia brasileira, 

não apenas impedindo seu fechamento ou absorção por empresas maiores 

como também propiciando recursos para sua maior profissionalização. Seja 

como for, o novo padrão de distribuição da verba publicitária do governo fe-

deral gerou uma mídia local mais forte – se não diante do governo, ao menos 

diante dos veículos de comunicação centrais.

Uma proporção elevada dos veículos que recebem verba do governo federal 

está baseada na internet6, o que por si só é um dado relevante. O potencial 

das novas tecnologias, como instrumentos de participação política e de de-

mocratização da comunicação, ainda é tema de muitas controvérsias7. Não 

há dúvida, porém, que há novas redes comunicativas, que fazem circular 

uma pluralidade de discursos alternativos sobre as disputas políticas. Estes 

discursos muitas vezes ecoam e retrabalham aqueles emanados dos centros 

da vida política ou do noticiário da grande imprensa, mas há aí espaço para 

mudanças de ênfase ou de abordagem.

Há uma relação complexa entre os conteúdos que circulam de forma pulve-

rizada pelos novos meios – que não são indistintos entre si, uma vez que há 

uma hierarquia que começa nos grandes portais e nos blogs de jornalistas 

famosos e termina nas páginas de usuários anónimos –, os discursos par-

tidários oficiais e o noticiário da grande mídia. O primeiro impacto se dá 

na construção do ambiente informacional dos próprios jornalistas, o que 

já denuncia a continuidade da posição central da mídia convencional8. Mas 

a internet estabelece novos circuitos de difusão de informação, que têm 

sido utilizados de forma menos ou mais criativa, menos ou mais eficaz, por 

diferentes agentes políticos, alguns deles à margem de outros processos e 

atalhos para tomar parte da discussão pública.

6.   Os dados disponibilizados pelo governo ainda incluem portais, sites e blogs na categoria “outros”, 
ao lado de propaganda em cinema, outdoors ou banners. “Outros” responde por 31% dos veículos de 
comunicação que receberam publicidade do governo federal em 2010 – eram 2,2% ao final do governo 
Fernando Henrique Cardoso.
7.   Para uma ampla resenha, ver Gomes (2008).
8.   Embora os líderes políticos gostem de ostentar os números de seus “seguidores” no Twitter, este é 
usado por eles sobretudo como uma ferramenta que facilita o contato com os profissionais de imprensa.
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Potencialmente, ela desafia os filtros para o acesso pluralizado dos atores 

políticos e grupos sociais ao debate público. Esses filtros reduzem a pre-

sença de movimentos sociais, para dar o exemplo mais explícito, enquanto 

dão espaço sistematicamente aos políticos investidos de cargos (Miguel e 

Biroli, 2010). Esse potencial parece, no entanto, gerar ruídos pontuais. Por 

outro lado, fica confirmada a centralidade dos jornais de maior circulação, 

pela replicação na internet de notícias e artigos de opinião, e o recurso dos 

grupos que historicamente tiveram acesso aos meios de comunicação às 

novas ferramentas.

A internet tornou-se também uma ferramenta que agiliza a ativação de re-

des tradicionais de comunicação e influência política. Tais redes, no entanto, 

existem a despeito dela e retiram sua força de outras formas de vínculo. Por 

exemplo: as religiões ocupam espaço na mídia, mas é o contato direto que 

garante a autoridade do sacerdote e ativa a pressão à conformidade dentro 

da comunidade de fiéis. 

Na eleição presidencial de 2010, por exemplo, a importância das igre-

jas se fez sentir de forma muito significativa. A campanha contra o PT e 

sua candidata Dilma Rousseff, por seu pretenso apoio ao direito ao abor-

to e ao casamento gay, começou nelas, antes de chegar ao noticiário e ao 

discurso dos candidatos. A agenda das eleições foi, em vários momentos, de-

lineando-se como reação a posições e discursos que não ganharam forma, 

inicialmente, na grande imprensa. Muitas caracterizações, julgamentos e 

acusações foram divulgados dentro das igrejas, dentro de ônibus urbanos 

ou por meio de panfletos distribuídos nas ruas. Parte delas ecoou, a partir 

desses espaços ou simultaneamente a sua circulação nesses espaços, em 

e-mails, blogs de internet, sites de notícia, veículos convencionais e também 

na propaganda dos candidatos. Além disso, despertaram diferentes reações 

internamente às alianças e à organização das campanhas, explicitando con-

flitos e estratégias nem sempre unificadas, como foi mencionado acima (cf. 

Mantovani, 2014).
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Em suma, os fluxos são variados. Os agentes do campo político se esfor-

çam para amplificar determinados discursos e desinflar outros. Temas e 

discursos podem eventualmente se impor a partir de espaços relativamente 

marginais ao complexo jornalismo-campanhas-Estado, ou, em outras pa-

lavras, às formas reguladas do contato entre o mundo jornalístico e o da 

política – a partir destes espaços marginais, mas nunca somente com base 

neles. A “grande imprensa”, assim, por vezes se vê constrangida a responder 

a uma agenda imprevista, atuando no sentido de dar forma a ela, definindo 

suas margens, promovendo alguns enquadramentos e vozes em detrimento 

de outros. A situação se agrava com a crise de financiamento das empresas 

de mídia, que as novas tecnologias provocaram. A internet, em particular, 

absorveu leitores de jornal e revista, reduzindo sua circulação, ao mesmo 

tempo em que retirou espectadores da televisão. No Brasil, a partir do início 

do século XX a crise dos conglomerados de mídia se torna patente.

Mídia e política em Portugal

A televisão impôs-se, após o começo das suas emissões regulares em 1957 

em pleno regime salazarista, como o mais importante meio de comunicação 

social em Portugal. Hoje em dia, apesar do peso crescente dos novos meios 

e da internet na sociedade portuguesa, a televisão ainda é a principal fonte 

de informação para a maioria da população.

A televisão desempenhou igualmente, ao longo da história recente do país, 

um papel muito próximo do poder político. Serviu o propósito de continuida-

de de um país fechado e tradicional na ditadura. Mas, subrepticiamente foi 

integrando simultaneamente a mudança: a chegada da televisão aos lares 

portugueses significou desde logo a mudança de horários e dos temas das 

conversas em família e entre amigos. Até o próprio Salazar reconheceu a 

importância da televisão e fez um esforço para a integrar na sua estratégia 

de propaganda política. Em plena campanha para as eleições presidenciais 

de 1958, em que um dos mais destacados candidatos era também um dos 

mais importantes críticos do regime, o General Humberto Delgado, Salazar 
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acedeu na transmissão do seu discurso ao vivo pela televisão a partir da 

sede da União Nacional. Neste evento só foi permitida a entrada dos repór-

teres de televisão e rádio e aos jornalistas da imprensa escrita foi barrada a 

entrada.

A televisão tem sido um reflexo do tipo de regime e da própria sociedade. 

E os dirigentes políticos têm, independentemente do partido, tentado con-

trolar ou usá-la em seu benefício. Os objetivos podem ser os mais variados, 

desde um instrumento para ajudar a moldar a opinião pública e convencer 

simpatizantes, até uma forma de dificultar o trabalho da oposição calan-

do ou abafando algumas vozes mais críticas, passando por entretenimento 

para distrair a atenção de assuntos prementes, mas incômodos, a televisão 

tem sido tudo isto para os políticos. É possível encontrar casos de ingerên-

cia, ou de tentativa de ingerência, na televisão pública, mas também nos 

canais privados, que surgiram em Portugal a partir de 1992.

Este meio de comunicação, juntamente com a rádio, também desempenhou 

um papel fundamental na Revolução dos Cravos de 25 de Abril de 1974. A 

televisão foi o principal meio informativo para a população nos dias que se 

seguiram à revolução, quando a instabilidade e a incerteza tomaram conta 

do país, mas foi também um dos primeiros edifícios a ser ocupado pelos 

revolucionários na madrugada do dia 25.

A revolução democrática foi feita por militares com o apoio do povo, mas co-

meçou precisamente nos meios de comunicação. Os sinais que os militares 

trocaram entre si no decurso da revolução foram canções que tocaram na 

rádio e, desta forma, em todo o território, eles podiam acompanhar as fases 

da revolução e saber quais os próximos passos. A revolução começou, na 

verdade, na noite do dia 24 de Abril, com a música de Carlos Carvalho “E 

depois do Adeus” que passou na rádio Peninsular, e que foi a senha para o 

Movimento das Forças Armadas. Já depois da meia-noite no dia 25, a rádio 

Renascença confirmou o sinal para a operação “Fim do Regime” quando 

tocou a música de Zeca Afonso “Grândola Vila Morena”. No decurso da 

madrugada, os militares ocuparam os principais centros de comunicação 
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do país e o primeiro foi a RTP (Radiotelevisão Portuguesa) em Lisboa e no 

Porto. A redação de Lisboa foi transformada em quartel-general, com os 

jornalistas e os militares a trabalharem em conjunto. O país soube da revo-

lução através de uma edição especial do “Telejornal”. Os apelos à serenidade 

e a divulgação de informação prática para a população (por exemplo, a dis-

ponibilidade de serviços médicos), bem como instruções para os restantes 

militares foram as prioridades deste primeiro serviço informativo na televi-

são já no período pós-ditadura.

Foi através da televisão e da rádio que a população compreendeu e enqua-

drou a revolução nas suas vidas. Este foi um período particularmente rico 

em intervenção e debates políticos no país. E foi também nesta altura que 

houve a preocupação de integrar nos debates personalidades representati-

vas de diferentes pontos de vista, não só para discutir a situação que se vivia 

como também para ajudar a definir o futuro do país. A população solicitava 

mais informação e contextualização dos eventos, queriam saber quem eram 

os novos dirigentes e quais eram os seus programas e propostas para o país, 

por isso debates, mesas-redondas e entrevistas eram frequentes.

Desta forma, o clima de confrontação política que se seguiu ao 25 de Abril 

de 1974 refletiu-se na comunicação social, onde a competição entre diferen-

tes posições ideológicas substituíram a censura do regime anterior. Para 

além disso, a abolição da censura gerou uma explosão de publicações, o que 

transformou o jornalismo em Portugal e ofereceu à população novas e dife-

rentes opções onde esta pôde procurar rumos de orientação num clima de 

plena instabilidade política. Contudo, como explica Mário Mesquita (1994), 

a comunicação social, nesta altura, mais do que informar ou interpretar, 

espelhava ideologias e propaganda política: “Os órgãos de informação as-

semelhavam-se, na fase inicial, a um puzzle de mensagens contraditórias, 

misturadas ao sabor da força das células partidárias e dos grupos de pres-

são”. Assim que Mário Soares assumiu o I Governo Constitucional, em 

1976, propôs-se reestruturar a comunicação social “no sentido do reforço 

da sua autossuficiência e do seu equilíbrio financeiro” (programa de gover-

no). Nesta altura, a decisão de nacionalização do sistema bancário levou à 
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estatização da maioria dos órgãos de informação. Mas os motivos para esta 

estatização foram também políticos, pois os governantes consideraram ser 

necessário controlar, de alguma forma, a comunicação social no novo con-

texto de liberdade de opinião e de expressão.

Fruto da experiência do regime ditatorial, em que todos os veículos eram 

controlados diretamente e censurados e onde os meios de comunicação 

social foram muitas vezes instrumentalizados politicamente, uma das preo-

cupações do pós-25 de Abril de 1974 foi libertar a imprensa em geral do peso 

partidário direto. Isto significa que houve um especial cuidado na legislação 

e na elaboração de normas éticas e deontológicas dos jornalistas para asse-

gurar que, doravante, todos os meios noticiosos seriam não apenas livres, 

mas também imparciais. Aliás, ainda hoje nos órgãos de informação portu-

gueses não existe o hábito de declarar apoio abertamente a candidatos nos 

editoriais, como acontece noutra imprensa na Europa. Todavia, esse apoio 

pode ser feito de várias outras formas, através de comentadores, do maior 

destaque na cobertura da campanha, ou até de uma cobertura mais posi-

tiva e enquadrada de forma mais favorável quando comparados todos os 

candidatos, mas o apoio direto não é comum. Uma das razões geralmente 

apontadas pelos responsáveis dos órgãos de informação é não quererem re-

duzir o número de leitores/ouvintes/telespectadores que não partilham das 

mesmas opções político-partidárias.

Nos governos de Cavaco Silva (1985-1995), que tinham como linha de orien-

tação a liberalização, foram adotadas novas leis de televisão e rádio, que 

abriram o espaço televisivo e radiofônico a operadores privados. A televisão 

privada começou a ser delineada em 1987, mas avançou apenas no terceiro 

mandato de Cavaco Silva, no início da década de 90. Cavaco Silva decidiu 

lançar dois canais privados contrariamente à generalidade dos estudos 

que aconselhavam a autorização de apenas um. Esta decisão, ainda hoje, 

é apontada como uma das razões por detrás do declínio do canal público 

de televisão, a RTP, um argumento que todavia não recolhe consensos. Um 

dos críticos da forma como o processo foi conduzido foi Traquina (2010), 

que utilizou o termo “desregulação selvagem dos media” para descrever as 
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políticas dos meios de comunicação nos anos 80 e 90, quando o setor foi 

aberto à iniciativa privada sem a preocupação de proteger o serviço público, 

na opinião deste autor.

Cavaco Silva manteve ainda assim uma linha estatal de órgãos de infor-

mação: a RTP, a RDP, a Lusa e o Diário de Notícias (este jornal viria a ser 

privatizado em 1991) para assegurar uma presença mínima do Estado. Com 

estes fins estabelecidos pelo então primeiro-ministro Cavaco Silva, entre 

1987 e 1991 foram privatizados jornais e rádios e o audiovisual foi finalmente 

aberto à iniciativa privada em Portugal. Pode dizer-se que esta privatização 

da área dos meios de comunicação e o aparecimento da televisão comercial 

transformaram de forma decisiva o panorama midiático em Portugal.

Quer através da posse direta dos meios de comunicação social ou da regula-

ção do meio, o Estado tem tido um papel importante durante todo o período 

de formação e consolidação da imprensa livre. Consoante as épocas históri-

cas, este papel do Estado assumiu contornos e orientações diferentes, mas 

foi relevante ao longo do tempo, quer na forma, quer nos conteúdos. Hoje 

em dia, o Estado mantém-se presente na televisão, através de dois canais, a 

RTP1 e a RTP2, sendo este último um canal mais próximo das orientações 

do serviço público. Mas também mantém a agência de notícias Lusa e uma 

presença na rádio, através das estações Antena 1, 2 e 3. O domínio privado 

conta com duas iniciativas na televisão, a SIC e a TVI e várias estações de 

rádio e títulos de imprensa escrita, entre os quais se destacam o semanário 

Expresso e o diário Público (entre outros), jornais de referência mais liga-

dos à elite política e considerados importantes instrumentos na formação 

da opinião. É, contudo, possível que a área da comunicação social venha a 

sofrer mais alterações, pois pelo menos a privatização de um dos canais da 

RTP tem estado intermitentemente na agenda dos governos. O recente inte-

resse do regime angolano nos meios de comunicação em Portugal também 

é digno de registo, uma vez que através da compra de participações por 

intermédio de vários grupos econômicos e do estabelecimento de parcerias, 

os angolanos já têm a sua presença assegurada na maioria dos mais impor-

tantes meios de informação em Portugal. Esta presença já se fez notar nos 
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conteúdos de uma das rádios públicas, a Antena 1, quando após a emissão 

de uma edição especialmente crítica ao regime angolano num programa re-

gular de crônicas (“Este Tempo”), o jornalista Pedro Rosa Mendes e a sua 

equipa foram despedidos.

Apesar da incontornável importância dos meios, não são muitos os estudos 

empíricos sobre a influência destes na política em Portugal, quer a nível da 

governação, quer em tempos eleitorais. Sobre estes últimos, há a destacar os 

trabalhos de Salgado (2007, 2009, 2010a e 2010b) e de Serrano (2006) que 

representam boas ilustrações de estudos realizados para compreender de 

que forma é feita a cobertura jornalística de períodos eleitorais. As conclu-

sões dos trabalhos de Salgado apontam para a preponderância dos agentes 

políticos na definição da agenda política, que os órgãos de comunicação ten-

dem a seguir, mas também para uma co-produção da mensagem política, no 

sentido em que as notícias apresentam enviesamentos e enquadramentos 

que são algumas vezes introduzidos pelos jornalistas e que acabam por in-

fluenciar a mensagem política que o cidadão-eleitor recebe.

Não obstante ser uma peça fulcral no processo político, o cidadão-eleitor 

é geralmente pouco considerado pelos jornalistas, quer como ator, quer 

através da integração das suas preocupações e preferências nas notícias. 

Durante a campanha para as eleições legislativas de 2009, por exemplo, 

os cidadãos foram incluídos nas notícias sobre as eleições em apenas 8% de 

toda a cobertura televisiva. Para além disso, quando comparamos os temas 

que os eleitores gostariam de ver aprofundados nas notícias com os temas 

que são efectivamente incluídos na cobertura, verificamos que a correspon-

dência é geralmente muito fraca. Ainda durante a campanha de 2009, os 

temas importantes para os eleitores (dados recolhidos a partir de um in-

quérito realizado no âmbito do Projeto Comportamento Eleitoral e Atitudes 

Políticas dos Portugueses do Instituto de Ciências Sociais da Universidade 

de Lisboa) eram o desemprego, a situação econômica e financeira, a saúde 

e a educação. Contudo, os temas que mereceram mais destaque jornalístico 

durante a campanha eleitoral foram a política e os escândalos (Freeport; 

fim do jornal de Manuela Moura Guedes na TVI e o possível envolvimento 
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do Partido Socialista nesta decisão editorial; o caso das escutas em Belém; o 

caso da compra de votos em eleições internas do Partido Social Democrata), 

a economia e os transportes (construção da linha de TGV). Entre os temas 

mais importantes, há apenas coincidência na questão da economia, “um 

tema que seria sempre incontornável de qualquer forma, dado o discurso 

e a situação de crise que faz parte da agenda de todos os atores políticos” 

(Salgado, 2010b).

Para além dos tradicionais, os políticos, os jornalistas e os cidadãos, outros 

atores têm vindo a ganhar uma preponderância considerável na vida política 

portuguesa, quer em períodos eleitorais, quer durante toda a governação: 

os consultores e especialistas de comunicação e estratégia. Em Portugal, os 

candidatos dos maiores partidos apoiam-se sempre numa equipa de estra-

tégia definida dentro do partido (do núcleo duro do partido) e em agências 

de comunicação e consultores de imagem. Esta tendência de recurso a es-

pecialistas de comunicação na política portuguesa iniciou-se especialmente 

com a participação de Edson Athaíde na campanha de António Guterres 

do PS para as eleições legislativas de 1995. Ainda sobre o PS, o trabalho do 

jornalista de política da RTP Victor Gonçalves (2005) sobre os assessores 

e consultores de imprensa nos governos de António Guterres (1995-2002) 

mostra a importância desses profissionais em diversas áreas, desde o culti-

vo de uma imagem positiva, à realização de sondagens para definir opções 

políticas, bem como o estudo sobre a escolha da melhor forma e dos me-

lhores timings para anunciar políticas e medidas, sempre tendo em conta a 

influência dos meios de comunicação. Se António Guterres foi responsável 

por introduzir alterações importantes, as mudanças mais significativas nas 

campanhas eleitorais ocorreram sobretudo a partir da preparação para as 

legislativas de 2005, onde José Sócrates e Santana Lopes deram rosto às 

listas do PS e do PSD respectivamente, para disputar a eleição. Nesta al-

tura, tanto o PS como o PSD realizaram uma reformulação dos processos 

de comunicação eleitoral. E foi sobretudo com José Sócrates que o uso das 
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técnicas de marketing político se acentuou, por exemplo, através da intro-

dução de sondagens diárias e das técnicas de grupos de foco para preparar 

eleições e desenhar estratégias.

De referir ainda que, em 2006, Manuel Maria Carrilho, antigo candidato pelo 

PS nas eleições locais em Lisboa, lançou um livro onde fazia uma reflexão 

sobre as razões da sua derrota nas eleições autárquicas de 2005 e chamava 

a atenção para o papel de lobbying que as agências de comunicação têm nas 

eleições (e não só) porque, para além de outras coisas, exercem pressões 

significativas junto da imprensa para a publicação de notícias específicas. 

Manuel Maria Carrilho acusou mesmo o proprietário de uma agência de 

comunicação, António Cunha Vaz, de lhe ter proposto financiamentos ilíci-

tos para a campanha eleitoral para a Câmara de Lisboa. Esta agência viria 

a trabalhar com o seu adversário, Carmona Rodrigues, do PSD, e abriu um 

processo contra Manuel Maria Carrilho por difamação. Esta polêmica teve 

o mérito de chamar a atenção para a pressão que estes profissionais exer-

cem sobre os meios noticiosos, dando relevo ao debate sobre o poder que 

esta classe profissional detém nos nossos dias.

Os elementos que ajudam a compreender a expansão da consultoria políti-

ca em Portugal são semelhantes aos dos outros países: crise dos partidos, 

a tendência bipartidária do sistema político (em Portugal concretizada na 

alternância de poder entre o PS e o PSD), a importância crescente dos meios 

de comunicação social na política e na sociedade em geral. A nível político, 

no caso português, este enfraquecimento da ligação dos partidos políticos 

com a sociedade concretiza-se no decréscimo de filiação partidária e con-

sequente declínio do número de militantes, na diminuição da participação 

nas atividades partidárias e políticas em geral por parte da população, no 

decréscimo da confiança nos representantes políticos, que inclui a classe 

dos políticos e as instituições políticas, na volatilidade eleitoral e no aumen-

to preocupante da abstenção (Freire, Costa Lobo e Magalhães, 2004).
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Por fim, é importante salientar ainda que a política tem um espaço 

considerável na informação em Portugal. Por exemplo, num estudo de “mo-

nitorização da mídia” referente a 2002, a empresa Marktest concluiu que 

foram transmitidas 738 horas de informação política (19.450 peças jornalís-

ticas) nos três canais generalistas, correspondendo a cerca de 24% do total 

das notícias naquele ano. As campanhas eleitorais também costumam ter 

bastante visibilidade: por exemplo, nas eleições legislativas de 2009, nas 

quatro semanas antes do dia da eleição, os canais generalistas de televisão 

transmitiram perto de 550 peças sobre a campanha, o que significa uma 

média de sete peças por dia em cada um dos três canais (Salgado, 2010b).

Relativamente à internet, há sobretudo a destacar a sua crescente importân-

cia no panorama político e jornalístico, quer através do surgimento de novos 

órgãos de informação digitais, simultaneamente alternativos e complemen-

tares dos já existentes, quer através da inclusão de novos pontos de vista 

no debate político, por exemplo através dos blogues. Estes já foram inclu-

sivamente responsáveis pela introdução de novos temas na agenda política 

e na agenda da mídia, como foi o caso da licenciatura do antigo primeiro 

ministro José Sócrates. Mas, é ainda igualmente importante mencionar a 

adaptação dos órgãos existentes aos novos meios, todos os jornais, rádios e 

canais de televisão têm presença na internet e, além disso, em muitos casos, 

existe mesmo a preocupação de desenvolver estratégias multimédia.

Os políticos já reconhecem a importância da internet e também começa-

ram a adaptar-se a este meio. Ainda que a preocupação já estivesse presente 

antes, os governos de José Sócrates (de 2005 a 2011) estabeleceram como 

uma das suas prioridades governativas o desenvolvimento da “Sociedade da 

Informação” em Portugal. Por outro lado, todos os partidos e candidatos têm 

sites e participações nas redes sociais - sendo de destacar a centralidade da 

internet desde cedo nas estratégias de comunicação do presidente Cavaco 

Silva - e começam a explorar as potencialidades das redes sociais, embora de 

uma forma muito preliminar na maior parte dos casos. Uma excepção digna 

de nota à incipiente exploração das potencialidades das redes sociais têm 

sido os consultores de Pedro Passos Coelho que, segundo alguns observado-
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res, conseguiram, através de campanhas neste meio, primeiro assegurar a 

sua ascenção à presidência do PSD e depois a vitória das eleições legislativas 

de 2011. Através de equipas que, em permanência, publicam comentários, 

notícias e ataques aos opositores, influenciam desta forma as discussões e a 

agenda dos políticos e dos outros meios de comunicação. Esta estratégia foi 

também apresentada como uma arma importante da coligação Portugal à 

Frente, que juntou o PSD com o CDS-PP no combate político para as eleições 

legislativas de 2015.

Conclusões

Esta breve abordagem das relações entre os meios de comunicação e a polí-

tica após a redemocratização em Portugal e no Brasil chama a atenção para 

algumas questões que são merecedoras de atenção. Como seria de esperar, 

existem inter-relações importantes entre os dois sistemas, que se foram 

modelando e influenciando mutuamente ao longo dos anos, primeiro nos 

regimes ditatoriais e depois na construção dos regimes democráticos.

É interessante o impacto que as políticas de comunicação dos regimes 

ditatoriais tiveram nos desdobramentos ulteriores da relação entre os 

meios de comunicação e a política. Em Portugal, a opção do salazarismo 

por uma forma de estatismo autoritário atrasou a modernização do 

país e consequentemente dos meios de comunicação social. O período 

democrático trouxe a liberdade de expressão, mas também a necessidade 

de regulação estatal, especialmente numa primeira fase, mas que deixou 

marcas importantes na forma como os cidadãos e os políticos têm encarado 

o papel dos meios de comunicação na sociedade. Já no caso brasileiro, o 

desenvolvimentismo (igualmente autoritário) dos generais apostou em 

parcerias privilegiadas com determinados grupos privados, como a Rede 

Globo de Televisão, que se tornaram vetores do projeto geopolítico de 

construção do “Brasil potência”. O fracasso deste projeto não impediu que os 

conglomerados privados a eles associados prosperassem. Como resultado, 
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os arquitetos da redemocratização tiveram que lidar com organizações de 

mídia extremamente poderosas, tanto por sua influência política quanto por 

seu poderio econômico, já estabelecidas.

No caso de Portugal, o Partido Comunista Português emergiu como um im-

portante agente político no pós-revolução, contudo o radicalismo das suas 

propostas depressa o converteram uma força política sem capacidade de se 

constituir em opção de governo nos anos seguintes. A integração à União 

Europeia tem contribuído para estimular a aproximação do país ao modelo 

das democracia liberais consolidadas em várias áreas, incluindo os meios de 

comunicação social. Por outro lado, a alternância entre o Partido Socialista 

e o Partido Social Democrata, isto é, entre dois partidos muito próximos 

do centro do espectro político, não ameaça as elites econômicas e políticas 

estabelecidas, o que também parece favorecer a existência de algum equilí-

brio entre as duas forças políticas nos noticiários.

Já no Brasil, ao contrário, o Partido dos Trabalhadores, que tinha pouca 

força eleitoral, tornou-se rapidamente, após a redemocratização, uma al-

ternativa de poder, identificada como antissistema. Embora ao alcançar o 

poder, nas eleições de 2002, o PT já estivesse bem mais moderado e in-

clinado a se integrar no jogo das elites tradicionais, o receio delas nunca 

se dissipou por inteiro e contribui para explicar o viés contrário ao partido 

que é amplamente notável no noticiário dos mais importantes veículos de 

imprensa brasileiros.

É interessante notar, por fim, como a classe política e a classe jornalística dos 

dois países se ajustaram diferentemente aos vários meios de comunicação 

ao longo do tempo. Ainda que os dois países partilhem uma língua comum e 

em ambos os meios audiovisuais tenham mais relevância e a internet esteja 

rapidamente a ganhar importância, há aparentemente sobretudo diferenças 

a registar nestes dois percursos, tanto na fase dos regimes ditatoriais, como 

depois na da construção da democracia.
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Este texto representa apenas uma primeira abordagem à comparação des-

tes dois países. Fornece uma descrição da evolução das relações entre os 

sistemas da política e dos meios de comunicação de massa ao longo dos 

últimos anos e na transição para o regime democrático. Não pretendeu ser 

detalhado nos termos da comparação, mas apenas exploratório na finalida-

de de lançar as bases para futuras pesquisas que analisem a evolução do 

Brasil e de Portugal através da sua comparação.
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