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lntrodu�iio 
Pensar o jornalismo atraves de casos 

Manuel Pinto e Helena Sousa 

A crise do jornalismo, tao decantada nos Ultimos anos, e uma crise de morte 
ou de renova�:io e de crescimento? A pergunta, sem ser expressamente formu
lada como ta!, estii no centro das reflexoes e aniilises deste volume, concebido 

e produzido no quadro das actividades do projecto Mediasc6pio. 
Este Projecto distingue-se pelo acompanhamento pr6ximo que se propoe fazer 
do panorama da comunica<;iio e dos media em Portugal. Rastreia em conti
nuidade o que se vai passando, de acordo com a cobertura jornalistica que 
dele e efectuado e, alem de aniilises de conjunto, de ritmo quinquenal, toma 
como materia de escudo problemiiticas que, pelo seu significado intrinseco ou 
pelas consequencias que comportam, justificam um olhar crftico mais apro
fundado. 
No que se refere a esta obra, foram escolhidos varios casos que assumem uma 

particular caracteristica: neles e atraves deles, foi o pr6prio jornalismo que se 
tornou notfcia. E nem sempre pelas melhores razOes. 

Digamos que, no conjunto dos casos analisados, existem pelo menos tres tipos 

de situa,oes, cada qua! com a sua esfera pr6pria de questoes. Encontramos, 
em primeiro lugar, mega-acontecimentos de cunho trclgico e traum.itico, que a 

cobertura mediiitica amplia, enquadra, reconstr6i e significa. 0 caso paradig
matico e, aqui, sem qualquer duvida, o 11 de Setembro e, no piano nacional, a 
queda da ponte de Entre-os-Rios. Cada qua! na sua escala e com a sua natu
reza especifica, ambos confrontam os cidadiios com a fragilidade dos pilares 
em que a vida social e polftica assenta. Nos dais contextos, os media, assu
mindo-se como agentes de estratfgias de consensualiza,;iio, tornam-se parte 

decisiva do acontecimento que reportam. Estamos, por assim dizer, perante 

acontecimentos simbi6ticos, nos quais a cobertura medi:itica fica a fazer parte 

da mem6ria e do imaginclrio do pr6prio acontecimento. 

7 



Temos, depois, os esdindalos relacionados com praticas de jornalistas que 
p6em em causa quer instituir;Oes jornalfsticas especfficas quer, de modo mais 
generico, o pr6prio jornalismo. Casos como o de Jayson Blair, em The New 
York Times, ou o do processo que rodeou a morte do cientista David Kelly, no 
Reino Unido, puseram em evidfncia a instituir;ao de comportamentos e esque
mas de funcionamento que, se niio constituem um convite ao abuso, deixam, 
pelo menos, a porta aberta para ele. Por efeito da repercussao publica, nomeada
mente num quadro em que novas ferramentas de edi,ao se multiplicam e esten
dem o seu raio de alcance na Internet, tais casos minam a relac;iio de confianc;a 
em que se funda o exercfcio do jornalismo. 
Recortamos, por Ultimo, processes extra-jornalisticos com efeitos mais ou 
menos devastadores, reais ou imputados, no campo jornalistico e no modo de 
fazer jornalismo. Embora as escolhas possiveis fossem multiplas, optamos por 
analisar aqui dois casos sintomc:lticos. Por um lado, consider.imos o fen6meno 
dos reality shows e a contamina,iio do espa,o informativo a que deram ori
gem, em particular nas televis5es generalistas, fazendo emergir novas protago
nistas, novas tem.iticas informativas e, sobretudo, acelerando o que tern sido 
designado por auto-referencialidade mediatica. Por outro !ado, analisamos o 
fen6meno dos blogues, a mais utilizada das ferramentas de auto-edi,ao dis
ponibilizada nos anos mais recentes a cidadaos comuns e que se foi conver
tendo numa das plataformas mais salientes de questiona,ao do jornalismo, 
seja como espa\o de debate, seja como terreno de escrutfnio, seja ainda como 
amplia,ao da informa,ao publica e respectivo comentario. 
Na quase totalidade dos casos e de derrapagem que se trata, e na esmagadora 
maioria, de derrapagem t'.:tica. Tudo sugere que nao nos encontramos perante 
'pecadilhos', atrevimentos ou actos meramente individuais, visto que os sin
tomas e as manifesta\6es sao, ao mesmo tempo, numerosos e repetidos, suge
rindo um estado generalizado de crise. Como observou Frederic Antoine1, a 
prop6sito do caso belga, 'a derrapagem ter-se-ia convertido, em alguns casos, 
num modo de operar da pratica jornalistica, tendo entrado nos costumes de 
certas componentes da profissao no mesmo piano que outros comportamentos 
profissionais'. 
De entre os factores que influenciariam este quadro, o clima de forte concor
rencia entre empresas mediaticas na busca de mais audifncias e, consequente
mente, de lucros mais elevados tern sido o mais apontado e, porventura, aquele 
que reline mais consenso. Mas sera que o mercado resume tudo o que de mais 
significativo pode ser dito a este respeito? 
No piano interno as organiza,6es jornalisticas, tern sido tambem sublinhado 
como factor importante o esvaziamento de muitas redac\6es de jornalistas 
seniores, com condi\6es de transmitirem uma mem6ria e uma sabedoria soda-

1 CL Frederic Antoine (s/d), Introdui;ao in Observatoire du ricit mediatiq11e, n.0 5. [www.comu.ucl.ac.be/ 
reci/orm/Doc/Lettre/lettre5.htm] 
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lizadoras das novas gera�6es que chegam a profissao. Este facto, ligado a ace
lera,;ao que caracteriza cada vez mais o processo produtivo do jornalismo, a 
polival€:ncia que, em alguns contextos, e crescentemente exigida aos jornalis
tas, ao menor investimento na investiga<;iio e na grande reportagem e a cres
cente organiza�ao e profissionalismo das fontes, ajuda a compreender algumas 
das vicissitudes e condicionalismos que fazem com que a excepcionalidade das 
derrapagens (fticas e n.io s6) se possa converter em 'modo de operar'. 
No que se refere a espectaculariza<;ao � sensacionaliza,;:io dos formatos e 
contetidos informativos, e as derivas a que tais processos dao azo na esfera 
jornalistica, torna-se necess.irio um quadro de compreensao mais amplo e 
complexo, capaz de articular as transforma,;Oes intrinsecas ao jornalismo com 

as mudarn;as socioculturais. 0 sucesso dos infoshows e dos reality shows e a 
centralidade adquirida por esferas da vida privada (o confessionario, a alcova, 
os bastidores do quotidiano ... ), que, no passado, s6 pela via ficcional acediam 
a difusao colectiva, indiciariam fracturas de lai;os sociais, fen6menos de soli
dao, deficiente funcionamento das institui�6es e o papel de conforto e alfvio, 
de catarse e de ultimo recurso desempenhado pelas televis6es. A contamina
,ao da informa�iio jornalfstica por esta focaliza,ao da 'singularidade comum', 
ou este 'deslizamento dos interesses dos cidadaos para o individual' (Emili 
Prado) acarreta uma crescente dilui,iio das fronteiras, outrora relativamente 
estabelecidas, entre informai;a'.o, fici;iio e entretenimento. 
Pela via tecnol6gica, sao igualmente multiplos os desafios com que se defronta 
o jornalismo. A facilidade do recurso ao dir.ecto, nas emiss5es televisivas,
assim coma a convergfncia de plataformas e de suportes, com consequencias
tanto nas competencias requeridas para o exerdcio da profissao coma nas con
di,6es de trabalho quotidiano dos jornalistas, constituem apenas exemplos de
um quadro que se tern vindo a alterar de forma acelerada.
Nao se pode deixar de anotar, neste contexto, a proliferai;iio de novas vozes
oriundas de distintos sectores da vida social, tornadas possiveis pela variedade
de novas ferramentas de auto-edi�iio que a Internet viabilizou. Ainda que cor
respondendo a segmentos de utilizadores socialmente minoriti:lrios e predomi
nantemente jovens, um fen6meno coma os weblogues, alfm de dar espai;o a

novos actores e de representar um alargamento de problematicas e de modali
dades de participa�ao na esfera publica, comporta para o jornalismo desafios
de diversa natureza. Em primeiro lugar, a blogosfera representa, para os media

'tradicionais', uma nova e surpreendente fonte de sugest6es e de informai;iio.

Em segundo lugar, os blogues - uma parte deles, pelo menos - tem-se conver
tido numa das mais efectivas inst.incias de escrutinio e de acompanhamento
critico do jornalismo. Em terceiro lugar, os media e os pr6prios jornalistas
recorrem, em muitos casos, aos blogues para neles dar conta dos bastidores

das notfcias ou dar azo a um maior dialogo com os cidadiios.
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0 desafio de fundo que se pode detectar nos blogues e noutras ferramentas de 
natureza an.iloga2 traduz-se, assim, em dimens6es v.irias: 1) desenvolvimento 
de modalidades de jornalismo amador, em que novos actores assumem papeis 
pr6ximos dos de reporter, colunista e editor; 2) constituii;iio de comunidades 
de interesses e de especialistas, nomeadamente centrados nas pr.iticas medi::i
ticas e jornalisticas; 3) ampliai;ao da produi;iio social de informai;ao, exigindo 
de todos os utilizadores competencias acrescidas de verificai;ao da fiabilidade; 
4) a possibilidade de surgimento de novos projectos de informai;iio de actuali
dade, concorrentes com os media cl:issicos ou afectando, pelo menos, algumas
das suas franjas.
0 exerdcio profissional do jornalismo nao se encontra provavelmente amea
i;ado e pode mesmo admitir-se que o lugar do profissionalismo se torna cada
vez mais relevante e necess:irio. 0 que se desenha e, antes, a densifica<;ao de
um processo de participa<;3o que questiona as assimetrias no acesso a palavra
publica, as barreiras entre os media e as cidadiios, a unidireccionalidade do
processo global. Mas e conveniente adoptar alguma prudencia quanta aos
'milagres' que alguns discursos enunciam, a respeito dos cen.irios que as novas
tecnologias prometem. A possibilidade tecnica niio tern necessariamente cor
respondencia com a possibilidade social, nem se pode extrapolar a pratica de
uma minoria para o conjunto da sociedade. 0 novo cenario que desta trans
formai;ao pode resultar estara porventura longe da utopia de um 'jornalismo
dos cidadiios', mas cada vez mais distante de um 'jornalismo para os cida
diios', porque teni, buscando isso ou niio, de contar cada vez mais com eles.
Poderfamos anteve-lo coma uma forma�iio comp6sita de multiplos nfveis, de
tipo menos piramidal e tendencialmente mais reticular, ou, entiio, simples
mente como uma amalgama de solui;oes diversas, em que o velho coexiste
com o novo.
Nada melhor do que acompanhar criticamente os cenarios e as problemati
cas que surgem diante de n6s com os pes hem assentes na mem6ria, mais ou
menos viva ou avivada, de carninhos percorridos em anos recentes. Este traba
lho quer contribuir para esse objectivo, e nomeadamente para o modo como
o jornalismo e os jornalistas sao rellectidos por si pr6prios e pelos outros no
espai;o mediatico.
Antes de apresentarmos os resultados deste trabalho, importa interrogar o que
e um estudo de caso e explicitar algumas das nossas preocupai;oes te6rico
-metodol6gicas. De resto, niio faria sentido avarn;ar sem procurarmos funda
mentar as nossas opi;oes e sem esclarecer alguns pressupostos partilhados pela
equipa de investigai;iio.
Os estudos de caso sao frequentemente apresentados como um born instru
mento metodol6gico no sentido de clarificar uma determinada unidade de

2 V8rios estudiosos rem sublinhado a tendencia para aquilo que, nas palavras de Lasica (2002), pode ser 
designado par 'webcasting personalizado'. 
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estudo ou um sistema com coerencia interna e com fronteiras definiveis, ainda 
que niio totalmente claras. De acordo com Wimmer & Dominick, o estudo de 
caso e uma metodologia de pesquisa qualitativa bastante comum: 'o estudo 
de caso utiliza o miximo possivel de fontes no sentido de sistematicamente 
investigar individuos, grupos, organizai;Oes ou eventos. Os estudos de caso 
siio conduzidos, quando um investigador precisa de compreender ou de expli
car um determinado fen6meno. Sao utilizados com frequencia pela medicina, 
antropologia, gestiio, ciencia politica e hist6ria' (1997: 102). 
Yin (1989 e 2003), por seu turno, define o estudo de caso como um metodo 
de pesquisa que ocorre, quando a analise de um determinado fen6meno niio 
e totalmente distinta da sua envolvente. Ou seja, Yin considera como estudo 
de caso a an3lise de um fen6meno contemporaneo em contexto real, distin
guindo, assim, o estudo destes fen6menos dos estudos realizados em contexto 
laboratorial, nos quais as condi\6es e o tempo das experiencias sao controla
das pelo pr6prio investigador. 
Tendo em considera,iio os objectivos fundamentais deste livro, parece-nos 
pouco Util pensar os estudos de caso nos termos em que estes autores os apre
sentam. Parece-nos efectivamente mais proficuo - e aqui concordamos com 
Stake (1994: 236) - pensar os estudos de caso como uma op,iio quanto ao 
objecto de estudo e niio quanto a(s) metodologia(s) utilizadas para interrogar 
determinada unidade de analise. Como podemos, entiio, definir o que quere
mos estudar e o que pretendemos interrogar? 
Para efeitos da nossa pesquisa, consideramos um 'estudo' o processo e o pro
duto da aquisi,iio de conhecimentos. Um 'caso' pode ser entendido como um 
sistema (um individuo, um fen6meno, um evento) com coerencia interna que 
procuraremos autonomizar para efeitos de anilise, por mais fr3geis que sejam 
as fronteiras com outros fen6menos e contextos. Para n6s, 'estudo de caso' e
portanto, uma unidade de estudo (o objecto de estudo), em analise (integra o 
processo de aquisi,iio de conhecimentos) e o resultado da interroga,ao que, 
ap6s apresenta\iio e confronto com outras leituras, suscitar.i novas interroga
,oes e, idealmente, elabora,6es cada vez mais complexas. Um estudo de caso 
e, na essencia, o trabalho empfrico e a concomitante reflexao te6rica sobre um 
determinado fen6meno que procuramos delimitar - a unidade de analise. 
0 que caracteriza entao os nossos estudos de caso? 0 que os torna espedficos, 
Unicos e relevantes? Como procuramos definir as suas fronteiras? E, acima 
de tudo, como entendemos interrogar cada um? Em suma, o que queremos 
saber? Antes de mais, importa referir que este livro compreende um conjunto 
de estudos que pode tambem, no seu conjunto, ser considerado um estudo 
(no singular) de casos. Isto e, cada fen6meno foi seleccionado pelo seu valor 
intrinseco, mas a leitura conjunta e integrada dos v.irios estudos potencia a 
compreensao mais alargada e profunda sabre as reflex6es actuais com que se 
ve confrontado o jornalismo no espa,o publico. 
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Cada caso deve simultaneamente contribuir para a compreensiio interna da 
sua unidade de analise e para a explicita,iio de uma problematica mais Iara, 
para a compreensiio de din.lmicas mais abrangentes do que cada caso, por si, 
poderia eventualmente revelar. 0 conhecimento dos outros casos dilata as 
possibilidades de leitura de cada caso individual e faz com que - do ponto de 
vista explicativo - o valor do todo seja efectivamente maior do que a soma das 
partes. 
Cada unidade de analise tern naturalmente as suas complexidades e contradi
�Oes. E, coma tal, em cada caso procura-se responder a interroga�Oes especf
ficas. Se cada caso suscita dllvidas concretas, tambem exige necessariamente 
uma determinada informa,ao te6rica (recorrera a quadros particulares de 
pensamento) e precisara de abrir os seus pr6prios caminhos, de procurar as 
suas metodologias no sentido de mais adequadamente mostrar (descrever), 
criar sentido(s) e desenvolver novas ideias. Numa palavra, em cada estudo de 
caso, os autores partem de um quadto de pensamento, interrogam a realidade 
(recorrendo a trabalho empirico) e contribuem para a compreensiio dos fen6-
menos, para o desenvolvimento da teoria. 
Os corpos te6ricos existentes (Sociologia do Jornalismo, Sociologia das Fontes, 
Teoria e Analise do Discurso, Semi6tica, Erica e Deontologia, etc ... ) contri
buem para a defini,iio das unidades de analise, para o desenvolvimento das 
quest6es fundamentais e para a compreensiio dos fen6menos. Mas os pr6prios 
fen6menos - e mais especificamente os discursos desenvolvidos pelos autores 
sabre as narrativas medi8ticas e as interroga�Oes que suscitam aos actores com 
voz nesses mesmos media - contribuem tambem para questionar a pr6pria 
teoria, assegurando, assim, que os novas desenvolvimentos sociais possam 
garantir a afina�iio e permanente reconstru�ao do conhecimento cientffico. 
Nesse sentido, podemos afirmar que, para alem do destaque mediatico e da 
pertinencia do debate suscitado, a selec,iio destes casos (e a necessaria exclu
siio de muitos outros) resulta tambem da avalia,iio feita pelos investigadores 
sobre os potenciais contributos que esses casos poderiam dar a teoria (apre
sentando novas realidades, interrogando assun,oes e reconhecendo tambem 
as virtualidades dos actuais corpos de literatura). 
De qualquer forma, coma ja referimos, este livro niio apresenta casos exclusi
vamente pelo seu valor intrfnseco. Trata-se de um estudo multiplo que remete 
para momentos e para tempos diversos. Espera-se que uma aproxima,iio 
multi-tematica, multi-espacial e multi-temporal contribua, de facto, para uma 
mais rica problematiza,iio das narrativas sobre o jornalismo e os jornalistas 
tal como siio apresentadas e discutidas nos e pelos pr6prios media.

Assim sendo, niio e previsivel que todas as abordagens recorram as mesmas 
metodologias, embora as grandes linhas mestras do trabalho de investiga,iio 
qualitativa estejam presentes em todos os capftulos: em todos os casos se tenta 
esboi;ar os limites do estudo, as suas fronteiras fisicas, temporais e tematicas; 
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em todos os casos se descreve uma problemitica tal como se nos apresenta e 
tal como e pensada; em todos os casos se procura aprofundar a compreen
sao do fen6meno em questao, recorrendo a teorias e a mftodos espedficos 
e, finalmente, em todos os casos se procura contribuir - ainda que de forma 
necessariamente limitada - para a teoriza<;ao, isto e, para a generaliza<;ao e 
para o desenvolvimento de novas possibilidades em termos de compreensiio do 
mundo ou, melhor, da representa<;ao do mundo. No seu conjunto, estes casos 
colocam efectivamente antigas e novas interroga<;6es, oferecem novas possibi
lidades em termos de constru,iio de novos objectos de estudo mas, acima de 
tudo, criam condi,oes para uma reflexiio mais informada para todos aqueles 
que se importam com a qualidade <las narrativas que informam a sociedade 
sobre si pr6pria. 
Passando a uma breve apresenta,iio, capftulo a capitulo: 
Eduardo Cintra Torres discute os acontecimentos do 11 de Setembro, reflec
tindo sobre o papel dos media como instiincia alternativa da sociedade e <las 
pessoas, em momentos de crise. 0 autor observa que, neste mega-aconteci
mento, em particular, nao foi pedido aos media que assumissem uma posi\3.o 
objectiva, mas que se juntassem a esfera de consenso exigida pela opiniiio 
ptiblica. Num ta! clima de crise, qualquer crftica ou distanciamento seriam 
entendidos como actos anti-patri6ticos. Aos jornalistas, foi-lhes pedido que 
fossem americanos, primeiro, e jornalistas depois. 
Joaquim Fidalgo faz o relato e analisa o caso Jayson Blair, que abalou a credi
bilidade daquela que e uma <las referencias maiores do jornalismo internacio
nal, o diario The New York Times. Em loco esteve algo que poderia ter sido 
um incidente isolado de plagio jornaHstico, resolvido com uma puni,iio indivi
dual, mas que acabou por acarretar a responsabiliza,iio colectiva da redac,iio 
de um dos mais prestigiosos exemplos da imprensa mundial de referencia. 
A discussiio em torno do caso conduziu a um debate de cariz etico sobre a 
legitimidade de algumas praticas jornalisticas para obter mais leitores. Se esta 
situa,iio podia acontecer no NYT, entiio podia acontecer em qualquer jornal. 
A questiio da credibilidade <las fontes an6nimas e abordada por Halia Costa 
Santos, atraves do caso David Kelly que fez abalar outra <las grandes referen
cias da imprensa internacional, a BBC. A publica,iio, por esta empresa ptiblica 
de radiodifusiio, de uma hist6ria de fonte an6nima fazendo graves acusa,oes 
ao governo, desencadeia uma serie de questoes sobre a integridade jornalistica 
na rela,iio com as fontes. A pressiio do governo junto dos media com OS sens 
spin doctors, o anonimato <las fontes e o problema <las fontes tinicas silo algu
mas <las problematicas levantadas pelo caso e discutidas neste capitulo. 
Madalena Oliveira aborda o caso Casa Pia e faz uma resenha critica <las prin
cipais interroga,oes levantadas na altura. Os jornalistas que denunciaram o 
caso de pedofilia que sacudiu Portugal niio ouviram louvores, mas, pelo con
trario, duras criticas it sua etica e meios usados. 0 caso fez com que os pro-
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prios jornalistas se convertessem no centro das atern;:Oes medi.iticas, gerando 
discuss6es sobre assuntos tao polemicos como o segredo de justi<;a ou a pro
tec<;iio das fontes. 
Num segundo texto da mesma autora, aborda-se outra situa�ao em que os 

jornalistas deixam de ser meros intermediirios, para passarem a ser a noti
cia, exemplificando com os acontecimentos da guerra no Iraque. Ap6s um 
ataque a jornalistas portugueses que acabavam de entrar naquele pals, os blo
cos noticiosos afastaram-se dos relatos de guerra para se concentrarem quase 
exclusivamente nos desenvolvimentos centrados nos pr6prios rep6rteres. Este 
capftulo traz-nos reflex6es sobre o jornalismo de guerra e os custos de algumas 
noticias. 
A cobertura da queda da ponte de Entre-os-Rios e o caso analisado por Sandra 
Marinho. No contexto daquilo que foi um dos grandes acontecimentos tragi
cos dos ultimos anos em Portugal, o pais assistiu em directo ao sofrimento dos 
familiares das vftimas. Os longos e sucessivos directos e as primeiras paginas 
encheram-se com os mergulhos para a recupera�ao de cad,iveres, entrevis

tas com familiares e politicos e com os funerais das vitimas. 0 texto analisa 
as crfticas formuladas em torno da explora<;iio da dor alheia e do abuso dos 
directos, hem como as circunst8ncias em que os jornalistas que cobriram este 
evento foram obrigados a aguentar condic;oes adversas para poderem fazer a 
transmissao 'in loco'. 
Sara Moutinho escreve sobre a manipula<;iio de fotografias, um t6pico que tern 
ji uma longa hist6ria, mas cuja discussao se torna cada vez mais relevante, a 
medida que os meios tecnicos se viio sofisticando, permitindo alterac;oes das 
fotografias dificeis de detectar por niio profissionais. A luz de alguns casos 
concretos, este artigo analisa as principais visOes sobre o assunto e alguns 
t6picos suscitados pelos profissionais do fotojornalismo. 
Segue-se um trabalho centrado no fen6meno dos reality shows em Portugal, 
sobre o qua! se debruc;a Felisbela Lopes. Estes fen6menos de audiencia niio 
s6 serviram para ancorar a programa�ao dos canais que os adoptaram, mas 
tambem acabaram por influenciar os estilos televisivos das respectivas esta

<;6es. Participantes destes concursos ganharam o estatuto de figuras publicas e 
epis6dios especiais passaram a ser temas de abertura de blocos noticiosos em 
horario nobre, com reportagens que confundiam a realidade com a ficc;iio. 
0 volume encerra com uma abordagem dos weblogues em Portugal, da autoria 
de Luis Santos. 0 autor destaca o modo como o jornalismo e os jornalistas se 
tornaram assunto de coment.irios e de escrutinio, desta vez por parte de inter
nautas amadores, os chamados bloggers. 0 texto realc;a a descentraliza<;iio da 
produ<;iio e divulga<;iio de conteudos, subvertendo a unidireccionalidade dos 
meios tradicionais e mostra como, atentos ao trabalho dos media e a realidade 
politica, econ6mica e social do pafs, estes novos actores do espa�o pllblico vao, 

simultaneamente, comentar e influenciar o trabalho dos jornalistas. 
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Em resumo, os casos apresentados neste volume apresentam, coma linha 
comum e transversal, o jornalismo como objecto de interrogac;.io, privilegiando 
o discurso dos pr6prios jornalistas e daqueles que comentam o seu trabalho
(sejam eles jornalistas ou niio). Do ponto de vista substantivo, salientam-se
aqui dois campos especialmente problematicos: a rela,iio dos jornalistas com
as suas fontes de informa,iio e, por outro !ado, a rela,iio do jornalismo com
a sociedade e com os cidadiios. Eis dois eixos fulcrais para pensar o futuro do
jornalismo.
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11 de Setembro: As quatro fases do evento mediatico 

Eduardo Cintra Torres 

Resumolabstract: a parte a dimens.io gigantesca e espectacular do terror em directo, 

o evento medi.itico de 11 de Setembro apresenta as mesmas caracteristicas de outros
eventos tr.igicos televisionados nas trfs fases habituais das tragedias televisivas: os
antecedentes (recriados posteriormente), as factos e as consequfncias tr.igicas. Mas
o 11 de Setembro distingue-se por apresentar uma quarta fase, o estado de guerra,
durante a qual algumas das caracteristicas do jornalismo em periodo de crise nacional
se prolongaram por um longo perfodo na televisao. Esta quarta fase indica uma liga
\iio do jornalismo ao «cfrculo de ferro» da opini.io pllblica maioritllria na sociedade e
uma fragilidade do jornalismo em democracia em resistir a «esfera de consenso».
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Gerando a quarta fase 

A quarta fase: o estado de guerra 

Altera�Oes da pdtica jornalistica 

0 «cfrculo de ferro» 

lntrodu�ao 

Evento medi.itico e o conjunto dos textos medi.iticos a respeito de um conjunto 
coerente de factos ocorridos no mundo real; e uma constru,iio ideol6gica para 
a qua! concorrem todos os media de uma sociedade, em especial a televisao, 

por ser o de maior impacto; contribui poderosamente para a assimila,iio dos 
factos e suas consequfncias pela sociedade, hem coma para a mem6ria colec
tiva. Entende-se um evento medi3.tico coma uma unidade narrativa com prin
dpio, meio e fim. 
Neste trabalho, tentamos resistir a tendencia de deixar que a analise do evento 
mediatico se confunda com a analise dos factos que lhe diio origem. A analise 
do 11 de Setembro enquanto evento mediatico e a analise dos textos mediati
cos produzidos durante e a prop6sito do 11 de Setembro. 
0 name: o que definimos coma «11 de Setembro»? A utiliza,ao da data iden
tifica os actos cruciais ocorridos em 11 de Setembro de 2001 nos Estados 
Unidos, mas, para alem dos actos, ha o evento mediatico, que lhe e indisso
ci.ivel. Resultando de construc;6es medi.iticas, polfticas e hist6ricas, o evento 
ocupa um periodo mais longo do que os factos. 
Este ensaio procura estabelecer quatro fases no media event do 11 de Setembro, 
verificando quais os elementas ariginais na cobertura televisiva dos acanteci
mentos em cada uma das fases. Concentramo-nos no evento tal coma vivido 
na televisao generalista narte-americana, usando coma fonte para as trfs pri
meiras fases as emiss6es das networks generalistas e informativas e para a 
quarta fase textos escritos de informa,iio e analise. 
As fases ou capitulos do evento resultam da sua constru,iio mediatica, do 
tratamento dado pelos media ao evento. Ha, aqui, uma sobreposi,iio de cons
tru,6es ideol6gicas: as que os media fazem a respeito dos factos e a que neste 
trabalho se faz a respeito do evento mediatico. Os cuidados a ter siio redo
bradas porque «n6s representamos objectos, mas s6 podemas experimentar 
eventos. 0 evento enquanto ta! nao e algo que possa ser representado. Pelo 
cantr.iria, os eventos sao a que nos conduz a representac;ao». 1 

As quatro fases que estabelecemos para o 11 de Setembro enquanto evento 

medi.itico televisivo sao as seguintes: os antecedentes, os factos, as conse-

1 Timothy Rainer, «Time and Event: Reflections on September 11», Theory and Event, 5:4, 2002, cit. por 
Brit[a Timma Knudsen, «The Eyewitness and the Affected Viewer. September 11 in the Media.», in Nordicom 
Review, 2-2003, p. 117. 
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quencias trdgicas e o estado de guerra. Na nossa analise, o evento do 11 de 

Setembro segue o padriio das tragedias televisivas (a crise nacional) nas tres 

primeiras fases e o padriio do jorualismo em tempo de guerra na quarta fase. 

A primeira fase: os antecedentes 

Os media estabeleceram a posteriori, com base nos dados das autoridades 

policiais americanas e internacionais e na sua investiga\ao, as causas pr6xi
mas e remotas do 11 de Setembro. Nomeadamente: as origens e liga,iies dos 

terroristas, em especial em Hamburgo, Alemanha; a personalidade de bin 

Laden e a hist6ria da al Qaeda; a rela,iio do 11 de Setembro com a invasiio 
do Afeganistiio; as explica,iies para o extremismo de inspira,iio islamica; as 

falhas na inteligencia norte-americana. Os antecedences siio um capitulo fre
quente nos eventos jornalfsticos, procurando-se explica\Oes para o «inexplica

vel», o facto tr.igico, estabelecendo-se uma narrativa como forma de agarrar o 

real, e servindo tambem para o apuramento de responsabilidades. 

0 estabelecimento dos antecedentes no evento e um processo inevit.ivel e neste 
caso demorado: em 2004, quase tres anos depois dos factos, continuam a ser 

divulgados relat6rios estabelecendo a cronologia e analise dos factos que ter
minam com o 11 de Setembro. 2 

Esta fase e, portanto, um flashback narrativo que se vai construindo e incluindo 

nas fases seguintes, no caso do 11 de Setembro, nas terceira e quarta fases do 

evento. Os antecedentes niio singularizam o 11 de Setembro enquanto media 
event, pois encontramo-los em todos, especialmente os eventos inesperados. 

A segunda fase: os factos 

Os factos fundadores do evento siio as ac,iies terroristas propriamente ditas, 

que ocorrem na manhii de ter,a-feira, 11 de Setembro de 2001. Eliuh Katz 
chamou-lhes «the terror event», para distinguir a fase dos factos que identifi
camos com a quarta fase do evento, «the war event», 3 

Os factos: tres aviiies comerciais de passageiros desviados e controlados 

por terroristas islamicos nos Estados Unidos lan,am-se contra tres dos mais 

emblematicos edificios dos Estados Unidos e do mundo: as Torres Gemeas 

do World Trade Center, em Nova Iorque, e o Pentagono, em Washington, 

DC. Um quarto aviiio e impedido por passageiros de se despenhar sobre o

1 «Excerpts from statement by Sept.11 Commission Staff», New York Times, 17.06.2004.
3 Paulo Miguel Madeira e Joii.o Manuel Rocha, «Entrevista com Elihu Katz: 11 de Setembro desafiou !Ogica
dos acontecimentos mediiiticos», Piiblico, 07.07.2003. 
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Capit6lio (ou a Casa Branca), em Washington, e cai num ermo do estado da 
Pensilvania. 
A manha estava limpa, coma e habitual nesta altura do ano, o que permitia 
aos terroristas terem a certeza de poderem ver a rota ate aos destinos - e pode
rem ser vistas. 
A derrocada das Torres Gemeas provocou 2752 mortos.4 Juntando-lhe as 
vitimas no Pentclgono e os passageiros, tripulantes e terroristas nos avi6es, o 
numero total de vitimas ultrapassou as 3000. 

Simbologia dos alvos 

A escolha dos alvos dos ataques esta cheia de significados que contribuem para 
a formata�iio do evento mediatico. 
0 Pentagono e a sede do Ministerio da Defesa da unica superpotencia mun
dial. 0 formato do edificio e o das fortalezas militares da Idade Moderna. 0 
Pentagono apresentava-se coma uma muralha inexpugnavel, assemelhando-se 
aos <<muros <las cidades» que, noutros tempos, «eram consagrados ritualmente 
como uma defesa contra o Dem6nio, a doern;a e a morte.)) 0 resultado dos 
ataques a essas muralhas, «sejam eles demoniacos ou militares, e sempre o 
mesmo: a rufna, a desintegra,;ao, a morte»5. 0 Pentclgono era, portanto, o 
centro simb6/ico do poderio militar da superpotencia. 
0 Capit6lio e a sede do poder politico; por ser um edificio de grandes dimen
s6es, era um alvo mais facil e espectacular do que a Casa Branca, sede da 
Presidencia, a pouco mais de um quil6metro de distancia. Qualquer um destes 
edificios representa o centro simb6/ico poUtico da superpotencia. 
As Torres Gemeas, ao contrc:lrio  dos anteriores, niio eram edificios do Estado 
mas edificios emblematicos por serem dos mais altos do mundo, por formata
rem o skyline de Nova Iorque, por representarem o comercio livre e pacifico 
entre na,;6es livres (segundo o seu arquitecto), ou, na interpreta\io contr3ria, 
por simbolizarem o capitalismo que invade com os valores das sociedades oci
dentais outras sociedades. A escolha das Torres Gemeas permite outras inter
preta�6es simb6licas cumulativas. 6 

0 name do conjunto urbano em que se enquadravam as Torres Gemeas con
vida igualmente ii analise simb6lica: World Trade Center. Para alem da refe
rencia ao comfacio mundial, a palavra centro convida a uma analise literal: 
o WTC como centro do mundo «ocidental» ou, mais simplesmente, como

4 Dan Barry, «A New Account of Sept.11 Loss, with 40 Fewer Souls to Mourn», New York Times, 
29.10.2003. 
5 Mircea Eliade {2002), Imagens e Simbolos. Ensaio sabre o simbofismo mdgico-religioso, Siio Paulo, 
Martins Fontes, p. 35. 
6 Eduardo Cintra Torres, «As Torres Gfmeas, a religiii.o e o simbolismo», P,iblico, 29.09.2001. 
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centro do mundo. 0 «centro» e «um lugar sagrado par excelencia», de uma 
geogralia sagrada e mitica, a unica efectivamente real, e nao de uma geografia 
profana, «objectiva», de certa forma abstracta e niio essencial.7 0 WTC era, 
assim, um centro simb6/ico do mundo em mais do que um sentido: do mundo 
ocidental, do mundo do comfacio livre, da sociedade civil norte-americana. 
Em resumo, os terroristas escolheram coma alvos tres centres simb6licos: o cen
tro militar, o centro politico e o centro econ6mico e da sociedade civil. «Numa 
guerra - disse um dos cerebros dos ataques - devem-se destruir as infra-estru
turas do inimigo, hem coma os seus simbolos politicos e econ6micos.»8 

A dimensiio hist6rica dos factos 

Foi a primeira vez na Hist6ria que os Estados Unidos foram atacados no seu 
territ6rio continental; e o ataque, ocorrendo nas duas principais cidades norte
-americana�, foi coroado de exito. Ao tomar-se conhecimento cl.is nacionali
dades niio-americanas dos atacantes, as aci;Oes configuraram-se como parte de 
um conflito interuacional. Todavia, os ataques nao resultaram de uma decla
ra\iio de guerra, o que complica a integrai;ao do evento na ordem internacio
nal vigente. 0 mesmo se pode dizer da integra<;ao do evento na ordem interna 
norte-americana vigente. Estes elementos rem consequencias importantes em 
todos os domfnios, incluindo a cobertura medi.itica. 

0 terrorismo e os mass media 

A relac;ao entre o terrorismo internacional e os media assemelha-se a um pacto 
faustiano. Os terroristas necessitam da cobertura medi.itica para que os seus 
actos tenham validar;iio e consequencias; e noticiar actos terroristas faz parte 
da missiio do jornalismo, mesmo que a noticia seja o cumprimento de um dos 
objectivos dos pr6prios actos terroristas. 
A cobertura pelos media do terrorismo internacional permite estabelecer uma 
cronologia da rela<;ao entre ambos, iniciada nos anos '60, pela qua! as inova
i;5es tfcnicas e empresariais na transmissiio e difusiio de segmentos e progra
mas televisivos foram sendo acompanhadas por actos terroristas.9 

0 11 de Setembro e o corolario dessa relac;ao. Como referiram todos os analis
tas e comentadores desde a primeira hara, este evento traz a marca profunda 
da necessidade que o terrorismo internacional tern dos media, em especial da 

'Mircea Eliade, op. cit., pp. 35-6. 
1 Georg Mascolo e Holger Stark, ,,Operation Holy Tuesday», New York Times, 27.10.2003. 

q V. artigo de Simon Finch, documentarista da BBC, no Financial Times, 08.12.2001, retomado por Eduardo 
Cintra Torres, «O terrorismo ea televisfo», Ptib/ico, 15.07.2002. 
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televisao: «o ataque as Torres Gfmeas pareceu organizado com um sentido 
apurado do ritmo mediatico», refere Raul Trejo Delarbre.10 

0 facto de a epoca escolhida ser, meteorologicamente, de grande visibilidade, 
o que niio sucede na maior parte do ano na costa leste dos Estados Unidos, niio
s6 garantia a efici:lcia dos ataques recorrendo a avia,;ao civil mas tambfm uma
visibilidade profunda pela televisiio, nomeadamente em Nova Iorque, cidade
na qual a existfncia de camaras de video nos ediffcios e nas ruas e um «estado
natural». Ao planear dois ataques para o mesmo local com intervalo de cerca
de 20 minutos, a organiza�iio terrorista garantia uma visibilidade total, niio
em Nova Iorque apenas, mas em todo o mundo: <<Os terroristas agarraram a
aten,;ao planeti:lria para entao a horrorizar com o segundo choque.»

11 

Primeiro com as ciimaras de televisiio no topo de arranha-ceus, ali instaladas
precisamente para dar conta em directo do estado do tempo, depois com outras
ciimaras rapidamente colocadas, nesta cidade onde estiio baseadas as direc�iies
de informa�iio das principais redes televisivas (networks) e canais de noticias,
as Torres Gemeas transformaram-se no epicentro dos actos terroristas.
Os ataques em Nova Iorque atingem uma cidade aberta. Dezenas de ciimaras,
profissionais ou amadoras, captaram imagens dos dois avi6es rasgando uma
e depois a outra torre. Alem das imagens em directo, muitas imagens serao
depois recuperadas em diferido nos dias, semanas e meses seguintes.12
As rela,;Oes entre o terrorismo e a  televisao, hem como entre a guerra actual e a
televisiio, prosseguiram nas fases seguintes ao evento: a al Qaeda forneceu seg
mentos e mensagens de bin Laden e outros a canais televisivos, nomeadamente
ao novo canal de lingua arabe, estabelecido no Dubai, al Jazeera13; as partes
em conflito no Afeganistiio (e no Paquistiio) e depois no Iraque, envolvidas em
actos de guerra ou em actos terroristas ou para-terroristas (como os raptos,
decapita,;Oes, etc.), recorreram a televisao como instrumento de guerra, o que
e muito mais do que apenas como instrumento de comunicac;ao, dado que a
comunica,;ao e neste caso a causa da acc;ao mostrada e nao a consequfncia.

10 Rall! Trejo Delarbre, «Terror en la aldea global», etcetera, 10,2001, http://raultrejo.tripod.com/ 
Articulosvarios/TerrorenlaaldeaoctOletceter.htm 
11 Ibidem. 
12 As primeiras imagens do primeiro embate propriamente dito s6 foram vistas publicamente quase dois anos 
depois do ataque. Tinham sido captadas por um trabalhador emigrante que, a caminho do trabalho, resolvera 
filmar a «Big Apple» para mostrar depois a familia no regresso ao seu pais. (Ver James Glanz, «A Rare View 
of 9/11», New York Times, 07.09.2003.) 
13 0 aparedmento na cena mundial da estai;:llo informativa arabe baseada no Qatar Al Jazeera contrariou o 
desequiHbrio do domfnio tecnol6gico da informac;iio televisiva dos pafses anglo-sax6nicos. 0 governo dos 
EUA atacou a Al Jazeera com acusai;:6es sem fundamento para tentar manter o predominio da informac;iio 
que !he convinha (J.P. Velazquez-Gaztelu, "Al Yazira gana la guerra informativa», El Pais, 11.10.2001). A 
estac;fo do Qatar rejeitou acusac;Oes de parcialidade na cobertura da guerra no Afeganistiio, referindo que os 
dois lados tiveram o mesmo tempo de antena («Arab TV Station Rejects U.S. Criticism», Washington Post, 
0_4.10.2001). Este artigo deixa de lado o tema da Al Jazeera, por se concentrar no comportamento dos media 
norte-americanos. 
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A cobertura mediiitica 

Poucos minutos depois do primeiro impacto no World Trade Center, os direc
tos das r.idios e televis6es foram direccionados para o evento. Desde o infcio, 
o tratamento foi cauteloso e nao especulativo ou sensacionalista. Os principais
apresentadores da televisiio americana (Tom Brokaw, NBC, Peter Jennings,
ABC, e Dan Rather, CBS) chegaram rapidamente aos seus pastas de trabalho.
As tres televisiies estavam em directo quando se deu o segundo impacto. Foram
generalizados os elogios as televisiies generalistas, coma par exemplo a referen
cia de James W. Carey ao seu «admir.ivel profissionalismo» nesta fase.14 

A televisiio assumiu-se como um media central na constru�ao medicltica do
evento. A emissiio sem fim pre-determinado prolongou-se depois ininter
ruptamente ate a madrugada de sabado. Toda a programa<;iio foi eclipsada,
incluindo a publicidade.
A web assumiu, pela primeira vez, um papel complementar significativo,
representando uma fonte de informa�ao, debate e comunicai;ao importante
para uma parte importante da popula,ao. E de salientar que a rede telef6uica
entrou em colapso ap6s os primeiros acontecimentos, pelo que a web se tornou
no Unico meio de comunicai;ao entre muitas pessoas.

A terceira fase: as consequencias tragicas 

Ap6s os ataques terroristas, os media norte-americanos dedicaram-se total
mente ou quase totalmente ao evento. Na televisa'.o generalista, que e ainda o 
principal meio de comunicai;iio de massas, estabeleceu-se uma emissiio sem 
fim dedicada aos acontecimentos e suas consequencias.15 

Este capitulo ou fase <las consequencias trdgicas ocupa cerca de quatro dias, 
come,ando na ter,a-feira, dia 11 de Setembro, logo ap6s os ataques e termi
nando na sexta-feira seguinte. Inclui: os actos de salvamento e recuperai;iio 
dos corpos; a desorganiza,ao do poder; o torpor e reac,iio de toda a sociedade 
e do Estado norte-americanos e as reaci;6es em todo o mundo; a tentativa de 
encontrar respons.iveis, desde o inicio correctamente identificados como bin 
Laden e a al Qaeda; o luto; a reac<;iio do Estado e da sociedade; o desfecho do 
evento com cerim6nias medi.iticas. 

u James W. Carey, «American Journalism On, Before, and After September 11», in Barbie Zelizer e Stuart 
Allan (2002), eds., Journalism after September 11, N. York, Routledge, p. 74. 
u Sabre a televisii.o (networks, canais de informa�iio nacional, TV local, etc.)como principal fonte de informa-
1,iio dos norte-americanos, ver sondagem do Pew Research Center for the People and the Press em 11.01.2004: 
a «informa1,iio televisiva mantem-se dominante», apesar da erosiio; 68 por cento dos norte-americanos refe
rem-na em primeiro lugar. Resultados em «Cable and Internet Loom Large in Fragmented Political News 
Universe», http:/lpeople-press.org/reports/display.php3?ReportlD=200 

23 



A tragedia televisiva 

Apesar de o evento mediatico do 11 de Setembro se singularizar pela dimen
sao terrivel dos ataques terroristas e por haver imagens em directo para todo 
o mundo de uma parte importante dos factos da segunda fase, e na terceira
fase que verdadeiramente o evento se institui no gfnero jornalfstico a que cha
mamos tragedia televisiva e que consideramos uma inevitabilidade da pratica
televisiva concorrencial das democracias desenvolvidas. 0 nucleo do evento
trdgico e formado pelos segundo e terceiro capftulos on fases do evento
medi.itico; constituem-se como essa unidade medi.itica que defi.nimos como
uma tragedia televisiva. A primeira fase, o flashback, faz igualmente parte da
tragedia televisiva. 16 

Enquanto tragedia televisiva, o 11 de Setembro e equivalente a outros eventos
mediaticos, coma a cobertura televisiva portuguesa da queda da Ponte Hintze
Ribeiro sobre o Douro em Castelo de Paiva (Mar�o de 2001) e suas consequen
cias tragicas. 0 11 de Setembro niio e diferente de outros eventos mediaticos 1
respeitantes a acontecimentos tragicos quer do ponto de vista estrutural quer L 
em inllmeras caracteristicas parcelares: caracterizai;ao como tragedia; a televi
sao no centro de um «mundo em crise»; as emiss6es em directo; a simbologia 
tnigica; os arquftipos e mitos; as referencias ao destino e ao divino (e ao Mal 
e ao Dem6nio no caso do 11 de Setembro); as unidades de tempo, espa�o e 
ac�iio; uso e fun�6es da oralidade e da visualidade; a representa�iio da morte 
e o tabu do cadaver e das suas imagens; as personagens da tragedia televisiva; 
a dimensiio emocional e os comportamentos dos espectadores; as quest5es de 
poder durante a tragedia; o desfecho da tragedia televisiva." 

As diferem;as entre os ataques a Nova lorque e os restantes 

0 tratamento mediatico dos ataques em Nova Iorque revelou importantes 
diferen�as face aos dois restantes ataques. Essas diferen�as permitem avaliar 
ate que ponto o evento medi3tico e uma constrw;ao ideol6gica. 
A dimensiio dos ataques as Torres Gemeas foi superior aos restantes em 
impacto visual e nllmero de vitimas, ocorrendo em plena cidade, em alvos 
civis, a vista do mundo. Mas houve, porem, outras diferen�as do ponto de 
vista medi3tico que importa salientar. 
A organiza�iio mediatica do evento implica que se estabele,a um centro, a 
partir do qua! a narrativa e construfda a medida que passa o tempo. Esse 
centro (simb6lico, geogr3fico, temporal, narrativo) era, como referimos, o 
agora destro�ado World Trade Center. Mesmo a televisiio local de Washington 

16 Eduardo Cintra Torres, A Tragedia Televisiva, Lisboa, JCS, 2006. 

17 Torres (2006), op. cit. 
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se concentrou nas imagens do World Trade Center, mantendo o directo do 
Pent.igono em pequeno or:iculo no ecra a maior parte do tempo. 
Todos os canais televisivos concentraram as emiss6es em Nova Iorque. Alguns 
canais de cabo interromperam as suas emiss6es por completo, substituindo-as 
por um cartao ou puseram no ar canais de imbito nacional, coma a CNN. Por 
exemplo, a MTV retransmitiu a CNN, sobrepondo o seu log6tipo it imagem 
da CNN. 
A necessidade dramaturgica de concentra<;iio da ac�iio num s6 lugar coinci
diu com os interesses estratfgicos do Estado americano. De facto, a .irea da 
Pensilvania onde se despenhou o quarto aviiio foi isolada. As imagens foram 
esparsas e longfnquas. Nao houve directos longos do local do impacto. Quanta 
a zona de impacto no Pent.igono, houve igualmente um acesso muito reser
vado. As imagens eram, igualmente, afastadas e esparsas. Nao houve acesso 
dos media ao interior do ediffcio. Nao houve pessoas procurando familia
res e surgindo nos media. Nao houve informac;ao intensa e continua sobre o 
Pentagono coma houve sabre o World Trade Center. 
Este blackout em Washington e Pensilvania contrastou, na constru�iio do 
evento, com o directo sem fim (blanket coverage) estabelecido a partir de 
Nova Iorque. Julgamos que niio foi divulgada qualquer explica�iio par parte 
dos media para este tratamento diferencial dos acontecimentos em diferentes 
locais, coma se ele fosse «natural», pelo que e desconhecido se houve alguma 
intervern;a'.o das autoridades no sentido de encerrar mais completamente estas 
duas areas aos jornalistas do que a zona de impacto em Nova Iorque. E certo 
que o World Trade Center foi tambem isolado na zona da derrocada das duas 
torres. Mas houve acesso limitado a alguns fot6grafos e rep6rteres. Foi la 
que Bush fez a cerim6nia mediatica de encerramento da tragedia, falando de 
megafone em punho com um bombeiro a seu !ado e camaras de TV it sua 
frente.18 Em redor desse ponto central, havia, depois, uma zona intermt!dia, de 
acesso reservado e condicionado a residentes e jornalistas. Foram feitos inU.me
ros directos a partir dessa zona intermedia. Mas as imagens de longe do World 
Trade Center ardendo nas entranhas e calcorreado pelas equipas de emergencia 
estabeleceram-se muito rapidamente coma o pano de (undo das transmissoes. 
Tambem o conteU.do informativo se concentrou nas Torres Gfmeas e suas vfti
mas. Para isso contribuiu o nllmero superior de vitimas mas tambfm o facto 
de na Pensilv.lnia as vftimas serem todas do avia'.o (o que, sendo em si tr.igico, 
nao se distingue tao substancialmente coma os outros dois alvos de outros 
atentados e acidentes anteriores) e de as vftimas do Pentagono serem militares 
ou funcionarios do Ministerio da Defesa, o que !hes <lava um estatuto dife
rente do das vitimas civis, de muitas nacionalidades, incluindo turistas, que se 
encontravam nas Torres Gfmeas. 

18 Torres (2006), op. cit. 
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0 ataque as Torres Gemeas tomou tal propon;iio no interior do evento, e do 
imagin3.rio de quern o vive, que e possivel encontrar, mesmo em trabalhos 

acadfmicos, o relato dos acontecimentos do evento omitindo os avi6es que se 

despenharam no Pentagono e na Pensilvania.19 

As diferem;as entre os ataques a Nova Iorque e os restantes, que se misturam 

com o diferente tratamento mediitico, estao na origem de «teorias da conspi
ra,iio» a respeito do ataque ao Pentagono. De facto, surgiu em Fran,a um livro 
defendendo que o ataque ao Pentagono resultou de um missil disparado pelos 
militares norte-americanos; o aviao desviado ter-se-ia despenhado no estado de 
Ohio. 56 em Fran�a, o livro vendeu mais de 200 mil exemplares.20 Essas duvidas 

espalharam-se e levaram o Pentagono a revelar, s6 nessa altura, imagens recolhi

das por uma camara num posto de entrada do ediffcio, mostrando o momenta 

do impacto do aviiio. Julgamos que essas imagens niio voltaram a ser mostradas, 
niio tendo entrado no mainstream da consciencia dos media e do publico sobre 
o que constitui a imagetica do que chamamos «o 11 de Setembro».

Tempos de crise nacional 

Em periodos de crise nacional (ou internacional) os individuos sentem uma 

necessidade acrescida niio s6 de informa,ao mas tambem de comunica,iio, 
dai resultando uma informalidade e um aumento de contactos. Os individuos 
tendem a «revelar-se» mais nestas ocasi6es de stresse colectivo.21 Tai poder.i 
contribuir niio s6 para o espectacular aumento de audiencia dos mass media 

nestas ocasi6es (mais gente a usa-los e durante mais tempo) coma para o facto 
de, no interior e no contelldo dos pr6prios media, haver mais gente a expressar 
a sua opiniao e emoi;Oes, n;lo s6 gente vulgar como os pr6prios jornalistas e 

tambem comentadores, academicos e politicos. 
0 papel tranquilizador da informa,iio (profissional ou niio) nestas ocasi6es 

contribui para a reconquista do equilibria emocional e psiquico. A informa�iio 
contribui para a diminui,ao do stresse, facto que e vulgarmente omitido. Na 
verdade, as notfcias ou comentclrios sobre o tema normalmente acentuam o 

efeito contrario (aumento do stresse) quando os individuos se exp6em dema
siado tempo aos media. Existe, de facto, aconselhamento psicol6gico esped
fico nesse sentido, mas esse aconselhamento tambem refere a necessidade de 

informa,ao. 

19 E o caso de Antoine Maurice, professor na Universidade de Neuchatel, no artigo ,,11 Septembre 2001: 
Cadrage d'un evenement mediatique», Questions de journalisme, www.unine.ch/journalisme, 2002. 
io Jim Bittermann, «French Buy into 9/11 Conspiracy», cnn.com/World, 26.06.2002. 0 livro referido e 
Thierry Meyssan, L'Effroyable imposture, Paris, Carnot, 2002. 
21 Erving Goffman (s.d.), Behavior in Public Spaces. Notes on the Social Organization of Gatherings [1963], 
New York, The Free Press. 
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Assim, ocasi6es como o 11 de Setembro valorizam os media porque a informa
<;iio e central na rela<;iio do indivfduo corn urn evento de grande irnpacto que 

!he diz respeito a ele e a toda a sociedade.

Esta revaloriza�iio dos media espelha-se nos estudos de opiniao: o apre<;o pela

profissao de jornalista aumenta significativamente logo ap6s os acontecimen

tos. Segundo urna sondagem do Pew Research Center, cerca de 90 por cento

dos norte-americanos consideraram as emiss6es televisivas boas ou excelen
tes. 22 Contudo, estudos posteriores indicaram que a revalorizac;iio dos jorna
listas e dos media foi temporal, tendo coincidindo com a tragedia televisiva.

Julgamos que a atitude mais favorivel da sociedade face aos jornalistas e aos

media resultou da simples concretiza<;iio do pr6prio trabalho dos jornalistas:

informar. Quer dizer, do ponto de vista dos usos e gratifica,oes, o acto de

ser informado, num momento em que a informac;iio e absolutamente crucial
para os indivfduos, sobrep6e-se a apreciac;iio consciente ou reflectida do tra
balho produzido pelos jornalistas. Para o receptor, mais do que como e feito,

o importante e que o trabalho tenha sido feito. Podera apontar para esta hip6-

tese o facto de, relativamente as transmiss6es da televisiio portuguesa ap6s o
colapso da Ponte de Castelo de Paiva, os inquiridos de um inquerito de con

venifncia terem dado apreciac;iio semelhante aos v.irios canais generalistas,
sendo as diferen<;as nao significativas. Os valores de apre<;o assemelham-se aos

indicados para a televisiio norte-americana. 23 

Outro aspecto a considerar nesta valorizac;iio momentclnea do mensageiro e
o facto de, em caso de crise nacional, a sociedade perder o centro. No 11

de Setembro, o centro da aten<;ao passa de Washington para Nova Iorque;

nas primeiras horas, o presidente dos EUA esta fora da capital; as imagens

de Washington mostram uma evacua<;ao dos trabalhadores da Casa Branca
semelhante a uma debandada; o centro polftico dilui-se com o ataque, com

identica safda precipitada dos polfticos do Capit6lio. Desaparece a «norma
lidade» do centro da sociedade, do pafs. Pode dizer-se que o centro de cada

individuo, quer dizer, o seu equilibrio, ignalmente desaparece.

Ora, os media tendem a fornecer um centro, ou a ocupar o centro, em caso

de crise. Quer dizer, o centro da sociedade, ou da na<;ao, no 11 de Setembro

situa-se na televisao ate a retomada da iniciativa pelos poderes habituais,

retomada que se verificara a partir de sexta-feira, 14 de Setembro. 24 0 dis

curso televisivo assume declaradamente uma fei<;iio nacional. Para a televisao

generalista norte-americana, o 11 de Setembro e uma tragedia americana. S6

sendo nacional, a televisiio poderia assumir o centre simb6lico.

22 «Televisiio: Norte-americanos elogiam cobertura dos atentados», Didrio Econ6mico, 25.09.2001. 
13 Torres (2006), op. cit. 

24 Para uma discussiio actual da teoria sobre o centro da sociedade, Nick Couldry (2003), Media Rituals, 
Landres, Routledge. 
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0 facto de a televisa'.o se autovalorizar durante o evento e ser tambfm muito 
valorizada pela imprensa escrita e pelos comentadores contribuiu para a colo
car no centro da sociedade. Este processo de desloca,iio das for�as presentes 
na sociedade em relac;ao ao centro em caso de crise inclui tambfm a imprensa, 
embora, como j.i se referiu, a televisa'.o adquira o protagonismo. 25 

Altera\:oes da priitica jornalfstica 

Em muitos aspectos, as altera�oes sofridas pela pratica jornalistica no 11 de 
Setembro sao iguais ou semelhantes as verificadas por ocasia'.o de outras situac;Oes 
de crise, motivadas por cat.istrofes naturais, guerras ou atentados. E impor
tante sublinhar esta continuidade do jorna/ismo em tempo de rupturas, pois 
houve uma tendencia para singularizar o jornalismo neste evento particular 
por causa da invulgaridade do pr6prio evento na manhii do dia 11. Quer dizer: f 
as pr.iticas do jornalismo em caso de crises vividas como nacionais partilham � 
certas caracterfsticas, da mesma forma que as pr.iticas do jornalismo na ausen- t 
cia de crises partilham outras caracterfsticas. � 
Apresentamos, a seguir, uma listagem de altera,oes e comportamentos verifi- r 
cados na pratica jornalistica no 11 de Setembro que reafirmam o ocorrido em 
muitas outras ocasi6es de crise, tragfdia ou cat.istrofe. Mais adiante indicare
mos as altera,oes que consideramos especificas do 11 de Setembro ou que assu
miram uma grande importancia no contexto dos media norte-americanos. 

1. Transmissa'.o em directo e impacto mundiais do evento;
2. interrupc;a'.o das emiss6es normais de televisa'.o e de r.idio;
3. transmissiio sem fim ii vista (blanket coverage) nas televisoes e nas radios;
edic;Oes especiais da imprensa;
4. eclipse da publicidade na televisiio, incluindo canais exclusivamente dedi
cados as compras;
5. revaloriza,iio dos jornalistas em inqueritos de opiniiio;
6. regresso dos c<foreign affairs» as networks;26 

7. grande presen,a do jornalismo opinativo;27 

25 Embora a televisiio fosse fundamental no 11 de Setembro, e obrigat6rio referir a import8ncia da imprensa 
escrita. 0 papel do New York Times, que e por exce!encia um di3.rio da elite academica da Costa Leste dos 
EUA, tornou-se uma referencia constante na aprecia\iio do papel do jornalismo no evento. E difi:cil estabele
cer se esta tendencia que, por omissii.o, transforma a pnitica do Times numa pr3.tica universal, desequilibra a 
an3.lise da imprensa escrita nesta ocasiiio. 
16 New York Times, «Networks Move to Revive Foreign News», 24.09.2001; New York Times, «The News 
Media Prepare for War», 01.10.2001. 
17 E uma caracterfstica que jlt existia antes. As organiza�Oes mediltticas adoptaram o actual ciclo de nodcias 
de 24 horas sobre 24 horas sem terem capacidade econ6mica para reunir material informativo. Substitufram 
a informar;iio por uma grande dose de talking heads, conversando ou comentando a actualidade. Ver, por 
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8. exibii;iio das emoi;oes dos jornalistas;28 

9. tratamento visual da morte e do cadaver com atern;ao especial, evitando-se
praticamente todas as referfncias visuais directas;29 

10. assurn;iio consciente de um papel dos media no «tratamento)> do trauma
dos seus espectadores, ouvintes ou leitores;30 

11. o papel das imagens como testemunho (hist6rico) do evento;31 

12. introdui;iio de formas de «jornalismo dvico» no New York Times, tratando
pela primeira vez coma matfaia de noticia as biografias de «pessoas vulgares»,
no caso, cada um dos cidadiios desaparecidos no World Trade Center;32 

13. for,;a arrebatadora da necessidade de <<consenso», sem dissidencias;

14. aumento do consumo de todos os media;

15. aumento do uso da internet. Explosiio dos weblogs.

Os media no centro da sociedade 

A analise metajornalistica da cobertura mediatica do 11 de Setembro comei;ou, 
literalmente, horas depois dos actos terroristas. Surgem, de imediato, na web, 
an.ilises da cobertura televisiva. Estes primeiros coment.irios de especialistas, 
escritos a quente, siio favor::iveis as coberturas televisivas. 33 A acima referida 
necessidade acrescida de comunicar atinge, niio s6 os cidadiios comuns, coma 

ex., Lars W. Nord e Jesper Str6mbiick, «Mission Impossible? Some Notes on Journalistic Shortcomings in the 
Coverage of War and Terrorism», Nordicom Review, 2-2003. pp. 129 e 132. 
28 Para a mesma ocorrfocia noutras tragfdias televisivas, ver Lits, Marc coord. (1994), Le Roi est mort. 
Emotion et medias, Bruxelas, Editions Vie ouvri?:re) e Torres (2006), op. cit. 
29 Os media americanos niio divulgaram as imagens de que dispunha de corpos despedar;ados. Apenas se viu 
uma miio decepada e o salto de pessoas das Torres Gemeas (ver Torres, 2006, op. cit.). Ignacio Ramonet con
siderou «um erro» estratfgico os media niio mostrarem essas imagens, pois seria uma forma de contrariar as 
armas medi.iticas de advers.irios do Ocidente (Paula Ferreira, «EUA perderam a guerra medi.itica», Diario de 
Noticias, 10.11.2001). Delarbre, no artigo citado, considerou, por outro !ado, a «autocontenr;iio» dos media 
norte-americanos neste dominio «um feito na hist6ria dos media no mundo». 
30 Niio houve «nenhuma (tarefa do jornalismo] mais importante do que contribuir para a reconfigurar;iio de 
identidades, quer individuais, quer colectivas, que foram temporariamente estilhar;adas. Dadas estas consi
derar;Oes, niio surpreende que muita da cobertura do 11 de Setembro focasse a questiio-chave do trauma e 
das suas consequencias. ( ... ) muitos jornalistas viram-se a olhar para trlts para pensar como dar forma a sua 
cobertura do 11 de Setembro. Alguns reconheceram o papel crucial que tinham de representar niio apenas 
para enquadrar a est6ria mas para ajudar a levar popula'.Oes inteiras da crise a continuidade.» Barbie Zelizer 
e Stuart Allan, (2002), eds.,Journalism after September 11, N. York, Routledge, pp. 3-4. 
31 Barbie Zelizer, «Photography, Journalism, and Trauma», in Zelizer e Allan, op. cit. 
32 Este facto foi saudado de forma efusiva por vltrios dos autores de Zelizer e Allan, op. cit., o que revela ate 
que ponto o jornal «de referenda» norte-americano vinha ignorando novas correntes do jornalismo, bem 
como, naturalmente, temas de interesse para uma grande parte da popular;iio. Mas o comportamento do 
jornal mudou durante o evento, niio na essencia do seu jornalismo, pelo que niio ha uma importante novidade 
a assinalar. De facto, o Times espelhou neste caso o comportamento normal dos media nacionais durante um 
crise vivida como nacional. 
11 Por exemplo, Orville Schell, «The Media Clarified», Norrh Gate News, newsletter of the Graduate School 
of Journalism, University of California, Berkeley, 28 (8) Fall:9. 
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os pr6prios comunicadores. Dai que se notasse a vontade de comunicar na pri
meira pessoa em todos os media, incluindo na televisao. Escreveu um analista 
dum site de metajornalismo: «Estes acontecimentos [11 de Setembro] galvani
zaram-me para escrever diariamente acerca da cobertura noticiosa da crise e 
levou muitos dos nossos colaboradores, conselheiros e leitores a uma grande 
actividade.»

34 Pode dizer-se que este metajornalismo de jornalistas e academi
cos resulta de um reflexo condicionado habitual em momentos de crise (ou em 
caso de vit6rias de significado nacional). 
A aten,ao imediata e acrescida aos media, semelhante a uma vigilancia colec
tiva, resulta, tambfm, como vimos, da assurn;ao em casos como este - esque
cida no quotidiano - da indispensabilidade da informa,ao e do jornalismo na 
sociedade democrdtica. Esta caracteristica e esquecida no quotidiano, de tao 
enxertados que estiio os media na vida das pessoas. 0 jornalismo autoques
tiona-se e e questionado em ocasi5es como o 11 de Setembro, porque os eventos 
extremos abalam diversas estruturas da vida das sociedades e dos individuos, 
sendo essa interrogac;ao comum a toda a sociedade. Como referimos antes, 
o 11 de Setembro pi\s em causa o poder politico, a sociedade, os pilares do
poderio americano (o comefcio, as forc;as armadas, a defesa, a maior cidade,
a capital federal), pi\s em causa as convic,oes das pessoas e trouxe a presen,a
da morte e a fragilidade da vida a ribalta. Em resumo, coma vimos antes, a
sociedade norte-americana perdeu o seu ou os seus centros simb6licos.
A consequfncia imediata da situa�ao de crise nacional e social, colectiva e
individual, durante a qual os media continuam a exercer e atf acentuam a sua
fun,ao, e a de que os media se tornam o novo centro simb6/ico da sociedade.
Certamente, os media sao, numa sociedade desenvolvida, um dos centros da
sociedade - mas, em caso de crise, se os outros centros desaparecem, os meios
de informa,ao aumentam de importancia. Colocados e colocando-se no cen
tro da sociedade, os media tornam-se assim matefia inevitclvel de atern;ao pr6-
pria e alheia. Estando o jornalismo no centro da sociedade, e preciso discutir
o jornalismo na hora, para se saber se ele assume correctamente o papel que a
sociedade ]he atribui par um curto periodo.
Os eventos de crise sao, portanto, propfcios ao debate sobre o jornalismo, nao
por raz5es questionclveis imediatas da actividade jornalfstica, mas porque os
eventos sao exteriores a ordem jornalfstica e provocam-na a partir do exterior
a respeito do fulcro da sua ontologia: o acto de informar. Isto e, as eventos
como o 11 de Setembro colocam-se no amago da actividade jornalistica: na
relac;ao que o jornalismo estabelece como intermediclrio entre os acontecimen
tos e os receptores da informa�ao.
Estes eventos colocam o jornalismo e os jornalistas, nao s6 no centro, como no
seio da sociedade. Ao exercer-se o trabalho dos jornalistas, numa situai;iio em

J4 Danny Schechter, «Covering the Coverage: Your Hits and Misses», MediaChannel.org, 20.12.2001. 
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que informar e ser informado e mais vital do que nunca, jornalistas e sociedade 
em geral redescobrem momentaneamente as virtualidades do jornalismo. Os 
jornalistas, par seu lado, ficam encantados por serem novamente apreciados 
pela sociedade. Foi «uma especie de revela,ao: eles gostaram da nova intimi
dade do 'n6s' consensual. Sentiram-se ligados e importantes para a audiencia. 
Sentiram-se apreciados coma raramente se sentem.»

35 Deve, entretanto, assina
lar-se desde ja que ao estar no seio da sociedade a comunidade jornalistica se 
pode ver afastada da sua missao de informar com objectividade e distancia. 

Ha que ter em conta, no caso especifico do 11 de Setembro, o modo coma a 
dimensao do evento tornou a sua representafao dificil. Se os eventos n3o sao 
representaveis, como refere Rainer (ver nota 1), tambem nao seriam represen
t.iveis jornalisticamente. E, na verdade, se h.i no conceito de Rainer a anula
,iio da capacidade de narrar um evento, sendo a narra,ao a representa,iio do 
evento, e certo que um evento de dimensao «inexplic.ivel», «incompreensfvel», 
etc., coma o foi o 11 de Setembro, provoca niio s6 o colapso da ordem estabe
lecida no poder e na sociedade, coma provoca em parte o pr6prio «colapso do 
discurso jornalistico»36: tambem ele sofre uma ruptura da sua normalidade.
Todavia, par ser da sua competencia perante a sociedade precisamente a nar
rac;ao dos eventos, o jornalismo assume essa ruptura como parte da pr6pria 
narra�ao e vai-se recompondo no pr6prio aero de narrar em ruptura. Assim, 
ao chegar ao final da terceira fase do evento, os media, nomeadamente os 
canais de televisao, ja se permitem categorizar as suas edi�Oes ou emiss6es do 
tempo de ruptura coma fazendo parte da Hist6ria. 
A experiencia passada em outras crises (por exemplo: assassinato de Kennedy, 
explosiio do Challenger) instituiu o registo dos grandes momentos nacionais 
coma mem6ria colectiva par excelencia. A necessidade de a sociedade recordar 
momentos-chave niio e pr6pria apenas <las sociedades mediatizadas, mas de 
todas as sociedades. 37 As imagens de TV e as primeiras paginas dos jornais siio 
uma forma essencial de «como as sociedades recordam» na epoca contempo
ranea. Esta condi�ao, ou esta «tarefa» social dos mass media, ted. ja sido inte
riorizada pelos jornalistas e pelos cidadiios. 38 Como voltou a suceder no caso 
do 11 de Setembro39

, as televis6es recordam-se a si mesmas frequentemente 
neste papel, que coincide com os momentos em que se assumem como parte 
dum momentaneo centro simb6lico alternativo da sociedade. 

35 Schudson, «What's Unusual About Covering Politics as Usual», in Zelizer e Allan, op. cit., p. 41. 
J6 Britta Tim ma Knudsen, « The Eyewitness and the Affected Viewer. September 11 in the Media.», Nordicom
Review, 2-2003. 
37 Paul Connerton (1999), Como as Sociedades Recordam, Oeiras, Celta, 2." ed. 
38 0 assassinato de Kennedy continua a ser, 40 a nos depois, o momenta televisivo mais recordado pelos ame
ricanos. Simon Dumenco, «TV Nation. Viewers Choice», Talk, 10.2001, pp. 103-107. 
39 Ver What We Saw, livro e DVD, CBS, Dan Rather, 2002. 
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Gerando a quarta fase 

0 comportamento dos media, em particular da televisao, seguiu, no geral, 
padr6es conhecidos de eventos anteriores, inclusive nos Estados Unidos, mas 
assumiu algumas caracterfsticas pr6prias deste tipo de eventos nacionais que 
merecem uma analise em separado neste caso: 

1. aparecimento not6rio no jornalismo do tom, do texto e dos sfmbolos nacio
nais e do patriotismo;

2. repressao ou autocensura das atitudes de jornalismo objectivo exclusor <las
referidas manifesta�6es de patriotismo;
3. eclipse momenti3neo do espfrito critico, face a igualitariza�ao emocional e
racional provocada pelo evento; «unanimismo das fontes»40 de informa\'.ao.

Durante a terceira fase do evento mediatico, seria invulgar se, perante um ata
que extraordin.irio ao pals, a sociedade, e com ela os media, nao reagisse com 
um tom patri6tico a crise e a catclstrofe. 0 facto de se presenciar um ataque 
brutal aos Estados Unidos criava um ambiente de comunidade que se sobre
punha ao de sociedade, daf resultando uma tendencia para o consenso, para 
a ausencia de discussiio de determinados aspectos (o comportamento do chefe 

de Estado nas primeiras horas da crise, por exemplo), para manifesta�6es de 
patriotismo e outras manifesta,oes emocionais ofuscando a razoabilidade 
critica e, em consequencia, uma tendencia para a autocensura par parte dos 
intervenientes no espa<;o pllblico, nomeadamente os jornalistas. 
Estas caracterfsticas acontecem, com maior ou menor presen<;a e evidencia, 
em inU.meras situa<;Oes crfticas ou celebrat6rias das sociedades democr.iticas, 
como a morte do rei Baldufno dos Belgas, a morte da princesa Diana de Gales, 
a vivencia em Portugal da crise de Timor-Leste em 1999 («quern niio pula e 
indonesio»), o unanimismo demissionista de grande parte dos media portu
gueses durante o Euro 2004, etc. Nos Estados Unidos, pelo contrario, desde 
o final da Segunda Guerra Mundial que o pafs niio vivia uma ocasiiio crftica
proporcionando a irrup,ao deste tipo de caracterfsticas dos media. A guerra
do Vietname e o Watergate foram dois casos precisamente contr3.rios, resul
tando o desenlace dos eventos (derrota no Vietname; demissao do presidente
Richard Nixon) em boa parte da ac,ao dos media norte-americanos. Todavia,
o caso do Vietname coincide com o 11 de Setembro na tendencia da atitude

dos media, de um «jornalismo mais d6cil no infcio para uma informa<;a'.o mais
critica depois».41 

40 Antoine Maurice, «11 Septembre 2001: Cadrage d'un evenement mediatique», Questions de journalisme, 

www.unine.ch.journalisme, 2002. 
41 Lars W. Nord e Jesper StrOmbiick, «Mission Impossible? Some Notes on Journalistic Shortcomings in the 
Coverage of War and Terrorism», Nordicom Review, 2-2003, p. 128 
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Mas s6 no 11 de Setembro as Estados Unidos foram pela primeira em muitas 
decadas confrontados com uma crise que, abalando as funda,6es do pais, 
confrontou os media com as suas circunst.incias c<naturais» sempre esquecidas 
au tomadas coma nao interferindo na actividade jornalistica: a nacionalidade 
e a rela,ao estreita a (outras) formas ou estruturas de poder, coma o poder 
polftico. Pela primeira vez, a actual gera�ao do jornalismo norte-americano 
perdia a «dist.incia titil» que lhe permitia anteriormente estar mais pr6ximo 
do ideal de objectividade.42 
Sem dist.incia, os media mainstream assumiram um patriotismo ate entao 
invisfvel (o que niio e o mesmo que inexistente), raramente nomea_do, e assumi
ram uma, ate a vespera, condenavel atitude acritica perante O poder polftico. 
0 patriotismo foi patente nas bandeiras e sfmbolos nacionais na televisao, 
nos jornalistas e apresentadores, na linguagem, etc. Este tipo de manifesta
�ao patri6tica de «agitar a bandeira» nos media e considerado «natural» em 
tempos de crise.43 «V.irias cadeias tiveram bandeiras em directo, log6tipos ou 
grafismos com bandeiras dos EUA esvoa,ando, enquanto alguns jornalistas 
e aPresentadores de notici::irios comec;aram a usar fitas vermelhas, brancas e 
azuis au alfinetes com bandeiras nas lapelas. » 0 apresentador principal da 
CBS, Dan Rather, na'.o usou porque, disse, «sempre senti que tinha uma ban
deira no corac;ao todos os dias e nao preciso de usar uma na manga. Mas na'.o 
tenho nada contra quern usa.»44 

« Quando os terroristas atacaram em 11 de Setembro, s6 ha via um lado», escre
veu a comentadora Ellen Goodman tres meses depois dos ataques. «Nenhum 
editor pediu uma cita,ao de alguem dizendo que estava certo atirar avi6es 
contra prfdios. Ningufm esperava que rep6rteres tivessem um ponto de vista 
'objectivo' sabre os terroristas.» E a colunista terminava concordando com 
Roger Ailes, director do canal televisivo Fox News: «sejam rigorosos, sejam 
justos, sejam americanos».45 

A expressao publica do patriotismo par jornalistas motivou um debate interno 
e publico: «Varios directores noticiosos, incluindo Pat Dolan da [esta,iio tele
visiva] News 12, de Nova Iorque, responderam a esta disputa banindo a pre
sen,a de alfinetes com a bandeira no ecrii. A oposi,iio do publico a esta decisiio 
foi, todavia, tao forte, que Dolan entrou no ar para pedir desculpa e reafirmar 
que os empregados da News 12 'se orgulham de ser americanos'.»46 Era a opi
niiio publica que levava as jornalistas a mudar de posi,ao. 
A exibi,ao do patriotismo nos media reproduzia o que se passava no pais. Nos 
dias seguintes ao 11 de Setembro, a onda de afirma,iio de patriotismo atinge 

42 Jan Stuchlik, Praga, http://www.fdv.uni-lj.si/JIRD/indexof/vol6/stuchlik.htm. 
43 Victor Navasky, «Foreword», Zelizer e Allan, op. cit., p. xv. 
44 P. Johnson, «Inside TV», USA Today, 17.09.2001, cit. in Zelizer e Allan, op. cit., p. 11. 
45 Ellen Goodman, ,,Post-September 11 Dilemmas for Journalists», San Diego Union Tribune, 07.12.2001.
46 ZeHzer e Allan, op. cit., p. 11. 
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todo o tipo de actividades e de afirma�6es publicas, quer de colectividades, 
quer de indivfduos: «as express6es de patriotismo siio tao fervorosas desde os 
ataques terroristas que os cidadiios que fazem ou dizem alguma coisa contra a 
mare arriscam-se a sofrer de volta uma forte censura», referia uma noticia no 
final de Setembro.4' 
Os media e os jornalistas nao criaram uma distancia face ao cc;,mportamento 
generalizado visive! da popula�iio americana. James Carey podia mais tarde 
estabelecer uma diferenc;a entre o comportamento das televis6es no que cha
m.imos a segunda fase e a terceira fase do evento medi.itico: as primeiras horas 
televisivas, escreveu, foram de 

'admi!avel profissionalismo. Talvez niio pudesse durar. Ao fim do dia, a especula
�ao escorria dos centros polfticos do pals. Com o decorrer da semana, a cobertura 
televisiva degenerou. Desfraldaram-se bandeiras, inevitavelmente em vermelho, 
branco e azul, juntamente com o espa�o rastejante no fundo do ecra anunciando 

'America em Guerra' au 'America Atacada' coma se a hist6ria fosse um campeonato 
de basquete au de futebol. Os apresentadores das noticias apareceram, embora 
na'.o nas networks, com bandeiras pregadas aos casacos, e o patriotismo, h.i muito 
banido da televisiio, foi infelizrnente redescoberto'.48 

0 jornalismo da terceira fase do evento mediatico afastou-se do que Daniel 
Hallin chamou a «esfera de controversia legftima», pr6pria do quotidiano da 
democracia. Hallin fala de outra forma de comportamento da opiniiio publica, 
a «esfera de consenso», que Michael Schudson ve como predominando logo 
ap6s as primeiras horas dos ataques terroristas, isto e, quando arranca o que 
cham:imos de terceira fase do evento. Nesta esfera de consenso, «os jornalistas 
sentem-se livres para invocar um 'n6s' generalizado e para tomar como dados 
valores partilhados e assunc;6es partilhadas», refere este autor recorrendo 
ainda a Hallin. Para ele, o comportamento da comunidade jornalfstica niio e 
diferente da que ocorreu aquando do assassinato de Kennedy. Nessa ocasiao, 

'nenhum jornalista se sentiu obrigado a procurar £antes que elogiassem o assas
sino tal como as que o condenavam. De facto, houve americanos que inicialmente 
exultararn com o assassinio, mas os jornalistas n3.o sentirarn qualquer obrigai;iio 
de represent.i-las coma vozes legitirnas na cobertura noticiosa. 0 assassinio foi 
tratado coma um.a trag6dia nacional e a audifncia medi.itica tratada coma parte 
de um.a ampla familia nacional que tinha sofrido um golpe dificil'.49 

A televisao generalista e o media que trata normalmente a audifncia como 
«uma ampla familia nacional». Para Schudson, e pr6prio do evento que o 

47 Associated Press, «'United We Stay' - or Else», 26.09.2001. 
48 James W. Carey, op. cit., p. 74. 
49 Michael Schudson, op. cit., p. 40. Este autor cita D.C. Hallin {1986), «The Uncensored War»: The Media
a11d Vietnam, Nova Iorque, Oxford University Press. 
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jornalismo norte-americano abandonasse nesta fase «instintivamente e de 
livre vontade o esfon;o de informar a partir de uma posi,;ao neutral», pois, 
segundo refere, conjugaram-se no 11 de Setembro as tres ocasi6es em que ta! 
sucede: «momentos de tragedia», «momentos de perigo pU.blico» e «durante 
as amea,;as a seguran,;a nacional». Perante tal combina,;ao de elementos, os 
jornalistas nao precisavam de ser instruidos para «falar com reverCncia das 
vitimas dos ataques terroristas)) nem de tratar os bombeiros e os policias no 
World Trade Center «como her6is». Muita da informa�ao depois do 11 de 
Setembro, conclui, «tornou-se uma prosa de solidariedade em vez de uma 
prosa de informa,;ao.>>50 

A «esfera de consenso», pr6pria de situa,;6es de crise, estendeu-se a aprecia,;ao 
dos principais protagonistas politicos do evento 11 de Setembro: o presidente 
norte-americano e o mayor Rudolph Giuliani. 0 mayor de Nova lorque tinha 
uma terrivel rela,;iio com os media e era muito criticado por estes, mas de 
imediato se tornou um her6i, mesmo para os seus criticos da vespera. S6 quase 
duas semanas depois surgiu uma primeira referfncia critica a Giuliani e defen
dendo a existfncia de vozes discordantes. 51 

A mesma complacencia se verificou com o presidente Bush, tendo sido evidente 
a ausCncia de criticas a sua actua,;ao durante a crise ou mesmo escondendo 
factos: por exemplo, as televis6es ocultaram que Bush continuou a !er uma 
est6ria infantil para crian�as numa escola da Florida durante sere minutos 
depois de ter sido informado por um colaborador de que os Estados Unidos 
estavam sendo atacados. 
Desta forma, e perante o cen3rio da «na,;ao em risco», o jornalismo norte
-americano abra,;ou o patriotismo como «11.ncora cultural para legitimar a sua 
fun�ao social como membro com as quotas em dia da comunidade nacional» 
e revelou-se em dificuldades para aplicar ideais como «a objectividade e a 
distancia»52

, 

Se o padrao comportamental do jornalismo tivesse seguido no 11 de Setembro 
o verificado noutros eventos, esta tendCncia tenderia a desaparecer ap6s a ter
ceira fase do evento, quando os poderes tradicionais (politico, militar, reli
gioso) retomam a sua autoridade e os media deixam de ser o momentaneo
centro simb6lico da autoridade na sociedade.
Como vimos, o fim da <<esfera de consenso» e o retomar da (<esfera de contro
versia legitima» teria chegado «algures nos finais de Setembro, mesmo quando
aumentavam os preparativos para a guerra no Afeganistiio�: o (<inquestionado
'n6s' come,;ou a dissolver-se». 53 

50 Idem, pp. 40-41. 
51 Artiga de Carter e Barringer, «In Patriotic Time, Dissent Is Muted», New York Times, 28.09.2001, cit. in 
Schudson, op. cit., p. 36: «A edi<;iio de 28 de Setembro de 2001 do New York Times marcou o fim do consenso 
esmagador no jornalismo p6s-11 de Setembro.» 

ll Silvio Waisord, ,iJournalism, Risk, and Patriotism», in Ze!izer e Allan, op. cit, pp. 202 e 215. 
>J Schudson, op. cit., p. 43. 
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Seria estranho que nos Estados Unidos, pais onde a tradic;iio das liberda
des, incluindo a liberdade de imprensa consagrada na primeira emenda a 
Constituic;iio, e a vivacidade do mercado garantem uma diversidade de opi
ni6es, se mantivesse uma opiniao Unica muito para alfm do final da terceira 
fase do evento. Como vimos, a imprensa albergou opini6es divergentes da 
«esfera de consenso» depois de duas longas semanas. Mas a imprensa nao 
e o principal meio de informac;iio em termos de formac;iio e manutenc;iio de 
opini6es publicas. E a televisiio. Nos EUA, ela e o «unico mass media nacio
nal.»54 Verificou-se que, atraves da televisao, a «esfera de consenso» manteve 
o conceito de «comunidade nacional em risco» coma conceito fundamental
da situa\'.ao nacional. Dai que este evento medi.itico tivesse uma quarta fase,
original, para alem da tragedia televisiva.

A quarta fase: o estado de guerra 

Na segunda-feira, 17 de Setembro, David Lettermann, apresentador de um 
dos mais famosos e vistos talk shows nocturnos da televisiio generalista ame
ricana, retomou o seu programa, interrompido desde 11 de Setembro. A deci
s3.o de retomar o programa foi unanimemente considerada corajosa. Outros 
apresentadores niio o fizeram logo nessa segunda-feira. 0 retomar de um pro
grama de comedia e humor significava que a sociedade norte-americana (as 
autoridades politicas, religiosas, desportivas, da televisiio e do entertainment

e o «povo,,) ja tinha feito o desfecho do evento mediatico, a tragedia televisiva 
do 11 de Setembro." 
Nessa primeira edic;iio do Late Show with David Letterman depois dos ata
ques terroristas, o principal convidado foi uma figura proeminente da cadeia 
televisiva que transmite o programa, a CBS: o jornalista apresentador do prin
cipal jornal da noite, Dan Rather. Ele e um dos principais jornalistas norte
-americanos das ultimas decadas. Uma das principais declarac;6es de Rather 
nesse programa e sintom:itica do arranque de uma nova fase do evento e do 
jornalismo televisivo norte-americano p6s-11 de Setembro: «George Bush e o 
Presidente, ele toma as decis6es e, sabes, como um simples americano, se ele 
quer que eu alinhe e s6 dizer-me onde. E ele fara a chamada."" 
A declarac;iio e muito significativa. Ela niio s6 contraria os principios de objecti
vidade e distancia assumidos pelo jornalismo norte-americano como introduz 
um elemento marcial na atitude projectada por um dos principais jornalistas 
americanos para o futuro da sua actividade profissional. 

54 Pat Aufderheide (2001), «Therapeutic Patriotism and Beyond», Television Archive, www.tvnews3.televi
sionarchive.org. 
55 Torres (2006), op. cit. 
56 Zelizer e Allan, «Introduction. When Trauma Shapes the News», op. cit., p. 4.
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0 tom militar <las palavras de Rather estava, porem, de acordo com a situa,ao 
politica americana. No dia 11 de Setembro ao princfpio da tarde, Bush fazia a 
sua primeira declaras:ao: «Que ningu€m se engane: os Estados Unidos cas:arao e 
puniriio os responsclveis por estes actos de cobardia.» A noite, na Casa Branca, 
falava da «guerra contra o terrorismo» e afirmava: «Nao faremos distins:Oes 
entre os terroristas que cometeram estes actos e aqueles que os acolhem.» 
No dia 14 de Setembro, data em que o poder politico retoma a iniciativa e 
se encerra a tragfdia, o Congresso norte-americano, numa sessao conjunta do 
Senado e da Camara dos Representantes, aprova a «Resolu,ao conjunta auto
rizando o uso da fors:a contra terroristas». 0 documento autoriza o presidente 
americano a usar «toda» a «fon;a militar» «necessclria e apropriada» contra 

'aquelas na�Oes, organizar;Oes ou pessoa que ele determinar que planearam, auto
rizaram, cometeram ou ajudaram nos actos terroristas que ocorreram em 11 de 
Setembro de 2001 ou acolheram tais organizai;6es ou pessoas, com o objective 

de evitar quaisquer actos futuros de terrorismo internacional contra os Estados 
Unidos por tais nai;6es, organizai;6es ou pessoas'. 

Seis dias mais tarde, a 20 de Setembro, Bush discursou para uma sessiio con
junta no Congresso. Utilizou 12 vezes a palavra «guerra». Classificou os ata
ques terroristas de 11 de Setembro como um «acto de guerra» contra os EUA 
e classificou a resposta como «a nossa guerra ao terror», que come�aria contra 
a Al Qaeda mas nao terminaria «ate que todo o grupo terrorista de alcance 
global tenha sido encontrado, parado e derrotado». Bush declarou que «todos 
os recursos» disponiveis - diplomaticos, legais, de inteligencia, financeiros e 
militares («todas as armas de guerra necessarias»)- seriam aplicados na «des
trui,ao e derrota da rede do terror global». 0 presidente americano acres
centava que esta seria uma guerra diferente das anteriores em que o pais se 
tinha envolvido: «os americanos n;'io devem esperar uma s6 batalha, mas uma 
campanha longa diferente de qualquer outra que tenhamos alguma vez visto.» 
Diferente, mas mesmo assim com a promessa de imagens dramaticas na tele
vis:'io: esta guerra «podera incluir ataques dramaticos visiveis na televisao e 
opera�Oes [que permanecem] secretas, mesmo que com sucesso».57 
Estas cita,6es pretendem sublinhar que os Estados Unidos decidiram entrar 
ap6s o 11 de Setembro num estado de guerra nao-convencional, correspon
dendo aos ataques nao-convencionais de que foram vitimas: a guerra antiterro
rista. Bush autodeclarou-se «um presidente de guerra», 58 E uma nova, estranha 
forma de guerra, em que o adversario pode ou nao corporizar-se em Estados, 
na,6es, organizaq6es ou individuos. Esta polftica de Bush foi de iimbito nacio
nal e teve o apoio dos dois grandes partidos, republicano e democrata. Este 

57 Todas as Ultimas cita�Oes recolhidas em http://www.september1lnews.com/PresidentBush.htm. 
58 Excerto de dedara�iio em Michael Moore (2004), Fahrenheit 9/11. 

37 



estado de guerra permite ao governo dos EUA justificar as suas intervern;oes 
no Afeganistao e no Iraque (neste caso com menos exito internacional), justi
ficar as prisoes em Guantanamo fora da jurisdi,ao internacional. Durante um 
amplo periodo ap6s o 11 de Setembro, incluindo durante a invasao e ocupa
c;ao do lraque, o governo americano manteve um apoio popular significativo, 
expresso em sondagens de opiniao. 

Altera9iies da pratica jornalistica 

Durante esse perfodo, que se prolongou ate 2004, verificou-se uma coinci
dencia de uma politica militar dos EUA fora do seu territ6rio, apoiada pela 
maioria da popula,ao, com uma politica interna de tentativas de controlo da 
informa,ao e de apelo a autocensura dos media, tendo colaborado grande 
parte deles, e com um sentimento geral de «estado de guerra» que levou a
reduc;ao da «esfera de controvfasia legftima» e a manutern;ao duma «esfera de 
consenso» no principal meio de comunicac;ao, a televis8.o. 
As caracteristicas da quarta fase do evento mediatico que nos interessa subli
nhar siio pr6prias dos estados de guerra: 

1. aproveitamento da oportunidade pelo governo norte-americano para aper
tar a liberdade de imprensa atraves da pressiio para a autocensura e de medi
das tipicas duma situa,ao de guerra;

2. nova forma de guerra, novas formas de informar sabre a guerra e de os
jornalistas estarem nos campos de guerra;

3. prolongamento de trfs caracteristicas, jcl antes referidas, do corn portamento
dos media durante a terceira fase do evento mediatico:

a. manutenc;ao do tom, do texto e dos sfmbolos nacionais e do patriotismo;
b. autocensura das atitudes de jornalismo objectivo exclusor das referidas
manifesta<;Oes de patriotismo;
c. limita,iio do espfrito crftico; apoio a politica governamental.

E, pois, na quarta fase do evento 11 de Setembro, o estado de guerra, que 
encontramos a originalidade do comportamento mediitico norte-americano: 
o alinhamento com o poder politico e o patriotismo. Sem estado de guerra,
conjugado com a presen,a de um governo secretivo e desconfiado, os Estados
Unidos, e os seus media, teriam voltado a um estado pr6ximo do anterior
ao 11 de Setembro. Os media regressariam as suas priticas anteriores, como
sucede noutros paises ap6s crises nacionais. 59 No 11 de Setembro, o estado de

59 Num artigo apropriadamente chamado «12 de! 9 del 2001», Manuel Vazquez Montalban escrevia em 
23.01.2002: ,<lnstalados no dia seguinre aos atentados de Nova lorque e Washington, entramos em 2002 como se 
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guerra tornou impossfvel o regresso a todas as pr.iticas anteriores. As organi
za�6es noticiosas manifestaram preocupa�ao com o aperto forte do governo 
Bush, nomeadamente das estruturas da Defesa, a informa,;.io sobre a «guerra 
antiterrorista»60

, mas permitiram a pressao e nem sempre a contrariaram. 61 Por 
exemplo, concordaram em «editar futuras cassetes com bin Laden».62 Desde o 
inicio da guerra no Afeganistao, ainda em 2001, os media americanos segui
ram as press6es do governo no sentido de limitarem as informa�6es sobre as 
vitimas civis dos bombardeamentos. Segundo um estudo do New York Times, 

os media «seguiram as recomenda,;Oes» do governo americano. 63 

A quarta fase do evento 11 de Setembro e, assim, uma consequencia dos acon
tecimentos daquela manha: o estado de guerra resultante dos ataques terroris
tas justifica as altera�6es da pr.itica jornalfstica norte-americana durante um 
tao longo periodo ap6s os acontecimentos primordiais. 

0 «circulo de ferro» 

0 comportamento dos media na quarta fase do evento, nomeadamente da 
televisao, ocorre em simultaneo com o alto nivel de apoio popular a politica 
governamental, a que n.io e alheio «um uso concertado e de mestre das estra
tf:gias de comunica�ao implementadas pelos que favorecerem a guerra».64 A 
cronologia da relai;ao entre o poder politico, as autoridades de segurani;a e 
os media revela as tentativas para limitar, sugerir ou orientar o trabalho dos 
media pelas autoridades, aproveitando a circunstancia do estado de guerra. 65 

De alguma maneira, o jornalismo televisivo no evento 11 de Setembro vem 
questionar a sua capacidade de cumprir regras assf:pticas, relativas a f:tica pro
fissional: seni a inseri;ao dos mass media na sociedade demasiado profunda 

para permitir um comportamento jornalistico «fora» da sociedade? 

fosse um ano apendice do anterior, a maneira de prolongamento da Opera�ao Liberdade Duradoura com a qual o 
governo norte-americano maquilhou uma guerra suja, de momenta contra os taliban; mas a curca dist8ncia estllo 
outros potenciais nUcleos de terrorismo internacional coma a Somalia, o Iemen e, claro esta, o Iraque.» 

60 «Media Presses Government For Access», E&P Weekly Briefing October 22, 2001, http://www.editorand
publisher.com/; Michael R. Gordon, «Military Is Putting Heavier Limits on Reporters' Access», New York 

Times, 21.10.2001; Didrio Eco116mico, 12.10.2001: «TVs americanas aceitam 'censura' de imagens». 
61 Os media opuseram-se a um piano de informa�ao do Pent.igono em 2002 que passava por inventar notfcias. 
E, todavia, significativo que fosse p ossfvel a secretaria da Defesa apresentar esse piano. Reuters, «Concern 
at Pentagon Over 'Strategic Influence' Plan», 19.02.2002; USA Today, «Pentagon Stumble Attempting to 
Manage War News», 28.02.2002; Neil Hickey, «Access Denied: The Pentagon's War Reporting Rules Are 
the Toughest Ever», http://www.cjr.org/year/02/1/hickey.asp. 
62 Bill Carter e Felicity Barringer, «At US Request, Networks Agree to Edit Future bin Laden Tapes», New 

York Times, 11.10.2001. 
63 Citado em Birgita HOijer, «The Discourse of Global Compassion and the Media», Nordicom Review, 

2-2003, p. 22. 
64 Adam Rogers, «Selling a War through the Mass Media: Cunning Communications or Brilliant 
Brainwashing?», http://www. whywehatebush .com/news/04 _ 04 _brainwashing.html# _ftn2 
6

:1 The Reporters Committee for Freedom of the Press, «Homefront Confidential: A Chronology of Events» 
(09-2001/08-2003), http://rcfp. org/homefrontconfidential/timeline.html. 
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0 comportamento dos principais mass media norte-americanos durante a 
quarta fase do evento 11 de Setembro coloca questiies importantes quanto a 
capacidade de uma sociedade aberta e incrustada nas liberdades manter um 
nfvel de diversidade e de informa,iio livre em perfodos alargados de especial sen
sibilidade publica. Coloca ainda questiies fundamentais relativamente a capaci
dade do poder polftico de gerir as amea,as a seguran,a nacional. «Houve um 
falhan,o do jornalismo no 11 de Setembro», escreveu Carey. «O falhanc;o foi o 
colapso das elites do jornalismo americano ( ... ) os jornalistas experimentaram 

a vulnerabilidade que esti:l na origem do patriotismo e do nacionalismo.»
66 

Os media comportaram-se como membros do publico, ou da suposta opiniiio 
pllblica maiorit.iria, e nao como seus informadores e lideres. Os media, por 
natureza ligados aos seus pllblicos e audifncias, comportaram-se da forma 
registada em 1835 por Tocqueville, quando anotava a tendencia dos indivi
duos numa sociedade democnitica para silenciarem a sua opiniao quando a 
julgavam minoriti:lria: 

Na America, a maioria encerra o pensamento dentro de um circulo de ferro. Dentro 

desses limites, o escritor e livre, mas infeliz daquele que ouse infringi-los! ( ... ) Antes 

de publicar as suas opiniOes, julgava ter partid.irios; agora que as revelou a todos, 

parece que j.i n3o os tern, pois aqueles que o censuram exprimem-se em voz alta e 

aqueles que pensam como ele, sem terem a sua coragem, calam-se e afastam-se. Ele 

cede, acabando finalmente por vergar-se sob o esfor<;o de todos os dias e volta ao 

silencio, como se experimentasse remorsos por ter dito a verdade.67 

Os responsaveis dos media justificam o alinhamento com o que julgam ser o 
sentimento da maioria. Walter Isaacson, presidente do CNN, disse sobre o 
tom patri6tico e nacionalista posterior ao 11 de Setembro: «Neste ambiente ... 

quando se entra no !ado errado da opiniiio publica vai-se ter problemas.»
68 Foi o 

caso do presidente da ABC News, David Westin, quando em Outubro de 2001 
exprimiu perante estudantes de jornalismo uma opiniiio livre sobre o facto de 

o Pentagono poder ser considerado, do ponto de vista tecnico da guerra, como
um alvo legftimo. Uma semana mais tarde, face as criticas a que foi sujeito,
Westin fez uma declara,;ao em que dizia «estar errado» e pedia «desculpa por

qualquer dano que a [sua] exposi,ao errada possa ter causado».69 

Na quarta fase do evento 11 de Setembro, com o pafs num estado de guerra,
hem aproveitado pelo governo conservador para pressionar os media a um
consenso pr6prio das fases anteriores da crise nacional, seria complicado que
os media safssem dos limites do «drculo de ferro» referido por Tocqueville.

66 Carey, op. cit, p. 87. 
67 Alexis de Tocqueville, Da Democracia na Ambica, Lisboa, Principia, 2001, p. 304. 
63 Cit. in Zelizer e Allan, op. cit., p. 15. 
6� Jay Rosen, «September 11 in the Mind of American Journalism», in Zelizer e Allan, op. cit., pp. 33-34.
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«Com a na,;ao num estado de guerra sem precedentes», escreveu um comen

tador, verificou-se que «alguns jornalistas descobriram que e suposto serem 

primeiro patriotas e jornalistas depois».70 

Este periodo dum ambiente de «espiral de silencio»71 e autocensura ter.i 
entrado na sua fase terminal ao fim de um ano de interven,;ao no Iraque e ao 
aproximar-se o periodo eleitoral presidencial de 2004. 0 pr6prio Bush preci
sava agora de recorrer a tematica da paz. Num comicio em Julho de 2004, o 
presidente comec;ou por referir-se aos anos desde o 11 de Setembro como um 
tempo de guerra («O inimigo declarou-nos guerra») e prometeu inverter o ciclo 
politico: «Ninguem quer ser o presidente de guerra. Eu quero ser o presidente 

da paz. Os pr6ximos quatros anos serao anos padficos.» Bush repetiu diversas 
vezes as palavras «paz» e «pacifico».72 0 regresso ao jornalismo em tempo de 
paz coincide, pois, com o regresso do poder polftico a ret6rica da paz e com 
a inversiio da opiniiio publica nas sondagens. De facto, aquele discurso de 
Bush ocorre poucos dias depois de divulgada, em 25 de Junho, uma sondagem 
em que, pela primeira vez desde o inkio da guerra no Iraque, a maioria dos 
americanos (54 par cento contra 41 por cento no inicio do mes) declarava que 
a interven,;ao militar fora um erro.73 No inicio da guerra, o apoio a polftica 

governamental nesta matfaia era de trfs para um. Esta sondagem representou 
«a primeira vez desde o Vietname que uma maioria de americanos considera 
um erro uma grande intervenc;iio de forc;as dos EUA».74 

Este periodo em que se regressa simbolicamente a paz, atraves da ret6rica e 
do fim da administrac;ao politica do Iraque dais dias antes da data marcada 
(em 28.06.2004), e em que a opiniiio publica maioritaria muda de posic;ao, e 
tambem quando se estreia, por entre polemicas, o documentario Fahrenheit

9111, de Michael Moore, em 2004. 0 filme tornou-se um produto mainstream 

quando a industria do entretenimento verificou que se tratava de um produto 
altamente rentavel: veio a ser, de facto, o documentario mais rentavel da his
t6ria do cinema. Apresentado pelo seu autor coma um filme destinado a com
bater Bush e a sua reelei,;ao, o documentario de Moore apresentava, por entre 
uma ret6rica demag6gica, alguns factos desconhecidos da maioria da opiniiio 
publica. E esta estava agora pronta a recebe-los. Esse facto levou um comenta
dor a escrever no New York Times a respeito dos milh6es de espectadores que 

foram ver o filme nos EUA no Veriio de 2004: «Essas pessoas veem o filme para 

70 Mark Fitzgerald, «Newspaper Guild Monitors 'Dissenters'», 17.10.2001, http://www.editorandpublisher. 
com. Sohre um despedimento por delito de opinii'io ap6s «centenas de cartas criticando a coluna» do jorna
lista comentador, ver «P aper Fires Columnist Who Criticised Bush», EJC Media News Digest, 04.10.2001, 
http://www.ap.org/pages/indnews/#anchor1. 
71 Elizabeth Noelle-Neumann (1993), The Spiral of Silence. Public Opinion - Our Social Skin, Chicago, 
University of Chicago Press, 2.• ed. 
72 David E. Sanger, «Bush Tells Iowa Crowd What He Learned from Sept.11», New York Times, 
21.07.2004. 
73 CNN.com, «Poll: Sending Troops to Iraq a Mistake», 25.06.2004. 
74 www.usatoday.com, «Poll: Sending Troops to Iraq a Mistake», 24.06.2004. 
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aprender hist6rias verdadeiras que deveriam ter ouvido noutro sitio, mas nao 
ouviram. Moore pode nao ser considerado respeit<lvel, mas o seu filme e um 
exito porque os media respeit<lveis nao tern vindo a fazer o seu trabalho.»75 Os 
«media respeit<lveis» entre os quais o autor desse artigo certamente incluiria a 
televisao generalista, v iviam sob um «drculo de ferro» conveniente para o poder 
politico e acomodado a opiniiio publica. Um outro documentario anti-Bush de 
2004, Outfoxed: Rupert Murdoch's War on Journalism, tenta demonstrar a 
estrategia do canal noticioso Fox para criar uma opiniao maioriti:lria e calar 
vozes discordantes atraves do medo, quer dizer, atraves da criai;ao do «circulo 
de ferro» ou da «espiral do silencio». Esse documentirio76 surge tambem em 
meados de 2004, a mesma altura em que os dais principais «media responsa
veis» da imprensa escrita norte-americana - New York Times e Washington 

Post - fizeram autocriticas publicas sabre o tratamento jornalistico que fizeram 
dos acontecimentos que conduziram a intervern;ao militar no Iraque.77 

E ja nesta fase, quase tres anos depois de encerrada a tragedia televisiva do 11 
de Setembro, que mais de metade dos jornalistas de 6rgiios da imprensa norte
-americana «consideram nao terem sido suficientemente criticos» em relai;ao 
a politica do presidente.78 Quando mais de metade dos jornalistas verificam ja 
nao estarem s6s, pode inverter-se o ciclo da espiral do silencio. 

Cronologia 

11.09.2001 Ataques terroristas em Nova lorque, Washington e Pensilvania. Os EUA 
sao pela primeira atacados no seu territ6rio continental. Morrero mais 
de 3000 pessoas, quase todas civis. 0 jornalismo americano assume 
em grande parte, e pela primeira vez abertamente, um car.icter patri6-
tico. Primeiras restri�6es ao trabalho dos jornalistas no pr6prio dia nos 
locais dos ataques. George W. Bush promete perseguir os responsa
veis e considera haver uma «guerra contra o terrorismo)) a travar. 

14.09.2001 0 Congresso norte-americano aprova a «Resolui;ao conjunta autori
zando o uso da for�a contra terroristas>), que permite ao presidente 
usar «toda)> a «for�a militan>. 

14.09.2001 A Administrac;ao Federal da Avia,ao limita o fornecimento de infor
ma�ao. 

17.09.2001 0 perfodo tr:igico dos ataques terroristas fica definitivamente encer
rado com o reinicio do talk show humorfstico de David Lettermann 

75 Paul Krugman, «Moore's Public Service», New York Times, 02.07.2004. 
76 Produ�iio e realiza�iio de Robert Greenwald (2004), distribui�ifo atravt!s de DVD, The Disinformation 
Company, Nova Iorque. 
77 «'Washington Post' faz 'mea culpa' sobre Iraque�, P1ib/ico, 13.08.2004. 
78 Estudo do Pew Center divulgado em Sandra Carvalho e Pedro Ribeiro, «Jornalistas acham a imprensa 
pouco critica de Bush», Ptlblico, 05.06.2004. 
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(CBS), no qua! o jornalista apresentador da network, Dan Rather, 
afirma que o presidente dos EUA e o comandante-chefe e que respon
ded ii chamada quando ele a fizer. 

20.09.2001 Bush discursa no Congresso. Utiliza doze vezes a palavra «guerra». 
Classifica os ataques de 11 de Setembro como um c<acto de guerra» 
contra os EUA e classifica a resposta como «a nossa guerra ao terror». 

02.10.2001 0 Departamento de Defesa pede as empresas cuidados no forneci
mento de informa,;6es aos media.

04.10.2001 Registo do primeiro despedimento por delito de opiniiio num media 

norte-americano a respeito da «guerra ao terror». 

07.10.2001 No 3.mbito da «guerra ao terror», os EUA iniciam a invasao do 
Afeganistiio para derrubar os taliban. 0 regime taliban e afastado 
de Cabul em 06.03.2002. Os media norte-americanos aceitaram as 
recomenda,;Oes e limita<;6es sugeridas pelo governo do seu pafs. 0 
Estado federal toma medidas para impedir o acesso a informa,;6es, 
monopolizando as imagens de satelite disponfveis e retirando infor
mac;Oes de certos websites. 

11.10.2001 Os media norte-americanos, inscrevendo-se no ambiente de con
senso patri6tico, concedem em editar cassetes com mensagens de bin 
Laden. 

12.10.2001 0 Procurador-Geral revoga medidas da sua antecessora, permitindo 
o acesso a informac;ao.

26.10.2001 E aprovado o Patriot Act, facilitando o acesso do FBI e <las autorida
des policiais a comunicac;Oes privadas. 

08.11.2001 0 Departamento da Justi,a informa que deixara de fornecer dados 
sobre o nllmero de detidos em territ6rio norte-americano. 

13.11.2001 Uma ordem militar de Bush permite a deten,iio de suspeitos de terro
rismo por tribunais militares. 

26.11.2001 0 Procurador-Geral afirma que dar informa,oes sabre os detidos 
seria passar dados preciosos a bin Laden. 

27.11.2001 Pela primeira vez, jornalistas norte-americanos juntam-se as tropas 
em zona de combate no Afeganistao. 

06.12.2001 Rep6rteres americanos impedidos de verem corpos de militares ame
ricanos mortos em combate. 

27.12.2001 0 Pentagono permite pela primeira vez reportagens no Afeganistiio 
sem ser em grupo controlado pelos militares. 

28.12.2001 A Casa Branca divulga uma declara,iio citando a «autoridade cons
titucional do Presidente para reter o acesso a informac;ao (pelo 
Congresso))). 

10.01.2002 0 Pentagono ordena as tropas que niio permitam fotografias dos pri
sioneiros no Afeganistao. 

30.01.2002 Bush anuncia o Citizen Corps, programa que «permitiri:l aos 
Americanos participar directamente nos esforc;os de seguranc;a 
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da p.itria nas suas pr6prias comunidades». 0 programa inclui a 
Opera,ao Terrorism Information Prevention System (TIPS), permi
tindo a «milh5es» de trabalhadores americanos «identificar e infor
mar sobre actividades suspeitas ligadas ao terrorismo e ao crime)). 0 
piano TIPS sera reduzido em Agosto. 

19.02.2002 E noticiado que o novo Gabinete de Influencia Estrategica do 
Departamento de Defesa, criado para influenciar a opiniao pllblica 
estrangeira, planeia colocar desinforma,;ao em media estrangeiros e 
americanos. No dia seguinte, o secret.irio da Defesa anuncia que o 
Gabinete nao poder.i mentir aos media. No dia 26, Rumsfeld extin
gue o Gabinete. 

25.11.2002 Bush assina o Homeland Security Act. 

20.03.2003 No 3.mbito da «guerra ao terror>), os EUA iniciam a invasao do Iraque, 
derrubando o regime de Saddam Hussein e tomando Bagdade em 1 
de Maio de 2003. Em 7 de Mar,o, tinham partido para o Iraque os 
primeiros 662 jornalistas encaixados (embedded) nas tropas ameri
canas, o maior nllmero de profissionais do jornalismo alguma vez 
inclufdo numa opera�iio de guerra em simult3.neo. 

25.06.2004 Primeira sondagem desde 11 de Setembro indicando uma maioria 
contra a polftica de guerra de Bush. 

25.06.2004 Estreia nos EUA o documentario Fahrenheit 9/11, de Michael 
Moore. 

28.06.2004 A administra,;ao directa norte-americana no Iraque termina dois 
dias antes do prazo marcado. 

20.07.2004 Num discurso pre-eleitoral, Bush utiliza pela primeira vez mais vezes 
a palavra paz do que a palavra guerra: «Eu quero ser o presidente da 
paz.>) 
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0 caso Jayson Blair/ The New York Times:

Da responsabilidade individual as culpas colectivas1

Joaquim Fidalgo 

Resumo 

'Examine the specific sins of Jayson Blair and you will find the com
mon transgressions of everyday journalism. Blair put them together in 
a spectacular fashion to create a beast that is bigger than the sum of its 

parts. It's time to stop shaking our heads at Blair's audacity, which was 
immense, and focus on the habits of journalism.' 

Kelly McBride' 

'These guys [director editorial e director-adjunto de The New York 

Times] did not go down because of the Jayson Blair affair, they went 
down because the Jayson Blair affair exposed a lot of other things.' 

Douglas C. Clifton3 

Quando o New York Times, um dos mais reputados jornais 'de referfncia' a nivel mun
dial, descobriu um conjunto de fraudes repetidamente cometidas - e publicadas - pelo 
seu jornalista Jayson Blair (nomeadamente plagios e mistura deliberada de informac;Oes 
veridicas com informac;Oes ficcionadas), gerou-se um intenso debate no campo jornalis
tico sobre os mecanismos de responsabilizac;a'.o e controlo de qualidade numa redacc;a'.o: 

1 Este artigo inscreve-se no projecto de investigar;iio 'MEDIASC6PI0 - Estudo sobre a reconfigurar;iio 
do campo da comunicar;iio e dos media em Portugal', em curso no Centro de Estudos de Comunicar;iio e 
Sociedade (CECS), do Instituto de Ciencias Sociais da Universidade do Minho, e financiado pela Fundar;iio 
para a Ciencia e Tecnologia (FCT), atraves do Programa Sapiens (POCTI/COM/41888/2001). As linhas 
essenciais do seu contelldo deram origem a uma comunica�iio, apresentada no II Congresso Iberico de 
Ciencias da Comunicar;iio / III Congresso da SOPCOM, na Universidade da Beira Interior (UBI), Covilhii 
- 21 a 24 de Abril de 2004.
2 Kelly McBride, 'What's fit to print', Poynter Ethics Journal - PoynterOnline, 11.5.03. 
3 Douglas C. Clifton, cit. por Joe Strupp, 'Lessons from the Blair affair', Editor & Publisher, ed. de 9.6.03. 
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a sua existencia, a sua pertinCncia, a sua eficicia, o seu alcance, os seus limites. 0 caso 
foi visto como tendo afectado fortemente a credibilidade do New York Times junto dos 
seus leitores e levou ao despedimento do jornalista, a substituir;ao dos dais m3.ximos res
pons3.veis editoriais do jornal ea alterar;ao de um conjunto de procedimentos internos na 
redacr;ao, entre os quais a nomear;ao de um Provedor do Leitor, ate entao sempre recu
sada por aquela publicar;ao. 0 presente artigo toma este caso como objecto de estudo, 
procurando, a partir dos muitos textos (quer informativos, quer opinativos) publicados 
em diversos media nacionais e estrangeiros, sistematizar as quest6es e os desafios por 
ele colocados ao exercicio de um jornalismo mais respons3.vel e mais responsabiliz.ivel. 
0 argumento que se coloca em discussiio e o de que, embora sejam Uteis e necess.irios 
mecanismos colectivos de controlo da produr;ao jornalistica no interior de uma redacr;ao 
para garantir maior rigor, qualidade e transparCncia, as especificidades desta profissao e 
do seu exercfcio concreto implicam sempre tambem uma forte responsabilidade indivi
dual que nenhum mecanismo de controlo exterior pode garantir cabalmente. De onde a 
import.incia de uma s6lida formar;ao (inicial e continua) dos jornalistas nos dominios da 
erica e da deontologia profissional, como condir;ao imprescindivel a um exercicio mais 
independente, aut6nomo e respons.ivel do oficio de informar. 

1. A justifica\:iio

0 caso Jayson Blair, que agitou fortemente os meios do jornalismo e da indus
tria de media - sobretudo nos EUA, mas niio s6 -, em meados do ano de 
2003, podia niio ter passado de apenas (mais) um caso de plagio na imprensa, 
conclufdo com um pedido de desculpas do jornal afectado e o despedimento 
do profissional responsavel por uma conduta individual eticamente reprova
vel. Nao seria, infelizmente, o primeiro - e nao ser;i porventura o Ultimo. 
Reduzido a um epis6dio individual, pontual, an6malo, fruto porventura de 
uma personalidade doentia e marginal ao sistema medi.itico institucional, o 
caso nao mereceria grandes anc:llises ou debates. No entanto, ele acabou por 
ser muito mais do que isso. Para alem da circunstancia de ter ocorrido num 
dos mais prestigiados e poderosos exemplos mundiais da imprensa de refe
rencia, The New York Times (NYT) - o que levou logo muita gente a glosar 
o mote de que 'se isto pode acontecer no NYT, entiio deve acontecer em
todo o lado'4 

-, ele provocou ondas de choque que fizeram tremer a casa-miie
mas se propagaram muito para alem dela, suscitando variadfssimos debates
nos meios jornalisticos, acadfmicos, associativos e empresariais, estimulando
a revisiio de regras de conduta e mecanismos de controlo de qualidade na
imprensa (com realce para a necessaria accountability, a presta(iio de contas
aos leitores e ii sociedade), questionando a eficacia e o grau de exigencia da
forma�iio dos jornalistas em materias do foro etico, enfim, alertando para
um urgente back to basics no que toca aos princfpios e valores fundadores do

4 Robert Leger, presidente da Society of Professional Journalists (EUA), cit. por Fitzgerald, 2003. 
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jornalismo, supostamente subalternizados ou ameac;ados por uma envolvente 
socioecon6mica e tecnol6gica muito pressionante e submetidos a uma 16gica
muito pr6pria - a 16gica de mercado. 
Visto a esta luz, o caso Jayson Blair, por particularmente chocante que tenha
sido, dadas a sua desmesura e a sua continuada impunidade, e mais do que 
uma anormalidade individual, mais do que uma aberra,iio casuistica, ultra
passavel com a sua publica exposi,iio e uma condena,ao exemplar; ele acaba 
(como acabou) por ser sinal e sintoma (a) de insuficiencias graves de comuni
ca,iio, organiza,iio e gestiio no interior da empresa jornalistica; (b) de pouca 
transparencia e capacidade de dialogo/interac,iio do jornal com os seus leito
res; (c) dos riscos de uma cultura de sucesso rapido e espectacular, que leva
a desvaloriza,iio de regras e rotinas profissionais elementares; enfim, (d) da
pesada responsabilidade que implica o offcio de jornalista, um oficio alicer
,ado em bases de confian,a que nenhum controlo, par mais presente e rigo
roso que seja, alguma vez conseguircl substituir completamente. 
E elucidativo que, logo nos primeiros dias ap6s o rebentar do escandalo, o
pr6prio dono do NYT, Arthur Sulzberger, tenha vindo insistir em que aquele
era um crime de uma pessoa s6 ('The person who did this is Jayson Blair'') e
que niio devia, portanto, alargar-se o leque de culpas ao conjunto do jornal, e
designadamente aos responsiveis editoriais ('Let's not begin to demonize our 
executives''). Estava ele longe de imaginar o que se sucederia em catadupa nas
semanas seguintes. Jayson Blair foi despedido, sim, mas os principais respon
saveis editoriais do NYT - o director e o director-adjunto - tambem acabaram
por se demitir, ao mesmo tempo que se procedeu a uma reorganizac;iio vasta
do jornal, da sua direc,iio, da estrutura de chelia, dos procedimentos internos,
dos mecanismos de rela,iio com os leitores, ate do Livro de Estilo. Tudo na
sequencia de (mesmo que niio s6 por causa de) Jayson Blair.

2. A hist6ria

Valera a pena recordar os principais factos deste caso. 
Jayson Blair, um reporter negro7 de 27 anos, pertencente aos quadros redacto
riais do NYT desde 1999 (mas ja conhecedor da casa desde que, ainda estudante
universitario, ali fizera um ambicionado estagio profissional no Veriio de 1998),
demitiu-se no dia 1 de Maio de 2003, depois de se ter descoberto que plagiara,
inventara ou distorcera uma sfaie de informac;Oes e citac;6es em grande mimero
dos trabalhos jornalisticos que assinara, alguns na primeira pagina. 0 motivo

5 Arthur Sulzberger, cit. em NIA, 2003a. 
6 Ibidem.
7 A referencia a cor de pele do jornalista I: significativa para a compreensii.o global da histOria, pois, coma 
adiante se veni, foi um dos elementos mais presentes nas poll:micas entilo geradas. 
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proximo foi a denuncia, feita par uma jornalista do San Antonio Express-News 

(antiga colega de Blair na Universidade de Maryland e no estagio de 1998 no 
NYT), de que ele copiara partes de uma reportagem par ela publicada origi
nalmente, a proposito de familiares de um soldado americano morto no lraque. 
A denuncia do caso saiu a publico nas paginas do Washington Post (WP), 
concorrente conhecido do NYT - e, curiosamente, um jornal que, anos atr.is 
(1980), se tinha visto a bra,os com um embara,o semelhante: a celebre historia 
da reporter Janet Cooke, que recebeu ate um Premio Pulitzer pela reportagem 
que fizera sabre uma crian,a toxicodependente e que, pouco tempo passado 
sobre a publica,iio, se descobriu ter sido totalmente inventada. 
Dadas algumas suspeitas ja vindas de tras, o incidente levou a uma investiga
,iio no interior do jornal, da qua! se concluiu que Jayson Blair vinha sistemati
camente, desde hi anos, plagiando textos, inventando cita�Oes, escrevendo de 
sftios onde nunca tinha ido, 'fabricando' noticias e situa1r6es. S6 entre Outubro 
de 2002 e Abril de 2003, altura em que esteve integrado na equipa de jornalis
tas que faziam o acompanhamento noticioso dos grandes assuntos nacionais, 
foram descobertas inven,6es ou incorrec,6es em 36 dos 73 textos assinados 
por Jayson Blair. Acresce que, nos quatro anos precedentes em que trabalhara 
no NYT, o reporter ja tinha sido obrigado a fazer mais de 50 correc,6es em 
trabalhos de sua autoria. 
Logo a 11 de Maio de 2003, o NYT publica um longo texto de quatro paginas, 
com abertura na primeira pagina, em que exp6e detalhadamente as dezenas de 
'actos de fraude jornalistica' (N/A, 2003a) assacados ao seu jovem reporter, ao 
mesmo tempo que pede aos leitores que !he fa,am chegar eventuais novas denun
cias. Este invulgar pedido de desculpas e esta retrata,iio publica niio puseram, 
contudo, um fim ao caso, como parecia ser desejo dos mais altos responsiveis do 
NYT: resumir tudo a um 'desvio' individual, com laivos ate patologicos (soube
-se, entretanto, que Blair tinha uma historia de problemas do foro psicologico, 
associada a dependencias do alcool e de drogas que ele proprio confirmaria), 
mas insusceptivel de beliscar a honorabilidade ou a credibilidade do jornal como 
um todo. Alias, o pr6prio pedido de desculpas, nos termos em que foi feito, sus
citou reac,6es diversas. Nao faltou, de um !ado, quern aplaudisse a iniciativa: 

50 

'O jornalismo americano raramente produziu algo semelhante ao extraordinario 
acto de contri,iio que o NYT publicou no domingo [11.5.03].' (Rutten, 2003) 

'Ao decidir-se pela exposii;ao das fraudes em quatro paginas de uma edi,;ao de 
domingo, o jornalao nova-iorquino derrubou o fetichismo em torno da infalibi
lidade da imprensa e confirmou o principio de que todos os poderes devem ser 
fiscalizados e devassados. Broncas, suspens6es e demiss6es, ate entao mant idas 
entre quatro paredes ou divulgadas de forma circunspecta, agora serao do dominio 
pUblico. Sem privilCgios, livres dos constrangimentos corporativos e solidariedades 
gremiais.' (Dines, 2003) 



Em contrapartida, outras vozes foram um pouco mais alfm, sugerindo que o 
'acto de contric;.io' pU.blico, por muito respeit3.vel que parecesse, podia estar a 
escamotear alguns dos elementos mais importantes e sensiveis deste escclndalo: 

'Veja-se o artigo de quatro p.iginas do Times, supostamente contando tudo acerca 
de Blair. Pelo tom autocomplacente da pei;a, bem como do editorial desse dia, 
tornava-se bem claro que o Times pensava que estava a deixar o esdndalo para 
tr.is das costas. Mas qualquer leitor mediano - que niio a gestiio do Times - podia 
ter-lhes dito que este «dizer-tudo» niio dizia nada sobre o cerne da hist6ria. As 
quest6es da ra'ra ou da cultura do Times ou o estilo pessoal de [gestiio de} Raines 
eram passadas em claro.' (Grunwald, 2003) 

'[A autocritica publicada pelo NYT] foi um julgamento em que o Times funcionou 
como investigador, acusador, advogado de defesa, juiz, j\J.ri e executante. Foi um 

julgamento-espect.iculo [show trial], destinado a expurgar o rasto e a mem6ria 
de Jayson Blair e a procurar a absolvi�iio dos leitores. ( ... ) Este ritual de confis
siio, absolvi'r.io e penitencia acaba, sem querer, por esconder tanto quanto revela. 
As institui'r6es rem os comportamentos desviantes que merecem. ( ... ) Jornais que 
valorizam o original, o espantoso e o r.ipido arriscam-se a ter muitos pl.igios e 
fabrica,;6es.' (Carey, 2003) 

Face ii perplexidade crescente sobre como tinha sido possivel um jovem repor
ter ludibriar tanta gente, durante tanto tempo, numa das organiza,;6es jorna
listicas mais poderosas e supostamente mais fiaveis dos EUA, rapidamente se 
descobriu uma serie de problemas de £undo no interior da redac,ao (desaten
c;Oes inexplicaveis, falhas de comunicac;ao interna, suspeitas de favoritismos 
pessoais, insuficiencias de gestao editorial) que iam muito para alem dos epis6-
dios protagonizados por Jayson Blair, e nos quais era preciso mergulhar para 
entender melhor o que se passara. 
Os variadissimos debates, internos e externos a volta destas quest6es, rapida
mente amplificados (sinal dos tempos ... ) pelo recurso generalizado ii comu
nica,ao atraves de e-mails, de chat-rooms e de web/ogs', depressa tornaram 
evidente que o caso n.io iria resolver-se tao facilmente coma se imaginara, 
pois adquirira uma dimensao muito superior ii do individuo Jayson Blair - e ja 
extravasara, inclusivamente, os muros tradicionalmente s6brios da 'Old Gray 
Lady', como na giria costuma ser apodado o circunspecto NYT. 

Que as coisas ganhavam uma dinamica acelerada prova-o o facto de, ainda 
nesse mes de Maio de 2003, mais um conhecido (e premiado) jornalista do 
NYT, Rick Bragg, se ter demitido, depois de suspenso disciplinarmente por 
duas semanas. A falha profissional apontada, no caso, foi a utiliza,ao, numa 

8 Mark Glaser, num texto publicado na Online journalism Review ('For bloggers, NYTstory was fit to print' 
- 10.6.03), chega a sugerir que a agitai;iio provocada por esta histOria nos meios da net significou para o 'site 
Romenesko' - um conhecido weblog de comentario e critica dos media-, em termos de promoi;iio, 'o que a 
primeira Guerra do Golfo Pfrsico significou para a CNN'. 
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reportagem, de materiais recolhidos no terreno por um colaborador freelancer 

do jornal, e niio directamente por Bragg, sem que ta] circunstancia (e designa
damente a assinatura do colaborador, sob a forma de co-autoria) tenha sido 
dada a conhecer aos leitores. Algo, disse mais tarde Rick Bragg, que era pra
tica corrente no NYT', e que s6 fora questionada agora porque haveria um 
excesso de zelo para 'limpar a face' da casa e um clima de 'ca\'.a as bruxas' na 
esteira do escandalo Jayson Blair (ironizava-se ate com o nome deste, aludindo 
a uma especie de 'Blair Witch Hunt Project' ... ). 
Howell Raines e Gerald Boyd, respectivamente director editorial e director 
adjunto, acabam por ter de resignar. A demissiio, apresentada em 5 de Junho, 
e logo aceite pelo proprietario do NYT, ele que, menos de um mes antes, tinha 
garantido que nao aceitaria tais demissOes, pois nao desejava 'demonizar' quern 
quer que fosse. A medida parece ter sido generalizadamente bem aceite no inte
rior do jornal, embora houvesse tarnbfm quern se perguntasse, aqui e ali, se niio 
se estaria 'a fazer dos jornalistas bodes expiat6rios de um sistema disfuncional'10• 

0 ponto mais significativo era, afinal, a confirmac;iio, ja antes vislumbrada, de 
que estas saidas 'tiveram menos aver com os desastres de Blair e Bragg do que 
com o consertar uma redacc;iio que para muitos tinha perdido alguma moral 
desde que Raines e Boyd assumiram func;5es' e onde se multiplicavam 'queixas 
sobre o funcionamento autocratico do director' (Strupp, 2003b). 
Entretanto, uma comissao constituida por uma vintena de peritos e names 
prestigiados do jornalismo, quer de dentro quer de fora do jornal, comec;ou 
a trabalhar para tentar perceber melhor tudo o que correra ma! com Jayson 
Blair, tudo o que corria mal num jornal que permitia essas 'aberra-;6es' e tudo 
o que seria precise alterar para, no essencial, recuperar uma credibilidade que
se sentia tinha sido fortemente abalada. A decisiio de fazer esta vasta auditoria
interna era justificada com grande clareza e sentido autocritico nas pr6prias
paginas do jornal:

'Uma serie de exitos bastante espectaculares pode ter-nos tornado demasiado 
autoconvencidos, demasiado seguros de que o futuro traria simplesmente mais do 
mesmo. Agora estamos a reexaminar algumas das nossas regras e estruturas inter
nas.' (NIA, 2003c) 

A comissiio de peritos - chamada 'Siegal Commitee', a partir do nome de Allan 
M. Siegal, antigo editor do jornal - haveria de apresentar o seu relat6rio final

9 'Ha ali [no NYTJ uma grande difereno;:a ent re a polftica de assinaturas ea pratica de assinaturas', disse Rick 
Brag g, cit. por Tara Burghart, 'New York Times reporter Bragg resig ns', Associated Press Online, 29.5.03. 
10 Estas siio palavras de Errol Cockfield, presid ente da Associa,;:ao Nova-lorquina de Jornali stas Negros, que 
acrescent ou: 'Ha muitos jorna listas negros que se i nterrogam sabre se, num esfon;o para restaurar a credi
bilidade, o NYT niio teni id o longe demais' (Errol Cockfield, dtado por Jacques Steinberg, 'Times's two top 
edit ors resign after furor in writer's fraud', The New York Times, ed. de 6.6.03). Convem recordar, de rest o, 
que o edit or-adjunto Stephen Boyd, agora derniti do, era o primeiro negro, em toda a hist6ria do NYT, num 
cargo de tiio.alta responsabilidade. 
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logo em Julho de 2003, com uma serie de sugestoes que rapidamente foram 
aceites pelos respons.iveis do NYT: a nomea�ao, ate af sempre recusada, de 
um Provedor do Leitor (public editor) - que assumiu fun,oes em Dezembro de 
2003 -, a nomea,ao de dais novas editores para tratar quer da vigilancia pelo 
respeito das regras e procedimentos internos (standards editor), quer do recru
tamento e forma,ao de novas jornalistas (staffing and career development 
editor), a revisao e pormenoriza,ao de algumas das normas do Livro de Estilo 
do jornal, nomeadamente as que procuram restringir ao mflximo o recurso a 
fontes nao identificadas e as que obrigam a um respeito escrupuloso da trans
cri,ao de cita,oes em discurso directo, quando apresentadas entre aspas. 
Ultrapassada a tenta<;iio inicial de sacrificar apenas o responsavel individual 
par um conjunto de anormalidades e seguir em frente, admitida a suposi,ao 
de que ele era, ao menos em parte, produto e sintoma de problemas mais 
vastos no conjunto da redaci;3o, o jornal americano acabou por ir bastante 
mais £undo na tentativa de recuperar a sua credibilidade. Nao se ficou pelo 
'expurgar' de um jornalista funcionando de modo supostamente marginal ao 
sistema e a cultura do jornal; questionou esse pr6prio sistema, essa pr6pria 
cultura, no pressuposto de que, independentemente do !ado aberrante ou ate 
sociopata de Jayson Blair, uma conduta individual escandalosa encontrara 
no NYT do tempo um terreno bastante propfcio onde germinar e progredir 
com aparente impunidade, quando nao com aplausos e promo,oes. Ou seja: o 
mesmo 'caldo' que permitira um Jayson Blair podia, a manter-se, permitir ou 
favorecer outros, maiores ou mais pequenos. 

3. As principais controversias

Da hist6ria aqui evocada emergiram, ao longo de semanas, diversas controvfr
sias importantes, tendo em vista a compreensiio do que se passara e a  necessi
dade, par muitos pressentida (dentro e fora do NYT), de tirar algumas li,oes 
para o futuro. 
Assistiu-se assim a uma progressao de argumentos, numa l6gica quase de dr
culos concfntricos, que num primeiro circulo responsabilizava essencialmente 
o jovem Blair (sem esquecer a circunstancia de ser negro), num segundo cfrculo

alargava as culpas a uma cultura e a um sistema especifico (o do NYT), cujo
funcionamento levantava sfaias reservas, e num terceiro circulo inscrevia esse
sistema num outro, mais vasto, o do mercado dos media (e dos media mercanti
lizados), onde seriam detectaveis algumas razoes de £undo para a explica,ao des
tes esc:indalos jornalfsticos11

• Atentemos nesses trfs niveis de responsabilizar;ao.

11 E convir.i notar que o caso Blair nii.o e Unico, pois situa\6es igualmente graves foram encontradas, na Ultima 
vintena de a nos, nos mais importantes jornais americanos: The Washington Post I caso Janet Cooke (1980), 

The Wall Street ]01mial!caso R. Foster Winans, Los Angeles Times/caso Staples Center (1999), USA Today! 
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3.1. 0 jovem jornalista negro 

As caracteristicas de personalidade de Jayson Blair, visiveis desde os tempos 
em que estudara jornalismo na Universidade de Maryland, foram frequen
temente invocadas para explicar a sua longa hist6ria de mentiras no NYT: 
disturbios psicol6gicos, tendencias maniaco-depressivas - que obrigaram, jun
tamente com alguma dependencia de alcool e drogas, a tratamentos medicos 
-, ambii;ao, desejo de sucesso nos big-time media, vontade de se destacar12• 

Para alem disso, debateu-se, por vezes com algum excesso, a questao de saber 
se ele tinha sido tratado com maior condescendencia (ou ate se tinha tido tao 
rapida entrada nos quadros redactoriais do prestigiado NYT) pelo facto de ser 
negro. Convira recordar que tudo isto se passou numa altura (fins dos anos 
90 do seculo passado) em que o tema da 'diversidade' (diversity) era preseni;a 
constante e 'politicamente correcta' no discurso dos grandes media ameri
canos, defendendo-se uma atitude de 'discriminai;ao positiva' (affirmative 
action) que tornasse mais presentes as diversas rninorias - mulheres, negros, 
hispanicos - no seio das redaci;iies. 
0 pr6prio NYT, embora sublinhando os meritos do jovem candidato a jorna
lista e a sua 'notavel hist6ria de trabalho', nao deixou de referir, no seu celebre 
mea culpa de 11. 5. 03, que Blair fora admitido para um primeiro estagio no 
NYT, no Veriio de 1998, no ambito de 'um programa de estagios que estava 
entao a ser usado em grande parte para ajudar o jornal a diversificar a sua 
redaci;ao'. E tambem Jayson Blair nao se coibiu de fazer referencias a essa 
circunstancia ('Eu era um negro no NYT, algo que te prejudica tanto quanto 
te ajuda' 13), mas admitindo-se igualmente vitima de discriminac;ao negativa: 
'Acho que teria sido mais dificil entrar no Times, se fosse branco, e acho que 
provavelmente tambem nao teria caido tao depressa' 1'. A verdade e que, como
lembrou Dan Kennedy (Kennedy, 2003), houve nos ultimos anos muitos mais 
escandalos com jornalistas brancos nos EVA, o que nao admira, uma vez que, 
conforme lembra, s6 cerca de doze por cento dos jornalistas empregados por 
redac�Oes americanas provfm de minorias e s6 pouco mais de cinco por cento 
sao negros. Sucede, contudo, que nos casos com brancos nunca costuma fazer
se referencia ii cor da pele. 
Esta linha de argumentai;ao sobre a rai;a rapidamente foi contestada por 
diversos comentadores dos media, que viam nela sobretudo uma tentativa do 

caso Jack Kelley - o mais recente, ocorrido jil em 2004 -, The Boston Globe!caso P. Smith & M. Barnicle 
(1998), New Repubficlcaso Stephen Glass (1998) - deste Ultimo, alias, se fez o filme Shattered Glass, cuja 
estreia em Portugal ocorreu em Abril de 2004. No caso portugues, a mem6ria recente (janeiro/Fevereiro de 
2003) traz-nos a cena o caso de plagio protagonizado por Clara Pinto Correia nas p<lginas da revista Visdo.

11 Como ironiza Aileen Jacobson ('Struggles for an �idealistic liar»', Newsday.Com, 15.3.04), essa tendfocia 
levou-o mesmo a decidir acrescentar um y ao seu mais banal nome original -Jason. 

'0 Jayson Blair em entrevista a Sridhar Pappu, '«So Jayson Blair could live, the journalist had to die»', New 

York Observer, ed. de 26.5.03. 
14 Jayson Blair, em entrevista a Brian Braiker, 'The Blair Witch Project', Newsweek, ed. de 11.3.04. 
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NYT de encontrar desculpas faceis e rapidas para o sucedido e, assim, ficar de 
hem com a sua pr6pria conscifncia: seria uma justificar;iio pela excepr;iio, sem 
par em causa a regra do funciouameuto do jornal. Para alem disso, surgiram 
receios de que, atravfs deste caso negativo, comer;asse a pOr-se em causa o 
esforr;o dos media americanos por construir redacr;Oes com maior 'diversi

dade' em termos de minorias. Considerando niio s6 'falso' como 'tolo' dizer 
que este caso tinha essencialmente a ver com a rar;a, o Provedor do Leitor do 
Chicago Tribune, Don Wycliff, acrescentava que igualmente 'tola' era 'a ideia 
de que o comportamento de Blair de algum modo pode demonstrar o falharn;o 
de todos �s esfor,os para diversificar os 'staffs' das redac,oes da America' 
(Wycliff, 2003). 

3.2. 0 interior do NYT 

De culpas e responsabilidades meramente individuais passou-se, entao, rapi
damente para a descoberta de eveutuais culpas mais alargadas, alegadameute 
decorrentes do pr6prio 'sistema' e modo de funcionamento do NYT, ate porque 
uma das maiores interrogar;Oes do caso continuava a ser coma fora possfvel a 
um jovem rep6rter, mesmo invulgarmente dotado para a mentira, conseguir 
manter aquelas pniticas durante anos, e no bastiiio mais forte, mais exposto, 
supostamente tambfm mais organizado, da imprensa americana: 

'Blair parecia intocivel nao par causa da ra,.;a, dizem jornalistas do Times, mas 
porque se ajustava ao molde de Raines [o director] de um jovem sOfrego [hungry], 

disponivel e empreendedor [single go-getter], capaz de cair de pira-quedas num 
si'.tio e produzir rapidamente uma hist6ria.' (Kurtz, 2003) 

'A respeitabilidade ea verifica,.;ao das fontes, ele [Howell Raines, o director] prefere 
uma politica de golpes [coups], postos em destaque na primeira p.igina. Selecciona 
uma equipa de jornalistas-vedeta, aos quais confia as melhores reportagens. Apesar 
da sua falta de experiencia, Blaire um deles.' (Rousse.lot, 2003) 

'A real li<.;ao do caso Blair e que o sistema do Times para lidar com o rigor [accu

racy] no seu jornal e a disciplina na sua redac<.;ao e muito facilmente infringido 
- se e que existe sequer a'lgum sistema. ( ... ) Uma incontornivel conclusao deste
esc:indalo e que o Times desenvolveu uma toler:incia doentiamente dependente
[addictive] face a fontes an6nimas, a cocaina [crack cocaine] do jornalismo.' (NIA,
2003b)

'Se a lideranr;a do Times tiver jufzo, deve reconhecer este desastre institucional em 
tudo o que ele e de facto e reflectir sabre a cultura que o produziu. Issa nao fad 
apenas mudar editores; fara mudar atitudes.' (Broder, 2003) 
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0 leque de coment.irios aqui transcritos, a tftulo meramente exemplificativo, 
ajuda a sistematizar os principais focos de crftica e de controvfasia suscitados 
pelo funcionamento interno do NYT a epoca (sobretudo ao nivel da redac,ao, 
mas tambem em alguma medida ao nivel da empresa): 

• desaten�oes inexplicaveis (Blair, entre Outubro 2002 e Abril 2003, escre
vera textos supostamente de mais de 20 cidades diferentes, pertencentes a seis
estados, mas nao apresentara nem uma conta de hotel, bilhete de aviao ou
despesa de transporte - porque, de facto, nunca safra do seu apartamento em
Nova Iorque - e ningufm pareceu espantar-se com tal situa,;ao; eventualmente
essa circunstancia ate pode ter sido levada a seu crfdito, pois produzia muito
e gastava pouco em despesas de servi,o ... );

• falhas sistem.iticas na comunica�ao interna (o jovem rep6rter levantava sus
peitas numa determinada sec,ao do jornal mas era transferido para outra e o
novo respons.ivel nao conhecia o seu historial recente15

; colegas de Blair que
aparentemente conheciam algumas das situa,oes duvidosas em que ele se ente
dara nao se sentiam a vontade para avisar os editores ou os directores dessas
prclticas question::iveis);

• suspeitas de favoritismos pessoais, com vantagem para os jornalistas mais
ambiciosos, hiper-competitivos, sempre 'em cima' de hist6rias candidatas a
primeira pagina16 (Blair foi promovido para a equipa nacional quando ja se
acumulavam muitas duvidas sobre a lisura de alguns dos seus procedimen
tos e se sucediam as correc,;Oes aos seus textos, sendo que o director Howell
Raines dizia gostar do seu estilo 'agressivo', da sua 'fome' de trabalho e da
sua disponibilidade permanente, o mesmo sucedendo com o director-adjunto,
Stephen Boyd, negro coma Jayson, e muito empenhado em favorecer a politica
de 'diversidade' no jornal);

• gestao demasiado centralizada e verticalizada por parte da Direc�ao
Editorial (propiciadora, de acordo com os jornalistas da casa, de um clima
de intimida,ao, de individualismo, de falta de debate interno, e tambem de
desresponsabiliza,ao <las chefias intermedias).

• recurso excessivo, e raramente questionado pela hierarquia, a fontes n.io
identificadas, mesmo em matfaias de importancia nacional que davam tftu
los de primeira pagina. Era na garantia de confidencialidade que se escudava

l.i O pr6prio NYT o admitiu, no extenso mea culpa da edit;ii.o de 11.5.03 (NIA, 2003a): 'Algo falhou clara
mente na redact;ii.o do Times. Parece ter sido a comunicar;ii.o - ela que e o pr6prio objecrivo do jornal'. 
16 Nao e certamente por acaso que algumas das 'fabricar;Oes' mais comentadas de Blair surgiram quando 
ele cobria temas 'emocionalmente fortes na hist6ria recente' dos EUA (como se lhes referiu o pr6prio NYT 

em 11.5.03), fossem eles o 11 de Setembro, o caso do sniper assassino nos subUrbios de Washington ou as 
hist6rias das familias de soldados enviados para a guerra no Iraque. Hist6rias cheias de irnpacto e ernor;iio, 
tftulos fortes, temas de grande expectativa pllblica, tomavam ainda mais perme3.vel o j3. de si pouco rigoroso 
'crivo' da hierarquia do jornal. 
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Jayson Blair para inventar ou distorcer cita<;6es com razoavel impunidade, 
pois nem sequer os editores directos cuidavam muitas vezes de saber quern 
eram as fontes par ele consultadas17

• Este e um procedimento bastante genera
lizado, sobretudo no jornalismo politico americano (e nao s6 ... ), nao faltando 
quern o veja em alguma medida legitimado pelo impacto hist6rico do caso 
Watergate, descoberto e desenvolvido com a preciosa ajuda de uma ate hoje 
an6nima 'Garganta Funda'. Embora, na generalidade dos jornais, os respon
saveis editoriais tendam a concordar em que este recurso deve ser usado com 
parcim6nia e prudencia, ele entranhou-se de ta! modo nos habitos de quern faz 
e de quern cobre a actividade politica (com ganhos para ambas as panes e sem
pre com o argumento final de que 'se eu niio fa,;o, o meu concorrente faz e fica 
em vantagem'), que as prclticas raramente se adequam as doutrinas18

• Nao foi 
certamente por acaso que uma <las consequencias mais imediatas do caso Blair 
se traduziu na revisao muito pormenorizada, em diversos jornais para alfm do 
NYT (um deles foi o competidor directo Washington Post) das circunstiincias 
em que podem utilizar-se fontes niio identificadas. E uma das novas normas 
adoptadas foi a de que, sendo necessario ocultar o nome de uma fonte de 
informa<;iio num texto publicado, ele deve, em todo o caso, ser revelado ao 
editor responsive! (com o natural clever solidario de sigilo, que obriga nao s6 
o jornalista, mas o jornal). Esta foi, afinal, uma das medidas tendentes a aper
fei,oar e a refor,ar os mecanismos de controlo e de accountability - de res
ponsabiliza,ao, de presta,ao de contas - no interior do NYT, pois se concluiu
que eles eram poucos e frageis, a ponto de permitirem os abusos continuados
de Jayson Blair sem grandes sobressaltos. 0 reduzido controlo das materias
a serem publicadas e em parte compreensivel para o meio em quest3.o19

, mas
em parte tambem pouco desculpavel no caso vertente, atendendo aos �rastos'
que Blair foi deixando e as estranhas coincidencias que o envolviam (par que
motivo os outros media niio pegavam em algumas das 'cachas' divulgados
pelo reporter? ... ). Como sintetizava Rem Rieder,

'Nao ha maneira de impedirmos pessoas sem escrtlpulos de fazerem coisas mas. 

Mas tern de haver uma maneira de as apanhar mais rapidamente - particularmente 
quando deixam tantas pistas.' (Rieder, 2003) 

17 E o facto de Jayson Blair chegar frequentemente a redaq:iio com citai;:Oes 'too good to be t rue' niio s6 niio 
levantava suspeitas, estranhamente, como ate parecia satisfazer os directores, sempre .ividos de tftulos fortes, 
apelativos, e de manchetes com grande impacto ... Comocomentou Dan Kennedy {'News at the brink', Boston 
Phoenix, ed. de 23-29.5.03), Blair 'parecia esrar a fazer sozinho o trabalho de trfs pessoas - trfs pessoas 
tafentosas - e por isso ganhava o respeito e a  admirai;:iio dos seus directores. Como poderia ele parar?'. 
18 Dizia a ex-provedora do leitor do Washington Post, Geneva Overholser {cit. por Joe Strupp, 'Hard times: 
journalism's credibility problem', Editor & Publisher, ed. de 11.6.03): 'Ji fomos alem de todos os c6digos por 
que nos regfamos: ate permitimos a fontes an6nimas que deem opiniiio .. .'. 
19 Como escreveu Elizabeth Colbert ('Tumult in the newsroom', New Yorker de 30.6.03), 'o Times niio super
visiona os seus rep6rteres - e dado por adquirido que eles tratam hem as coisas'. E mais adiante: 'O jornalismo 
di.irio, por uma sfaie de raz6es priticas, depende desta especie de confiani;:a.( ... ) 0 problema, no caso de Blair, 
e que o Times torceu as suas regras para o manter no trabalho- uma indulgCncia que, pela sua pr6pria 16gica, 
estava destinada a acabar mal'. 
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• ausencia de instrumentos facilitadores da comunica�ao dos leitores com o
jornal (de que foi exemplo muito comentado a inexistencia de um Provedor
do Leitor, sempre recusado, ate a data, pelos responsaveis do NYT), que tera

ajudado a explicar uma das maiores perplexidades deste caso: por que motivo
as pessoas envolvidas nas inven,oes, distor,oes ou plagios saidos da caneta de
Blair nunca, ou quase nunca, se queixaram ao NYT? Ficou a ideia de que elas
estariio ja acostumadas a tais praticas jornalisticas e a  olha-las como 'procedi
mentos normais' - o que e grave -, ou, entao, que nao acreditam que alguma

iniciativa nesse domfnio possa ser hem recebida e produzir algum efeito con
creto no jornal - o que niio e menos grave'". Ou seja, a falta de accountability
niio se sentia s6 para dentro de portas, mas tambem para fora delas.

3.3. 0 contexto envolvente 

Num terceiro, e mais alargado, nivel de reflexao sabre as potenciais origens e 
razoes deste tiio not6rio desvio as regras basicas do jornalismo por parte de 
um jovem reporter aparentemente talentoso e bem formado numa escola da 
especialidade, diversos analistas e estudiosos chamaram a aten,iio para o con
texto mais vasto em que estas praticas individuais (de Jayson Blair) e colectivas 
(do NYT) se inseriam, e de onde em alguma medida decorriam. Sem querer 
desculpabilizar a pessoa concreta que tantas fraudes cometera (como comen
tava o director do The Denver Post, Greg Moore, 'pode parecer assustador, 
mas toda esta actividade e baseada na confian,a'21) ou o jornal concreto onde 
elas puderam acontecer tao continuadamente (como dizia David Broder, 'o 
pecado mais fundo do jornalismo dos grandes meios e a arrogiincia, a cren,a 
na nossa omnisciencia, a crern;a de que sabemos tanto que nao precisamos de 
ouvir as vozes criticas', e 'o Times enquanto instituir;ao e quern lidera o grupo 
no que toca a arrogiincia' - Broder, 2003), o epis6dio chamou a aten,iio para 
algumas tendencias mais recentes da indllstria mediitica, hem coma das suas 
envolventes econ6mico-empresarial e tecnol6gica, que podem propiciar este 
tipo de comportamentos pouco profissionais e nada eticos. 

'Segundo diversos analistas, o escandalo Blaire sintom3.tico de uma erosiio gene

ralizada na etica do jornalismo que come�ou ha cerca de 15 anos, quando a difu

siio dos jornais come�ou a descer rapidamente. Os jornais, vendo os seus leitores 

10 Aquando deste caso, foi muito referida uma sondagem de 2002 do Pew Research Center (citada no jornal 
Ptlblico, ed. de 19.5.03) que apurara que 56 por cento dos americanos considerava que os media cometem 
'erros frequentemente' e 67 por cento achava que os jornalistas 'procuram encobrir esses erros'. Uma outra 
sondagem, esta de 2003 e da autoria da Gallup (cicada no jornal Publico, ed. de 1.6.03), refor�ava esta 
tendencia: 62 por cento dos inquiridos eram de opiniiio de que as nodcias dos media 'siio frequentemente 
inexactas' - o valor mais baixo desde 1985. 
21 Greg Moore, cit. por Joe Strupp, 'Boyd says some at NY-Times are scared', Editor & Publisher, ed. de 
13.5.03. 
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sugados pela televisiio, comec;aram a pedir hist6rias mais coloridas e envolventes.' 
(Marks, 2003) 

'Quanto clquilo que estll mal genericamente no jornalismo americano, precisamos 
de uma nova definic;iio de sucesso ( ... ) Blair operava sob o credo (auto-imposto ou 
niio) de que, para conseguir subir numa profissiio e num neg6cio que cada vez mais 
mede as suas vit6rias pela celebridade e niio pela subst3.ncia, uma pessoa tern que 
ganhar muito [win big] e ganhar muitas vezes. E uma mentalidade que cresceu nos 
ultimos 20 anos.' (Goodpaster, 2003) 

'O fosso entre ideais professados e pniticas encorajadas e precisamente aquilo que 
um sociopata explora. Essas personalidades siio especialmente capazes de retirar 
vantagem da fraqueza e da vaidade de organizac;Oes e de individuos, de saber quern 
precisa de ser bajulado e de que modo, e que caminhos podem ser atalhados com 
seguranc;a. Eles reconhecem o poder de um segredo hem guardado: a cultura do 
jornalismo professa lealdade a verdade, minllcia, contexto e sobriedade, mas de 
facto recompensa a proeminencia, a 'cacha', o destacar-se da multidiio e a narra
tiva capaz de fascinar. Os sociopatas acreditam que s6 estiio a dar aos seus superio
res aquilo que e secretamente desejado. ( ... ) 0 nllmero de jornalistas assim arrisca
-se air aumentando no mundo que estamos a criar. ( ... ) Os sociopatas, em toda a 
sua anormalidade, diio-nos novamente lic;Oes sabre os mistefios mais recOnditos do 
normal.' (Carey, 2003) 

Foi certamente por estes motivos enquadradores que o caso de Jayson Blair 
acabou por adquirir uma dimensao hem superior a ele pr6prio ou ao seu jornal, 
apontando pistas de reflexao para o jornalismo que se faz hoje, designadamente 
na imprensa, e ate nos 6rgaos de comunica\'.ao - os chamados 'de referencia' -
que nos habitu.iramos a ver, apesar de tudo, com vontade de resistir aos apelos 
fortes da informa,;ao-espectaculo, da facilidade, da ligeireza ou do nivelamento 
'por baixo' no que toca a tentativa de capta<;iio de audiencias. 
Estas pressoes sentem-se nas empresas de media e particularmente nas redac
c;:Oes, onde os constrangimentos econ6micos e a escassez progressiva (aliada a
precaridade crescente) de emprego aumentam a competi\'.ao, imp6em ritmos 
de produ,;iio dificilmente compaginaveis com o rigor ou o aprofundamento 
razoavel das materias e fragilizam a capacidade de resistencia a solicita,;oes 
de trabalho eticamente duvidosas. E tambem num 'caldo' destes que podem 
surgir e medrar - par vezes com o incentivo das pr6prias chefias - comporta
mentos do tipo do de Jayson Blair: 

'No hiper-competitivo mundo dos media mais importantes, a tentac;iio de fazer 
batota foi obviamente maior do que aquilo que Blair podia aguentar. «Ele parecia 
estar a fazer o trabalho de tres pessoas - tres talentosas pessoas - e ganhava o 
respeito e a  admirac;iio dos seus directores. Como poderia ele parar? ... >)' (Kennedy, 
2003) 
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Mas o problema nao est.i apenas no interior das redacc;Oes, ou ate nas escolas 
que preparam futuros jornalistas - e que, na sequencia deste caso, comec;a
ram um pouco por toda a America a perguntar-se se estarao a dar aos jovens 
a formac;ao etica adequada, e necessiria, para a imersao neste mercado tao 
tentador como exigente. 0 contexto envolvente aqui referido sugere tambem 

uma erosao acentuada na relai;ao entre as pessoas e os media, bem coma 

nas representa,oes que hoje tern do jornalismo em geral, e dos jornalistas 
em particular. A impress.io frequente de que 'nao vale a pena queixarmo-nos 
aos jornais' porque 'todos fazem isso', ou a aceitac;ao passiva de grandes ou 
pequenas 'fic,oes' a temperar os 'factos' como algo normal no trabalho de 
jornais e televis5es, e um sintoma que vai corroendo uma relac;ao que devia 
ser de confian,a - e que tern efeitos profundos no contexto de uma sociedade 
democratica, como eloquentemente explicou Richard C. Wald: 

'Entao o caso de Jayson Blair esta empolado, certo? Errado. Ele fere o Times, o que 
e uma vergonha; ele fere o jornalismo, embora n6s sobrevivamos a isso; mas ele 
fere a sociedade de mo dos que normalmente nao sao muito considerados ( ... ).' 

'Se uma serie de gente desistiu, ou nao conseguiu queixar-se de uma instituic;ao t.io 
proeminente como o NYT, se as pessoas nao se queixam acerca de uma miriade de 
outras coisas que estao erradas, entao a separac;ao entre a imprensa e as pessoas ja 
vai suficientemente longe e fundo para se tornar perigosa para todos n6s ( ... ).' 

'Quando a inforrnac;ao se torna passageira e nao valiosa, quando jcl nao interessa 
quern a traz ate ti 'porque eles sao todos iguais', a sociedade civil tern um problema. 
( ... ) A nossa sociedade e baseada na inforrnac;ao, simultanearnente aceite como 
verdadeira e importante de se ter. Se n6s pensamos que nao e verdadeira e que nao 
vale a pena queixarmo-nos disso, entao temos um problerna muito maior do que o 
Sr. Blair ou o New York Times.' (Wald, 2003) 

Vale a pena sublinhar, apesar de tudo, que este caso parece ter espevitado um 
pouco os leitores de jornais (tambem gra,as a capacidade de iniciativa que estes 
finalmente mostraram, abrindo canais de comunicac;Oes mais igeis com os seus 
pllblicos, solicitando expressamente o envio de queixas ou criticas e fazendo eco 
delas com uma receptividade nem sempre verificada no passado), sugerindo que 
todas as partes podem ter retirado alguns dos ensinamentos do sucedido. Um 
deles e o que foi posto em evidencia pela directora de um pequeno diario ame
ricano, Jeannine Guttman, ao sustentar que 'os leitores siio o supremo posto 
de controlo da qualidade dos jornais'22• 0 controlo, afinal, que niio funcionou 
no NYT, e que algumas vozes consideraram ser um dos aspectos importantes 
desta hist6ria, como, por exemplo, Mark Jurkowitz: 'Uma das quest6es mais 

n Jeannine Guttman, citada por MarkJurkowitz, 'Since the Jayson Blair scandal, more readers are becoming 
watchdogs', The Boston Globe, ed. de 11.6.03. 
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perturbadoras sobre o caso Blair e por que motivo tantos leitores nao apontam 
os erros serios aos seus jornais' (Jurkowitz, 2003). 

4. Conclusiies

No fundo, era tudo mais facil se pudessemos resumir o epis6dio de Jayson 
Blair a um desvio patol6gico, a um comportamento aberrante e exterior ao 
sistema, a uma anormalidade individual rapidamente identificavel, isolavel e 
expurgavel. Do que em diversos meios profissonais e academicos se foi reflec
tindo e debatendo sobressai, contudo, a ideia bastante clara de que o caso 
foi muito para alfm disso - na dimensao, no impacto e nas consequfncias -, 
tendo sido encarado (e trabalhado) como sinal particularmente revelador de 
um tempo e de um modo que suscitam tantas interroga�Oes como apreensOes. 
E, neste contexto, a nota porventura mais desconfort.ivel reside em consta
tarmos que e sob a capa do normal que se escondem, hoje, algumas das mais 
preocupantes anormalidades: 

• as (a)normalidades de Jayson Blair
Como muito perspicazmente fez notar a investigadora do Poynter Ethics

Journal, Kelly McBride, nos 'pecados espedficos' de Blair encontramos, afinal,
'as transgress6es comuns do jornalismo quotidiano' (McBride, 2003), aquelas
a que nem sempre damos demasiada importancia (uma data errada e niio cor
rigida, um pormenor de cen.irio inventado para dar mais 'cor local' ao texto,
uma fonte desnecessariamente nao identificada, uma frase 'picada' de outro
jornal sem indicai;iio de origem, uma cr6nica de um jogo de futebol feita a par
tir do seu visionamento na televisao e nao no est3dio, sem que disso se informe
o leitor ... ) e que, inclusivamente, se vao tornando rotineiras a ponto de j:i nao
as estranharmos (sobretudo os jornalistas) nem nos queixarmos (sobretudo os
leitores e as fontes de informa<;iio). Tornam-se uma pratica normal, que s6 da
nas vistas quando se multiplica em propor<;oes escandalosas ou quando, coma
aconteceu no caso Blair, o somat6rio de pequenas e grandes transgressOes aos
standards b.isicos do jornalismo acaba por criar uma 'besta' que e 'maior do
que a soma das partes' (ibid.). Os anos de impunidade continuada de Jayson
Blair porventura s6 foram possiveis precisamente porque ele nao fazia, nas
mais das vezes, coisas muito 'fora do normal' - e que, ate por isso, nao atrafam
especialmente as ateni;oes.

• as (a)normalidades do sistema mediatico
Como dizia James Carey no texto acima referido (Carey, 2003), foi mais uma
vez um sociopata a dar-nos, com todas as suas anormalidades, ensinamen
tos importantes quanto as teias que vamos tecendo sob a capa do normal.

Compreender e explorar em seu favor as contradi\'.Oes entre os 'ideais profes-
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sados' e as 'praticas encorajadas' (ibid.) no interior do NYT, a epoca destes 
factos, parece ter sido um dos mais engenhosos 'segredos' de Jayson Blair (que 
procedeu assim ate com alguma dose de cinismo, como se viu mais tarde nas 
numerosas entrevistas que deu e onde se ufanava de ter ludibriado alguns dos 
mais reputados profissionais do jornalismo americano, dando-lhes aquilo de 
que eles intimamente gostavam, mesmo nao o confessando no piano da dou
trina ... ). Num cenclrio medi.itico cada vez mais vertiginoso, mais competitive, 
em que dar as noticias primeiro parece ser prioriti:lrio relativamente ao d.i-las 
melhor, os responsclveis pelas primeiras p.iginas dos jornais acabam, eventual
mente, por niio fazer todas as perguntas quando um reporter desenvolto e 
ambicioso !hes chega com uma hist6ria 'quente' que Iara a diferen,a face aos 
concorrentes no dia seguinte. E esperar mais umas horas ou tratar de confir
mar a informa,iio junto de mais fontes pode significar perder a ca cha ... Tudo 
esquemas e funcionamentos rotineiros que algufm menos escrupuloso pode, 
com toda a naturalidade, usar em proveito pr6prio - ate ao dia em que um 
pormenor falha. 

• as (a)normalidades da rela,ao jornal-leitor
Como deixa claro Richard Wald (Wald, 2003), s6 a aparente banaliza,iio
dos 'pequenos e mt!dios erros' dos jornais - com a consequente predisposii;ao
dos leitores para os aceitarem sem protesto ou reclamai;iio, ate por pensarem
que alguma reac,iio sua niio levaria a !ado algum - explica que tanta gente
directa ou indirectamente implicada nas reportagens de Jayson Blair niio se
tenha queixado das imprecis5es, das mentiras, das inveni;Oes, dos pl.igios.
Seria, tambfm aqui, um funcionamento considerado relativamente 'normal'
na generalidade da Comunica,iio Social, algo que 'os jornalistas costumam
fazer' e a que os jornais de algum modo diio cobertura. Ou, pelo menos, algo
para cujo escrutfnio pU.blico os jornais nao abrem suficientes portas nem criam
suficientes canais, pois ate o simples contacto dos leitores com os respons.iveis
editoriais se torna tantas vezes problematico. A sensa,iio de alguma impuni
dade da imprensa acaba, assim, por escamotear a sua indeclinavel obriga,iio
social de prestar contas aqueles em nome dos quais exerce o direito a liberdade
de expressiio. E prestar contas publicas e que devia ser o normal, niio o escapar
a elas com toda a ... normalidade. De mais a mais, como Wald hem sublinha,
a 'separai;iio entre a imprensa e as pessoas' e 'perigosa' (ibid.), pois nao se
resume a imprensa: toca os fundamentos da cidadania e do legftimo direito/
clever a crftica e a regula,ao dos servi,os de interesse publico.

Enfim, este caso suscita uma sfaia reflexiio sobre os limites, as fronteiras e as 

articula,oes entre responsabilidade individual e responsabilidade colectiva, 
no que toca ao exercfcio concreto do jornalismo. De um primeiro momenta 

em que os pr6prios responsaveis do NYT pretenderam resumir toda a hist6ria 
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a um desvio individual, pessoal, caminhou-se rapidamente para um segundo 

memento em que se evidenciaram igualmente os factores globais, colectivos 
(tanto no interior do jornal e da empresa como no pr6prio funcionamento do 

sistema mediatico actual), que podem ter contribuido para - quando niio esti

mulado - a sucessiio impune das transgressoes de Jayson Blair as normas pro

fissionais e eticas do jornalismo. Aqui e ali ter-se-a ate chegado ao exagero de 

desculpabilizar quase completamente o reporter, considerando-o pouco mais 
do que um 'produto' das pervers5es do sistema e urna 'vftima' <las sucessivas 
falhas de controlo do seu trabalho ou da pressiio para que descobrisse sempre 

hist6rias novas e apelativas. 
Nao e dificil concluir que este epis6dio expos muitas e graves fragilidades no 

que toca as rotinas de funcionamento do NYT, coma foi amplamente diagnos
ticado pela Comissiio Siegal e assumido pelo jornal nas suas pr6prias paginas 

- a longa serie de altera,oes feitas na sequencia deste trabalho de analise e

autocrftica, tanto ao nfvel de pessoas (nova direc�ao editorial, novas editores,
novas fun,oes de controlo e acompanhamento dos jornalistas, nomea,iio de

um Provedor do Leitor) como ao nivel de regras de conduta profissional (alte

ra,oes ao Livro de Estilo, normas mais apertadas quanta ao uso de fontes niio

identificadas e quanta a transcri,iio de cita,oes de terceiros), da bem a medida

de coma a responsabilidade colectiva em toda a hist6ria niio foi escamoteada.

Mas as especificidades do trabalho jornalistico, designadamente com o pressu

posto de confian,a em que ele assenta e com a margem de liberdade e espa,o

criativo que ele inelutavelmente requer, permitem afirmar que ha uma exi
gencia correlativa de responsabilidade individual, sem a qua! nunca teremos

a plena garantia de um funcionamento adequado. Na altura destes aconteci
rnentos, algumas abordagens jornaHsticas procuraram mostrar coma e que
eles eram vistas em Portugal e ate que ponto poderiam tambem suceder em

jornais portugueses. A generalidade dos directores contactados para um tra

balho do Publico23 admitiu que casos semelhantes poderiam perfeitamente

ocorrer nas suas publica,oes, fosse por dificuldade de controlar ao pormenor

tudo o que e publicado, fosse pelas caracteristicas pr6prias desta actividade,

em que o jornalista muitas vezes trabalha e decide sozinho, niio raro longe do
pr6prio espa,o fisico da redac,iio e do olhar dos seus superiores hierarquicos.
0 director do Expresso, Jose Antonio Saraiva, enfatizava, a esse prop6sito, a
necessidade de 'uma base de confiarn;a muito grande entre o director e cada
um dos jornalistas'24• Algo semelhante, a final, ao que afirmava o director do
jornal americano The Denver Post, Greg Moore, quando comentava as tristes
ocorrencias no NYT: 'Pode parecer assustador, mas toda esta actividade e

23 Paulo Miguel Madeira, 'Fraude no New York Times mostra vulnerabilidade jornaHstica', in POBLICO, 
ed. de 19.5.03
24 Ibidem. 
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baseada na confian,a'25• Ou ao que punha em evidencia Elizabeth Colbert, nas 
paginas do New Yorker, quando chamava a aten,ao para a importancia da 
'confian,a', explicando que ']er a hist6ria de Blair como uma falha de supervi
sao e nao entender a natureza do problema', pois 'o Times nao supervisiona os 
seus rep6rteres - e dado por adquirido que eles fazem hem as coisas'26

• 

E, afinal, o que sintetizou Tom Rosenstiel (director do 'Project for Excellence 
in Journalism'), nas pr6prias paginas do NYT, quando se questionava 'ate que 
ponto um jornal pode proteger-se contra fraudes voluntarias cometidas por 
rep6rteres mal intencionados'27

: 

•E dificil apanhar alguem que esteja deliberadamente a tentar enganar-nos. E ha
riscos em criar um sistema de suspei'rao generalizada sobre os rep6rteres, pois ele 
pode interferir na rela�ao de criatividade que e necessaria numa redac'riio, hem 
coma na rela-;iio de confian-;a entre rep6rteres e editores.' 

E se e verdade que o contexto concreto em que se exerce a actividade tern 
grande importancia na propagai;ao e aprofundamento, junto dos jornalistas 
mais novas, de uma cultura profissional de exigfncia e rigor, n:iio e menos 
verdade que a situa,ao actual dos media e do seu funcionamento significa 
desafios cada vez maiores em termos da formai;iio inicial e continua dos jor
nalistas, designadamente em questoes do foro etico e deontol6gico. Ora, como 
comentou o especialista em etica do Poynter Institut, Bob Steele, 

'As organizar;Oes noticiosas est.io claramente pouco empenhadas num efectivo 
desenvolvimento profissional e no treino de competencias dos seus funcion3rios, 
tanto os menos experientes como os veteranos ( ... ). 0 jornalismo gasta menos do 
que qualquer outro sector da indllstria ou dos neg6cios em formar;.io, e no entanto 
cor;amos a caber;a sempre que surge Um grande problema, e perguntarno-nos par 
que e que n.io aprendemos .. .'28 

Acresce que, mesmo quando tern alguma atern;ao a estes dominios, as empre
sas informativas parecem cuidar mais dos instrumentos do foro legal do que 
dos do foro etico e deontol6gico - aqueles, afinal, que perrnitiriam aos jor
nalistas melhor governar os seus comportamentos profissionais e 'justificar 
racionalmente o uso que fazem da liberdade de ac�ao que !hes e reconhecida' 
(Bernier, 2001: 45). 

As caracteristicas particulares do oficio jornalistico - em que muito do tra
balho de pesquisa da inforrna�ao, de contacto corn fontes, de organizai;ao 

15 Ver nota 20. 
l6 Ver nota 18. 

17 Tom Rosenstiel, cit. por N/A, 'Correcting the record', The New York Times, ed. de 11.5.03. 
18 Bob Steele, cit. por Kelly McBride, 'What's fit to prim', Poynter Ethics }011mall Online, 11.5.03.
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do texto, e feito em soliti:lrio, e com exigencias de criatividade mais do que de 
conforma<;ao a rigidas rotinas pre-estabelecidas (Lavine & Wackman, 1992) 

- acabam por permitir sempre, no limite, que alguns procedimentos individuais
escapem a mecanismos de controlo exteriores, por muito presentes, minucio
sos e sofisticados que eles sejam.

As caracterfsticas espedficas das empresas medii:lticas e do 'sistema' em que
se integram, niio obstante signifiquem uma vasta teia de constrangimentos
(juridicos, administrativos, econ6micos, organizativos) ii liberdade do jorna

lista, nem por isso anulam completamente o seu espac;o de autonomia (Cornu,
1999a), a sua margem de manobra, o seu 'campo de liberdade' (Mathien,
1992: 225), fazendo dele um profissional em alguma medida 'enquadrado',

sim, mas nem por isso necessariamente 'submetido' (Cornu, 1999b: 64). Alias,

esta liberdade de movimentos costuma ser tanto maior quanta mais os jorna
listas se mostram sintonizados com os objectivos do jornal e da empresa em
que trabalham, e sobretudo com as expectativas mais imediatas dos seus supe

riores directos - o que parece ter sido, claramente, o caso de Jayson Blair, no
que consubstancia um aproveitamento ardiloso da confian<;a quase ilimitada

que tao rapidamente soube conquistar.

Em muitas circunstancias, ningufm, a niio ser a conscifncia individual do 
pr6prio jornalista, sabera se foi correcto o modo de 'sacar' informac;6es a uma 
fonte em estado emocionalmente fragil, se foi limpa a maneira de ter acesso a 

um determinado documento, se foi isenta e de boa-fe a decisao de nao trans

crever certas passagens de um depoimento, se foi verdadeira a informa<;ao de 
que se tentou contactar 'por diversas vezes' aquela personagem implicada na 
hist6ria mas cuja versao acabou por nao se dar, etc., etc. 0 ambiente colec
tivo em que se desenvolve o trabalho tern, certamente, influencia no modo 

mais ou menos escrupuloso como se desempenham as tarefas profissionais, a 
existfncia de sucessivas inst3ncias de acompanhamento e controlo pode inibir 
tenta<;6es de ultrapassar de animo !eve algumas regras do offcio, mas sao tam

bem imprescindiveis, da parte de cada jornalista individualmente considerado, 
uma s6lida forma,iio e uma genuina adesiio ao que implica, nos pianos etico e 

deontol6gico, o exercicio do direito/ clever de informar numa sociedade demo

crcltica. De outro modo, todo o jornal acabara sempre par ter, mais ou menos 
exuberante e mais ou menos exposto, o sen Jayson Blair. 
Como sintetizava John Merrill, em comentclrio a uma controvfrsia sobre se as 
decis6es Cticas sao essencialmente 'individuais' ou 'sociais', 'the individual is 
essential to ethics, but at the same time others are also needed; the individual 

cannot be ethical in a vacuum' (Merrill, in Gordon & Kittross, 1999: 54). 
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5. Notas complementares

A hist6ria de Jayson Blaire da sua passagem-choque pelo grande jornalismo 
americano deixou ainda mais uns quantos rastos que aqui se apontam sinte
ticamente: 

• A presen,a e a importancia crescentes da Internet: foi gra,as as possibi
lidades de comunica,iio (mais formal ou informal) por ela proporcionadas
que o caso nao 'morreu' ap6s a demissao de Blair e o correspondente 'acto de
contri,ao' publico do NYT, pois tanto os jornalistas da casa como os profis
sionais e estudiosos de outros media, e de sites, e de biogs, e de mailing lists,
mantiveram o assunto vivo, obrigando ao seu aprofundamento ate nfveis que
mal se vislumbravam; siio tambem os instrumentos facultados pela Internet
(designadamente o e-mail personalizado) que se considera poderem vir a dar
uma nova dinamica a relac;iio entre os leitores e os seus jornais, facilitando o
acesso directo daqueles a jornalistas ou a respons3veis editoriais, permitindo
reacc;Oes e correq;:Oes logo 'em cima' dos acontecimentos, proporcionando
feedback imediato as hist6rias, enfim, estimulando uma maior interac,iio29

• 

• A prolifera,iio de fact-checkers: ja havia algumas destas figuras em jornais 
americanos (trata-se de pessoas cujo trabalho e falar com £antes citadas em 
noticias para saber, a posteriori, se as informac;Oes veiculadas correspondem 
a verdade), mas o caso Blair aumentou assinalavelmente o seu nU.mero; repita
-se, entretanto, que o refor,o de mecanismos de controlo estrito do trabalho 
dos jornalistas, tendo as suas vantagens, comporta tambem alguns riscos se 
for demasiado longe, pois pode p6r em causa um ambiente de confian,a que e 
essencial ao trabalho jornalistico. 

• A importancia da vida pessoal dos jornalistas: Bill Keller, o novo director do
NYT, nomeado a seguir aos escandalos, disse, na sua primeira mensagem a
redac,ao, que niio seguia as teses do seu antecessor Howell Raines de conside
rar o jornalismo 'uma missao de combate sem fim' e sugeriu que os jornalistas
encontrassem um maior equilibria entre o seu trabalho e a sua vida pessoal,
que considerou tambem importante e 'enriquecedora' da experiencia global
dos profissionais30

• O pressuposto e o de que gente excessivamente imersa no
trabalho da redac,iio perde algum contacto com as realidades e as pessoas
'quotidianas', podendo entrar numa espiral de hiper-actividade e autodestrui
<;ao, mesmo com as melhores e mais generosas inten<;Oes.

29 Steve Outing sublinhou muito este aspecto ao dizer, referindo-se a Internet, que 'os jornais dispOem hoje de 
ferramentas e de tecnicas para recuperar a confiam;a do pllblico que niio existiam para gera�Oes anteriores'. Cf. 
Steve Outing, 'How the Web can restore journalism's credibility', Editor & Publisher, ed. de 25.6.03. 
30 Express6es de Bill Keller citadas por Joe Strupp, 'Keller won the job, but lost a bet', Editor & Publisher,

ed. de 15.7.03. 
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• 0 crime compensa: Seguindo o que parece ser uma tradii;ao americana,
tambem Jayson Blair foi convidado para escrever o seu livro autobiografico
- Burning down my master's house- My life at 'The New York Times', publi
cado em Man;o 2004 (Millenium Press) - , para o que recebeu um chorudo
adiantamento em dinheiro. As criticas ao livro, no entanto, foram em geral
negativas31, tal como as reaci;6es as mllltiplas entrevistas (sobretudo televisi
vas) para que Blair foi convidado nas semanas seguintes ao escandalo. Como
pano de fundo estava a discordancia de muitos comentadores em verem pro
jectado para a ribalta um homem cujo grande merito tinha sido acumular
fraudes e fraudes jornalisticas. Ou seja, alguem que ia a televisiio e dava entre
vistas nao por ser 'famous' (famoso], mas, ao contrcl.rio, por ser 'infamous'
[infame] (Strupp, 2003e).
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Anexo - Cronologia basica 

01.06.1998 Jayson Blair, um jovem de 23 anos candidato a jornalista, formado 
(embora com o curso ainda niio conclufdo) na Universidade de 
Maryland, faz um est.igio profissional, durante os meses de Verao, 
no The New York Times (NYT). 

01.07.1999 0 jornalista volta a ter um estagio no NYT, acabando por licar a 
trabalhar Ia em permanencia. 

2001 Depois de algum tempo como staff writer, Jayson Blair e integrado 
no quadro permanente da redaq:ao do NYT, como full reporter, a 
par dos restantes 375 jornalistas do peri6dico. 

10.2002 Apesar de j3. ter suscitado algumas reticencias em v3.rias seq:6es do 
NYT, Blair e 'promovido' e passa a integrar a pequena equipa que 
trata os assuntos mais candentes da actualidade nacional, nomeada
mente o caso do sniper de Washington e as quest6es ligadas com a 
guerra dos EUA contra o Iraque. 

29.04.2003 A partir de uma deniincia de uma jornalista do San Antonio 
Express-News, descobre-se que um trabalho do jovem rep6rter sobre 
os familiares de um soldado americano morto no Iraque tinha sido 
em grande parte plagiado e noutras partes inventado, pois ele nem 
sequer se deslocara ao local (como dava a entender no texto). 

01.05.2003 Blair demite-se do NYT, na sequencia da descoberta de que praticara 
miiltiplas 'fraudes jornalfsticas' ao longo dos cerca de quatro anos em 
que trabalhara naquele jornal. 

11.05.2003 0 NYTpublica, ao longo de quatro paginas (com abertura na primeira 
pagina) uma longa explicac;iio e pedido de desculpas pelo sucedido. 

12.05.2003 Allan Siegal, um reputado quadro do NYT, e convidado a formar uma 
comiss3o de peritos (entre eles alguns jornalistas exteriores ao NYT) 
encarregada de analisar em profundidade, nao s6 o caso Blair, mas 
todas as quest6es de funcionamento interno da empresa e da redac�ao 
que poderiam ajudar a entender coma fora possivel que tudo aquilo 
tivesse sucedido, e durante tanto tempo, com aparente impunidade. A 
comissa.o ('Siegal Commitee') come�a de imediato a trabalhar, devendo 
apresentar conclus6es ate ao lim de Julho de 2003. 

15.05.2003 0 director editorial (executive editor) do jornal, Howell Raines, 
embora admitindo que houve importantes falhas de comunica�a.o 
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interna neste caso, afirma que nao se demite. 0 propriet.irio do 
NYT, Arthur Sulzberger afirma na mesma altura que niio aceitar.i a 
demissiio do director. 

19.05.2003 A foto de Jayson Blair faz capa na revista Newsweek. 

21.05.2003 Jayson Blair da a sua primeira entrevista sobre o caso (ao New 
Observer), dizendo, entre outras coisas, que 'gozou' com alguns dos 
mais brilhantes profissionais do jornalismo americano. 

23.05.2003 Outro jornalista do NYT, Rick Bragg, e suspenso por duas semanas, 
acusado de ter assinado sozinho uma reportagem para a qual con
tribufra tambem, substancialmente, um colaborador free-lancer do 
jornal. 

28.05.2003 Rick Bragg demite-se e abandona o NYT. 

05.05.2003 0 director do NYT, Howell Raines demite-se, o mesmo fazendo o 
director-adjunto (managing editor), Stephen Boyd. As demiss6es siio 
imediatamente aceites pelo propriet.irio, Arthur Sulzberger. 

14.07.2003 E anunciada a nomea,iio de Bill Keller como novo director editorial 
doNYT. 

31.07.2003 0 director Bill Keller anuncia, entre outras medidas, a decisao do 
NYT de passar a ter um Provedor do Leitor e de alargar a estrutura 
da chefia da redac,ao a duas novas fun,oes: um standards editor (que 
velar.i pelo adequado cumprimento das regras definidas para a pro
fissao e para o jornal) e um staffing and career development editor 
(dedicado sobretudo ao recrutamento e acompanhamento dos jovens 
jornalistas). Anuncia igualmente a revisao e aprofundamento de um 
conjunto de prindpios e normas do Livro de Estilo do jornal, designa
damente no que respeita ao recurso a fontes nao identificadas. Estas 
medidas surgem no seguimento das recomenda\6es feitas pelo 'Siegal 
Comitee', e que a direc\iio do NYT seguiu praticamente na fntegra. 

08.12.2003 0 novo (e primeiro) Provedor do Leitor do NYT - ali designado como 
public editor-, Daniel Okrent, inicia as suas fun\6es, escrevendo o 
primeiro texto no jornal. 

17.02.2004 A direc,ao do NYT apresenta a redac,ao uma serie de novas (ou 
mais pormenorizadas) regras internas no que respeita ao uso de fon
tes confidenciais, ao relacionamento com as fontes, els cita\6es em 
discurso directo (quotation), a atribui\iio de declara\6es a fontes 
(attr ibution) e a rigorosa situa,iio - identifica,ao dos trabalhos jor
nalisticos, designadamente 'que jornalista fez o que, onde e por que 
meios' (datelines e bylines). Essas regras seriio discutidas em reuniiio 
da redac\iiO no dia seguinte e divulgadas publicamente, na sua ver
sao final, em 25 de Fevereiro de 2003. 

06.03.2004 E publicado o livro (autobiografico) de Jayson Blair, Burning down 
My Master's House - My life at 'The New York Times' (ed. New 
Millenium). 
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Caso Kelly: 
Um dossier apimentado ou uma noticia exagerada? 

Halia Costa Santos 

Resumo: Este artigo pretende clarificar os contornos de um caso que, entre 2002 e 
2004, ocupou muito do tempo dos jornalistas e dos politicos ingleses, ultrapassando 
as fronteiras do Reino Unido. 0 debate girou em torno do rigor da informat;ao, do 
relacionamento dos jornalistas com as fontes e das press6es exercidas pelos politicos 
junta dos media, atraves dos seus assessores de imprensa (ou spin doctors). A BBC, 
estai;ao onde a polemica teve origem, viu a sua credibilidade abalada. Ate onde pode 
um jornalista ir na reprodur;ao de informai;Oes? Ate onde pode um governo interferir 
nas op,;6es editoriais de 6rg.ios de comunica\lo social pllblicos? 

'It seems obvious enough, but inside many journalists - this goes for 
desk editors as much as reporters - there is a little demon prompt
ing us to make the story as strong and interesting as possible, if not 
more so. We drop a few excitable adjectives around the place. We 
over-egg. We may even sex it up.' 

Alan Rusbridger, director de The Guardian 

Nota afixada na redac,;ao, 
na sequencia da divulga,;ao do relat6rio Hutton 

0 filme dos acontecimentos do caso Kelly 

Em Abril de 2002, o Ministerio da Defesa (MD) come<;a a organizar um 
dossie sobre as Armas de Destrui<;iio Maci<;a (ADM) do Iraque. David Kelly, 
especialista em ADM, do Ministerio da Defesa e da ONU, e consultado. Em 
Setembro, Tony Blair, primeiro-ministro ingles, promete publicar um relat6rio 
com provas sobre a existencia de ADM em Bagdade, e Alastair Campbell, con-
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selheiro de comunica,iio de Blair, diz que o documento precisa de ser revisto. 
No dia 24, o Governo publica o relat6rio, intitulado 'Iraq's Weapons of Mass 
Destruction: the assessment of the British government', que inclui a celebre 
passagem sobre a capacidade iraquiana em accionar ADM em 45 minutos. 

A 22 de Maio, o especialista em armas biol6gicas do Ministerio da Defesa, 
David Kelly, encontra-se com o jornalista do programa 'Today' da Radio BBC, 
Andrew Gilligan. Os temas da conversa, em off, foram a possibilidade de o 
Iraque ter armas qufmicas e biol6gicas, as inspeo;6es que estavam a ser feitas 
ao armamento no lraque e os peritos que elaboraram o relat6rio. Uma semana 
depois, Gilligan apresenta uma serie de reportagens no programa 'Today' e na 
BBC 'Five Live'. 0 trabalho e supostamente baseado na conversa que teve com 
Kelly. 0 jornalista diz que, segundo a sua fonte niio identificada na altura da 
reportagem, o governo apimentou o dossie, uma semana antes de o divulgar, 
incluindo a ideia de que o governo iraquiano tinha ADM que podia accionar 
em 4 5 minutos. 
No inicio de Junho, no jornal Mail on Sunday, Gilligan escreve que a sua 
fonte tinha assegurado que a transforma,iio do dossie se devia a Campbell. 
Campbell escreve ao director de informa,iio da BBC, Richard Sambrook, 
queixando-se do tratamento jornalistico dado ao assunto, e da uma confe
rencia de imprensa onde diz que as reportagens de Gilligan constituem um 
conjunto de incorreq:Oes. 
A 19 de Junho, a Comissiio dos Assuntos Exteriores da Casa dos Comuns do 
Parlamento ingles interroga Gilligan a prop6sito <las suas reportagens e da sua 
fonte, que era desconhecida ate entiio. 0 jornalista explica que e um oficial 
senior encarregado de elaborar o dossie, considerando-o credivel para ser citado. 
Campbell, na mesma Comissiio, diz que as acusa,6es feitas na reportagem de 
Gilligan siio mentira e escreve a Sambrook exigindo um pedido de desculpas. 
A 3 de Julho, Geoff Hoon, Secretario de Defesa, ligou para Downing Street 
dizendo que uma possivel fonte apareceu, mas que o seu relat6rio relativo ao 
encontro niio acolhe todos os detalhes da hist6ria de Gilligan. A 6 de Julho, 
uma reportagem no Times identifica a fonte de Gilligan como um cientista 
que trabalha no Iraque. Os responsaveis pela BBC fazem sair um comunicado 
dando apoio incondicional a Gilligan. Sir Kevin Tebbit, que desempenha um 
cargo senior no MD, avisa Blair de que Kelly podera vir a ser identificado 
rapidamente. Dois dias depois, numa reuniiio presidida por Blair e decidido 
que o MD emitira um documento dizendo que um oficial admitiu ter falado 
com Gilligan. Foi tambem decidido confirmar o nome de Kelly aos jornalistas 
que o indicassem como sendo a fonte da noticia. A 10 de Julho, o Guardian, 
o Times e o Financial Times identificam Kelly como a fonte de Gilligan. 0
nome do cientista foi confirmado a imprensa, depois de o MD ter dado uma

sucessiio de pistas que levaram alguns jornais a deduzir que a fonte em causa
s6 podia ser Kelly.
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David Kelly disse na Comissiio dos Neg6cios Estrangeiros da Camara dos 
Comuns que teria mantido trf:s encontros com Gilligan, um dos quais uma 
semana antes de a noticia ser divulgada. Apesar disso, Kelly disse niio reco
nhecer muitas das declara,oes atribuidas a fonte desconhecida, acabando por 
afirmar que niio acreditava ser a fonte principal da noticia. Blair desafia a BBC 
a revelar a fonte de Gilligan. 
A 18 de Julho a Policia de Thames Valley encontra um corpo perto da casa de 
Kelly. Mais tarde e confirmado que se trata de Kelly. Lorde Hutton, um Law 
Lord e antigo responsavel pela Justi,a na Irlanda do Norte, e nomeado responsi
ve! por um inquerito acerca <las circunstancias que rodearam a morte de Kelly. 
Dois dias depois, a BBC confirma que Kelly era a fonte tanto de Gilligan como 
de Susan Watts. Em comunicado, o director de informa,iio da BBC, Richard 
Sambrook, mantem o apoio ao seu jornalista, dizendo que a BBC acredita ter 
'interpretado rigorosamente e relatado a informa,iio factual obtida durante as 
entrevistas com David Kelly'. Garantiu ainda que a esta,iio publica vai coope
rar totalmente com o inqufaito sobre a morte do cientista, fornecendo as notas 
dos jornalistas envolvidos. 
Tony Blair desmentiu ter autorizado a identifica,iio de David Kelly como a 
'toupeira' da BBC. A BBC confirmou tencionar usar em sua defesa a grava
,iio de uma entrevista com David Kelly, na qua! o cientista exprime reser
vas quanto a forma como o governo britanico usou informa,;Oes dos servi,;os 
secretos para justificar a guerra no Iraque. 
A 11 de Agosto, o inquerito Hutton come,a. No dia seguinte, os dois jorna
listas da BBC, Andrew Gilligan e Susan Watts, garantiram que David Kelly 
!hes disse que o dossie sobre armas de destrui,iio maci,a no Iraque fora mani
pulado a pedido do director de comunica,ao do Governo, Alastair Campbell.
Num depoimento perante o juiz Hutton, Gilligan disse que Kelly aprovou as
cita,oes usadas na reportagem sobre a manipula,iio do dossie pelo governo.
A 13 de Agosto, a BBC voltou a estar no centro de todas as criticas, quando a
jornalista Susan Watts acusou a empresa de ter tentado 'moldar' as suas notf
cias para corroborar a polemica reportagem do seu colega Andrew Gil ligan. A
jornalista disse ter sido pressionada pelos administradores da BBC a identificar
a sua fonte an6nima como David Kelly. No inquerito do Lorde Hutton, Watts
disse haver grandes diferen,as entre as suas reportagens e as de Gilligan.
A 19 de Agosto, Campbell garante que niio s6 niio 'apimentou' o dossie, como
pediu que a sua linguagem fosse suavizada. No testemunho perante o Lorde
Hutton, garantiu que a alega,iio de que Saddam poderia usar ADM em ape
nas 45 minutos ja estava incluida no dossie quando o leu pela primeira vez.
Campbell disse ainda nao ter tido qualquer participa,iio na divulga,iio do
nome de Kelly a imprensa.
A 27 de Agosto, o ministro da Defesa britilnica nega ter tido qualquer res
ponsabilidade na publica,iio do nome do cientista David Kelly. Ao testemu-
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nhar perante o juiz Hutton, Geoff Hoon responsabiliza funcionarios do seu 
Ministerio pela identifica,;ao do cientista coma fonte da BBC e sublinha que 
a sua preocupa,;ao fora proteger a identidade do cientista. No dia seguinte, 
Blair assume a plena responsabilidade pela divulga,;ao do nome de David Kelly, 
mas rejeita categoricamente a acusac;ao de ter enganado os brit3nicos quanta 
ao armamento iraquiano para justificar a guerra. No dia seguinte, Campbell 
demitiu-se. 
A 28 de Janeiro de 2004, o relat6rio Hutton iliba o executivo de Tony Blair 
de quaisquer responsabilidades no caso e acusa a BBC de ter mentido quando 
referiu que o governo britinico pressionou os peritos para exagerar os perigos 
sabre as armas iraquianas. 0 documento conclui que n:io houve nenhuma 

estrategia montada pelo governo para que o nome de Kelly fosse identificado 
como o autor da fuga de informa,;ao. 0 juiz sustenta que, ao contrario do 
que noticiou a BBC, nao ha provas de que o governo tenha 'apimentado' um 
relat6rio sobre o arsenal qufmico e biol6gico iraquiano para justificar a guerra 
contra o regime de Saddam Hussein. 
A BBC apresentou desculpas par 'certas alega,;6es' err6neas do seu jornalista 
Andrew Gilligan, as quais foram consideradas 'infundadas' pelo relat6rio do 
juiz Hutton. 0 presidente do conselho de administra,;ao da esta,;ao, Gavyn 
Davies, alluncia o seu afastamento do cargo. 
No dia seguinte a BBC apresenta um pedido de 'desculpas sem reservas' ao 
governo de Tony Blair, pelos erros cometidos na divulga,;ao do caso do cien
tista David Kelly. 0 pedido de desculpas e apresentado publicamente pelo pre
sidente interino da BBC, Richard Ryder, substituto do demissionario Gavyn 
Davies. 0 director-geral da cadeia televisiva, Greg Dyke, tambem apresenta a 
sua demiss:io. 
0 juiz Brian Hutton ordena a abertura de um 'inquerito urgente' ii fuga de 
informa,;ao que permitiu ao tabl6ide Sun publicar na vespera um resumo <las 
principais conclus6es do relat6rio sobre a morte do cientista David Kelly. 
A 31 de Janeiro, os trabalhadores da BBC publicam um anuncio no jornal 
Daily Telegraph intitulado 'A independencia da BBC', onde defendem o tra
balho realizado por Dyke e sustentam o apoio a um jornalismo 'de for,;a, 
rigoroso e independence, na procura da verdade'. 0 ex-director-geral da BBC, 
Greg Dyke, diz nao perceber par que e que a esta,;ao pediu desculpa ao governo 
britiinico. 0 jornalista Andrew Gilligan abandona a BBC. 

Quatro questiies discutidas na imprensa 

Do ponto de vista da investiga,;ao sobre as praticas jornalisticas, o caso Kelly 
levantou, na imprensa, quest6es de quatro tipos. Estas quest6es foram discutidas 
por te6ricos da comunicac;ao, formadores de opiniiio, politicos e jornalistas. 
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• Uma questao que diz respeito aos cuidados que os profissionais dos media

tern, OU nao, na selec,ao das fontes utilizadas para a produ,ao de informa,ao,
acrescida do debate sabre a revela,ao, ou nao, da identidade das fontes.

• Uma questao que diz respeito ao espirito de classe dos jornalistas, sobretudo
quando coufrontados com situa,oes que se apresentam diffceis perante a opi
niao publica e que a podem transformar, abalando a credibilidade dos media

em geral ou de um 6rgao de comunica,ao social em particular.

• Uma questao que diz respeito a definii;ao da agenda politica por parte dos
media e, simultaneamente, as interferencias mais ou menos directas dos spin

doctors (termo pejorativo para assessor de imprensa) na agenda dos media.

• Uma questao que tern a ver com o embargo de documentos e com as situa
,oes em que esse embargo e desrespeitado pelos media.

Cuidados dos profissionais dos media na selec1riio das fontes 

Como avaliar a credibilidade de uma fonte? Quantas fontes devem ser ouvidas 
para confirmar uma informa,ao? Em que situa,6es usar fontes nao identifi
cadas? Que controlo devem as editorias exercer sobre os seus jornalistas para 
garantir a veracidade das informai;6es dadas por fontes nao identificadas? A 
identidade da fonte pode ser divulgada? Em que situa,6es? Esse papel cabe 
(mica e exclusivamente ao jornalista e/ou 6rgiio de comunica\iiO social? Estas 
terao sido as principais quest6es que se levantaram, a. prop6sito das fontes, 
durante os dois anos (Maio/2002 a Abril/2004) em que o caso Kelly dominou 
muitas das discuss6es jornalfsticas, no Reino Unido mas niio s6. 

Divulgar a fonte an6nima 

Dias antes de se suicidar, ao ser ouvido pela Comissao Parlamentar de Assuntos 
Externos, David Kelly disse niio acreditar ser a principal fonte do jornalista 
da BBC Andrew Gilligan. Em varios artigos publicados na imprensa inglesa e 
na imprensa portuguesa, os jornalistas deixavam transparecer que mal estaria 

a BBC se se viesse a confirmar que Kelly era, de facto, a sua unica fonte. 0 
Didrio de Noticias dizia que 'no caso de se concluir que Kelly nao era a «tou
peira», a estai;iio sera criticada por niio ter explicado antes que o cientista nao 
era a sua fonte, evitando assim muita da pressao medicitica e politica que o 
levou ao suicidio' (20/Junho/03). 
A pressiio da opiniao publica acabou par tornar inevitavel o anuncio de que 
Kelly era, de facto, a unica fonte de Gilligan. Nern Gilligan nem os seus supe
riores hier8rquicos quiseram identificar a fonte da informai;ao, respeitando, 
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numa fase inicial, uma das mais sagradas normas de conduta dos jornalistas. 
No entanto, estas niio eram as Unicas pessoas a saber que Kelly era o nome 
que a opiniiio publica queria conhecer. Os outros media, porque esta se tinha 
tornado numa questiio de elevado interesse pllblico, estavam interessados em 
desenvolver a hist6ria. Essa tarefa exigia identificar a fonte. Por outro !ado, o 
governo necessitava de encontrar um 'bode expiat6rio', tal como afirma Nuno 
Pacheco, num editorial do Publico: 'Para alguns, e tudo claro: David Kelly, 
funcionario do Ministerio da Defesa e conselheiro de Blair (logo, com acesso 
privilegiado ao processo), foi propositadamente colocado na posii;iio de prin
cipal responsavel pelo descredito publico do governo nesta materia, de forma 
a arranjar um «bode expiat6rio» e alijar eventuais culpas em eventuais «exa
geros»' (20/Julho/03). 
Num processo que, mesmo depois da divulgai;iio do relat6rio Hutton, niio 
ficou cabalmente esclarecido, o governo acabou por facilitar a identificai;iio de 
Kelly como 'a' fonte de Gilligan. No meio de uma seria ameai;a polftica - que 
poderia p6r em causa a interveni;iio militar no lraque assumida pelo Reino 
Unido ao lado dos Estados Unidos da America-, o governo ingles decidiu faci
litar aos jornalistas a identificai;iio de Kelly como sendo a fonte de Gilligan. 
Em vez de utilizar uma estrategia de manter a duvida, usada pelos Gabinetes 
de Comunica\3.o em determinadas sitna\6es - n3.o comentando, nao confir

mando nem desmentindo -, o Governo optou por confirmar o nome de Kelly 
sempre que os jornalistas o mencionassem como sendo uma das possibilida
des. Segundo a imprensa inglesa, o certo e que essa confirmai;iio acabou por 
ser feita depois de terem sido dadas varias pistas, o que limitava as possibili
dades a um numero muito reduzido. A identifica,iio foi, portanto, facilitada. 
E foi alvo de crfticas tambem. 
Ao ter conhecimento do apoio dado pelo juiz Hutton ao Governo ingles, 
Malcolm Rifkind, antigo Secretario da Defesa, discordou da estrategia de 
divulgai;iio do nome da fonte (The Guardian, 30/Janeiro/04). Para este antigo 
respons.ivel, o acertado seria o tradicional 'no comment', se se considerasse 

que seria contra o interesse publico a divugai;iio do nome. A alternativa seria 
a divulgai;iio de uma nota com a identificai;iio de David Kelly, sustentada no 
facto de este ter quebrado as regras quando falou com os jornalistas. Ajudar os 
jornalistas e permitir, dessa forma, a identificai;iio da fonte foi, para Rifkind, 
a pior das opi;6es. 
Ainda antes do relat6rio Hutton, outra crftica feroz ao governo ingles foi lan
i;ada num editorial do Daily Mail onde se defendia que a opi;iio de divulgar 
o nome de Kelly era vista como uma manobra de diversiio que acabou por
levar o cientista a morte. 0 mesmo editorial dizia, por outro lado, que a BBC
tinha 'o <lever de proteger a identidade [do Dr. Kelly], uma vez que sem fontes
confidenciais seria impossfvel manter o publico devidamente informado' (21/
Julho/03).
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Do ponto de vista dos jornalistas, a questiio que se discutia era a de saber 
se a pr6pria BBC deveria, ou niio, ter identificado a fonte da reportagern de 
Gilligan. Acabou por faze-lo, depois de num primeiro momenta ter negado a 
identi:ficai;iio feita por outros 6rgiios de comunica<;ao social. As varias opini6es 
emitidas acabam par mostrar a extrema importancia da questao mas niio e 
possivel encontrar um consenso. Respons.iveis portugueses, ingleses e ameri
canos dividem-se entre a divulga,ao da fonte, a niio divulga,ao e a divulga,ao 
em determinadas circunstincias. 
Um artigo do Diario de Noticias (22/Julho/03) apresenta, a este prop6sito, 
a opiniiio do seu director de entiio, Mc:lrio Bettencourt Resendes, a opiniao 
do director do Publico, Jose Manuel Fernandes, e a opiniiio do presidente do 
Sindicato dos Jornalistas, Alfredo Maia (ouvido pela Lusa). Citado no artigo 
em questiio, Alfredo Maia entende que a revela,ao feita pela BBC 'niio confi
gura qualquer viola,iio etica'. E acrescenta: 'Neste caso, o pacto de lealdade 
entre o jornalista e a fonte transmitiu-se ii familia, devido ii morte de Kelly. Se 
a revela,ao da fonte foi vontade da familia, entiio ha que considerar essa von
tade.' No entanto, para o presidente do Sindicato dos Jornalistas, 'se a BBC 
decidisse niio revelar a fonte, deveria receber igualmente um aplauso'. 
No mesmo artigo, Jose Manuel Fernandes defende que a revela,ao da fonte 
nestas circunst.incias 'era a Unica coisa que restava a BBC, depois de nao se ter 
portado nada bem em todo este processo'. 0 director do DN concorda com 
a revela,iio da fonte, 'ja que a divulga,ao pode ser importante para explicar 
o caso'.

Opiniiio diferente e a  de Luis Delgado, veiculada num artigo publicado no DN
(24/Julho/03): 'Tenho serias duvidas se a BBC deveria ter revelado, mesmo
depois da morte, que Kelly era a fonte de informa,ao no caso do relat6rio de
Blair sobre as armas ou programas de destrui,ao maci,a. E suposto, ta! como
no caso Watergate, que o mais fundamental compromisso entre um jornalista
e a  fonte, viva ou morta, se deve manter inviol3vel ( ... )'. Para Mclrio Mesquita,
uma outra questiio que se coloca e a de uma eventual limita,iio da informa
,ao, 'Sem recurso ii possibilidade de guardar segredo sobre a identidade das
«fontes», a informa�ao jornalistica ficaria praticamente reduzida ao registo
oficioso' (Publico, l/Fevereiro/04 ).
Num artigo de opiniiio publicado no The Guardian (21/Julho/03), um ex
editor do programa 'Today' da Radio 4 BBC tambem defende que a esta,ao
publica inglesa niio deveria ter revelado o nome da sua fonte, nem mesmo
depois da morte de David Kelly. Para o comentarista, o jornalista fica em desa
cordo com um homem que esta morto e que niio pode defender-se. No mesmo
sentido vai a opiniiio de Paul Slavin, vice-presidente do canal de informa,iio
norte-americano ABC, transmitida ii Associated Press: 'A protec,ao de fontes
e de suprema importancia para o que fazemos' (Publico, 22/Julho/03). Para
Slavin, em circunstincias normais, a identidade da fonte deve ser preservada
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mesmo que a pessoa morra. E acrescenta que, se as fontes nao acreditarem que 
os jornalistas cumprem a promessa do anonimato, o jornalismo ficara numa 
posi<;iio debit. 
A este prop6sito convem frisar a opiniiio de Miguel Porras, lider do Bloco de 
Esquerda e ele pr6prio fonte de muitos jornalistas portugueses. Escreveu no 
DN (24/Julho/03) um artigo onde critica o director do Publico por este con
cordar com a divulga<;iio do nome de Kelly, interpretando essa posi<;iio como 
um 'sfaio aviso a quern queira relatar a esse jornal coisas verdadeiramente 
importantes'. 

0 problema das fontes an6nimas 

Um assunto que foi pouco discutido na imprensa mas que e tambem perti
nente em todo este caso tern aver com a utilizai;ao de fontes an6nimas. Jose 
Vitor Malheiros, num artigo de opiniiio publicado no Publico (3/Fevereiro/03) 
explica que 'a regra do jornalismo e a identifica<;iio, a publica<;iio das suas 
fontes'. E explica porque: 'O cidadiio tern direito a conhecer a fonte de uma 
informai;ao para poder responsabilizar o seu autor, deve conhecer os interes
ses da fonte, caso existam, deve poder avaliar a sua credibilidade ao longo do 
tempo e exigir-lhe contas, se for caso disso. 0 jornalista deve actuar como um 
promotor de transparencia e de responsabiliza<;iio e a identifica<;iio das fontes 
e fundamental para isso. Um jornalista niio pode ser a cortina de fumo dos 
interesses obscuros.' Para este comentarista, o anonimato da fonte s6 deve 
ser garantido quando 'exista uma fundada razao para essa fonte considerar 
que a identifica,iio !he pode trazer um prejuizo grave: um funcionario que se 
arrisca a ser despedido par divulgar uma ma pratica da sua institui<;iio, por 
exemplo.' 

0 numero de fontes 

Discutida nas redac,6es, nos conteudos dos pr6prios media e nos f6runs de 
investiga<;iio, a questiio do mimero de fontes que os jornalistas devem ouvir e 
recorrente. Uma fonte e suficiente? Como se avalia a sua credibilidade, par um 
!ado, e o seu interesse em divulgar determinada informa,iio, par outro? Num
artigo de opiniiio publicado no DN, Maria Elisa resume a questiio: 'Embora
a BBC mantenha inteira confian<;a em Gilligan, outros jornalistas criticam o
facto de o reporter ter usado apenas uma fonte, ja que existe sempre a possi
bilidade de essa fonte querer mostrar saber mais do que a informa<;iio de que
efectivamente disp6e' (20/Julho/03). Um artigo do DN ja aqui usado como
referencia (22/Julho/03) cita Jose Manuel Fernandes defendendo que um dos
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erros que a BBC cometeu foi precisamente o de ter divulgado 'uma noticia 
muito grave, em que nao cumpriu uma regra essencial, ouvir mais do que uma 
fonte'. 
Lorde Birt, antigo director da BBC, considera que o principal problema da 

pe,a de Gilligan foi o de nao ter confirmado a informa,ao, embora o reporter, 
em determinada altura, tenha garantido que tentou ouvir mais pessoas. 0 

certo e que nao teve confirma,oes nem desmentidos. Lorde Birt da a sua li,ao 

de jornalismo: 'Confrontado com uma dica sobre uma materia delicada, um 
jornalista experiente testa as suas fontes rigorosamente. Caloca os envolvidos 
perante as alega,oes e constroi a historia da forma mais completa que for pos
sfvel' (The Times, 3/Fevereiro/04). 

Num artigo de opiniao do jornal The Observer (17/Agosto/03), Will Hutton 
tambem critica a pratica jornalfstica de Gilligan - que se limitou a uma fonte 
e que nem sequer tern uma gravac;ao ou notas que suportem com seguranc;a a 
informa,ao que divulgou -, generalizando-a ao jornalismo britanico, por opo

sic;ao ao jornalismo norte-americano. Ali.is, esta tradic;ao das priticas jorna
lfsticas da BBC e tambem criticada noutros artigos. Um deles foi assinado por 

Martin Bell, no The Guardian (29/Janeiro/03): 'A moda de fazer entrevistas, 
com uma Unica pessoa, nao registadas, por jornalistas que, em alguns casos, 
estao apenas meio acordados levou a um erro pelo qual a BBC esta a pagar um 

pre,o elevado.' 

No entanto, esta opiniao nao e partilhada par todos aqueles que se pronuncia
ram acerca do assunto. Num artigo publicado no Publico (25/Julho/03) vem 

expressa a opiniao de Paddy Scannell, estudioso do papel da BBC na sociedade 

britanica e professor no Departamento de Comunica,ao da Universidade de 
Westminster, Londres. Para ele, Gilligan tomou a decisao acertada, uma vez 
que o Codigo de Pratica da BBC aceita uma unica fonte 'em circunstancias 

de excepc;clo' e, segundo Scannell, 'foi esse o caso'. Para este investigador, a 
informac;ao em causa era crucial, uma vez que a opiniiio pU.blica brit3.nica e 
mesmo alguns membros do Governo se opunham a decisao de avan,ar para a 

guerra no Iraque. 

0 papel das editorias 

Para alem da questao da fonte unica e da divulga,ao da mesma quando as 

declara,oes foram feitas sob anonimato, o caso Kelly levantou ainda a discus
sao sobre o papel que as editorias devem ter na confirma,ao das informa,oes 
dadas pelos seus jornalistas. No sen relatorio, o juiz Hutton disse: 'Quando 

um reporter pretende por no ar ou publicar informa,ao que ponha em causa 
a integridade de outros, a administra,ao da empresa de comunica,ao deve 

garantir que o sistema funcione de tal forma ·que o seu editor ou editores 
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atribuam particular atern;ao ao conteudo da reportagem e verifiquem se e cor
recto divulgar essa informa,ao em qualquer circunstiincia' (The Guardian, 
30/Janeiro/04). 
0 certo e que o juiz Brian Hutton considerou que tal nao aconteceu e decre
tou que a BBC deveria ser sujeita a um inquerito aprofundado. Tudo porque, 
segundo o relat6rio, numa primeira lase, os responsaveis pela BBC nao avalia
ram o conteudo da reportagem de Gilligan e, numa segunda fase, niio investi
garam as queixas do governo sobre essa mesma reportagem. 
Mas esta posi�ao de Hutton nao passou sem criticas. 0 ex-director da BBC 
directamente atingido pelo relat6rio, Greg Dike, argumentou que o modo 
coma o relat6rio criticou o uso das fontes podera mudar as leis inglesas, limi
tando a liberdade de informa,iio. E acrescentou: 'Penso que nao s6 a BBC e 
atingida pela linha seguida, mas cada jornalista, cada emissora, cada jornal 
deste pais siio atingidos' (Publico, 31/Janeiro/04). 
No entanto, o seu antecessor e agora conselheiro do governo ingles, Larde 
Birt, tern uma opiniiio diferente. Para Lord Birt, se tivesse existido um escru
tinio editorial da pe,a de Gilligan antes de ela ter ido para o ar, estariamos 
perante um trabalho jornalistico de servi,o publico. Citado pelo Times (3/ 
Fevereiro/04), este antigo director da BBC diz que, quando estao em causa 
acusac;Oes graves que correm o risco de originar processos de difamac;iio, entiio 

os mais experientes editores devem pronunciar-se. 

Altera1,iio das praticas? 

Na sequencia do relat6rio dojuiz Hutton, levantou-se o debate sobre uma even
tual altera,iio de praticas jornalisticas. Jamie Wilson, jornalista do Guardian, 
publicou um artigo com um conjunto de opinioes sabre este assunto (30/ 
Janeiro/04), concluindo que apenas o seu jornal alterou as regras das suas pra
ticas. As novas regras incluem um ponto onde se diz que os jornalistas devem 
usar as fontes an6nimas apenas esporadicamente e que, excepto em situac;6es 
excepcionais, devem evitar citac;Oes pejorativas de fontes an6nimas. As novas 
orienta,oes do Guardian tambem aconselham os jornalistas a evitar hist6rias 
exageradas ou picantes. 
No mesmo artigo, Simon Kelner, editor do Independent, explica que este jor
nal niio elaborou novas regras, mas adianta que ha li,oes a tirar do relat6rio 
Hutton, nomeadamente no que diz respeito as queixas feitas aos 6rgaos de 
comunica,ao social. Este editor considera que deve ser prestada mais aten,iio 
a estas queixas, o que nao quer dizer que os media se sintam ameac;ados sem
pre que essas queixas sejam oriundas do governo. Por outro !ado, Kelner diz 
que a questiio das hist6rias jornalisticas baseadas numa s6 fonte tambem deve 
ser repensada. 
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Outro jornalista citado no artigo em questao, Jon Snow, apresentador do 
Channel 4, receia que a auto-regula<;ao fa,a pouca diferen<;a nas praticas 
jornalisticas: 'Duvido que as pessoas estejam interessadas em regras que nos 
fa,am comportar melhor.' 

0 espirito de classe dos jornalistas e a credibilidade dos media 

Andrew Gilligan foi considerado por outros colegas de profissao como um 
jornalista que niio se enquadra no espfrito da BBC. Foi-lhe ate atribuido um 
certo estilo 'tabl6ide'. 0 rep6rter comei;ou por ter o apoio dos seus superio

res hierarquicos, mas, com o avan<;:ar das investiga<;:6es do juiz Hutton, a sua 

conduta passou a ser cada vez mais questionada. Com o decorrer do processo, 
acabou por ser acusado de exagerar a informa<;ao de que o governo estava a 
exagerar. Em ultima instancia, o debate que se fez nos jornais teve sobretudo 
a ver com a credibilidade dos 6rgaos de comunica<;iio social. A BBC carrega 
o peso de uma imagem de rigor, isen<;iio e credibilidade. Qualquer deslize nas
suas pr.iticas jornalisticas e, por isso, mais grave - perante a opiniao pU.blica

- do que seria noutro 6rg3.o de comunica<;:a'.o social menos conceituado.

Apoio da BBC ao jornalista 

Citado pelo DN, o director do Publico, Jose Manuel Fernandes, considera que 
o bra<;o-de-ferro entre o Governo britanico e a BBC foi escusado, uma vez que
a estac;iio 'nunca admitiu que poderia haver um engano, o que pode acontecer

todos os dias a qualquer jornalista' (21/Julho/03). Verificou-se, a partida, um
apoio quase cego ao trabalho de Gilligan. Mas este comportamento por parte
<las chefias da BBC tambem foi alvo de criticas. Por exemplo, o Financial

Times, em editorial citado pelo Publico (22/Julho/03), questiona o facto de a
BBC nunca ter considerado a possibilidade de o trabalho de Gilligan ter erros.
Esta foi uma <las quest6es mais discutidas, que se prende, de alguma forma,
com uma certa maneira de estar dos jornalistas que podercl ser, cada vez mais,

alvo de discussao. 0 apoio <las chefias a um jornalista s6 porque e um dos
'seus' come�a a ser cada vez mais questionado.

Cada vez mais pressionada, a BBC tomou uma posi,ao que acabou por a desa
creditar mais perante a opiniao publica. Questionada no ambito <las inves
tiga<;6es de Lorde Hutton, a jornalista Susan Watts (que tambem tratou do
assunto na BBC e que tambem recorreu a David Kelly como fonte) acusou a
empresa 'deter tentado «moldar}> as suas noticias para corroborar a polemica
reportagem do seu colega Andrew Gilligan' (DN, 14/Agosto/03). Se por um
!ado este epis6dio foi negativo para a BBC, por outro !ado teve o efeito de
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mostrar que provavelmente Gilligan, e a sua maneira de fazer jornalismo, nao 
e comum a maioria dos jornalistas da BBC. 
Meses depois de o caso Kelly ter comec;ado a ser discutido, num exercicio que 
alguns consideraram s6 ser possivel na BBC, a pr6pria esta�ao emitiu uma edi
c;iio do celebre programa de informac;iio 'Panorama' precisamente sobre todo 
este caso. No programa os editores executivos da BBC sao acusados 'de terem 

manchado a reputac;iio jornalfstica da empresa ao darem apoio as acusac;oes 
de manipulac;iio do dossie do governo britanico sobre o armamento iraquiano 
sem confirmar devidamente a informac;iio' (CM, 22/Janeiro/04). John Ware, o 
jornalista da BBC responsavel pela emissiio do programa, acusou o director
-geral e os seus quadros superiores de promoverem 'uma jogada arriscada num 
terreno movedic;o' (Publico, 23/Janeiro/04). As crfticas foram directamente 
para o entao director de informa<;iio, Gavyn Davies, e para o entao director
-geral, Greg Dyke. Este episodio revela uma forma de estar na profissiio dife
rente do apoio indiscutivel entre pares, muitas vezes pouco fundamentado, 
que aparenta ser a regra vigente na classe jornalistica. 
Com o avanc;ar do processo, a BBC comec;ou a distanciar-se de Gilligan. 
As duvidas sobre a sua actuac;iio levaram a um questionar do apoio que !he 
foi dado quase cegamente. Esta atitude foi devidamente acompanhada pela 
imprensa. 0 Guardian Online (29/Janeiro/04) reproduz as palavras de Greg 
Dyke, quando ainda desempenhava func;oes de director-geral da BBC: 'A BBC 
aceita que certas alegac;oes centrais da reportagem de Andrew Gilligan no pro
grama 'Today' emitido a 29 de Maio ultimo eram erradas e por isso pedimos 
desculpa.' Esta tomada de posic;iio foi suficiente para a Uniiio dos Sindicatos 
Jornalistas Ingleses tomar posic;iio em defesa de Gilligan, ameac;ando decretar 
uma greve. Para esta estrutura, independentemente das possfveis falhas do 
trabalho do reporter, a questiio central reside no facto de o assunto ser de inte
resse ptiblico. Resta saber se este nii.o e, mais uma vez, um epis6dio de apoio 
incondicional a 'um dos nossos' encapotado por um valor nobre: o interesse 
publico. 

0 espirito de classe dos jornalistas 

Depois de conhecido o relatorio Hutton, varios foram os colunistas do Reino 
Unido que criticaram a forma como as investigai;Oes ilibaram o Governo e 
como condenaram a BBC e Andrew Gilligan. Sem grandes surpresas, veio a
tona o espfrito de classe dos jornalistas, para defenderem o reporter da BBC. 
0 principal argumento e resumido por Boris Johnson, no Daily Telegraph: 'A 
BBC estava a fazer o seu trabalho' (Publico, 30/Janeiro/04). 
Mas houve tambem quern questionasse este movimento de protecc;iio do jor
na.lista, por parte daqueles que queriam ver o Governo condenado e Gilligan 
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ilibado. Martin Kettle, no Guardian Online, considera esta atitude precon
ceituosa, petulance e cfnica (3/Fevereiro/03). Este editorialista faz a defesa do 
relat6rio Hutton, que considera muito mais seguro do que a reportagem de 

Gilligan. Este e um exercfcio pouco comum, quando se trata de jornalistas a 
avaliar a conduta de jornalistas. 
No entanto, depois da demissiio do director-geral da BBC, os pr6prios tra
balhadores da esta<;iio, numa manifesta<;iio, consideraram qne a demissiio de 
Gilligan era inevitavel. Um artigo do DN explica que, para os manifestantes, a 
reportagem em questiio prejudicou a reputa<;iio da BBC: 'Nao chega ser quase 
exacto' (6/Fevereiro/04). Come<;am, entiio, a ver-se testemunhos de jornalistas 
mais preocupados com as quest6es de fundo (como o rigor do trabalho jor
nalistico e a credibilidade das empresas de comunica<;iio) do que com o apoio 
incondicional a um colega de profissiio. 

0 rigor ou a falta dele 

Gillian Bowditch, editorialista do jornal The Scotsman, escreveu que aquilo 
que Gilligan fez foi por no ar uma dica dada por uma fonte an6nima (3/ 
Fevereiro/04). Explicando que essa niio ea regra da BBC, Bowditch acrescenta 
que poucos editores teriam publicado ta! alegac;iio explosiva sem que ela fosse 
confirmada ponto por ponto e sem que os advogados da empresa se certificas
sem de que tudo o que seria dito poderia ser provado em tribunal. 
Na sua carta de despedida, Gilligan insiste na ideia de que o governo 'apimen
tou' o dossier, 'transformando possibilidades e probabilidades em certezas'. 
Assumindo que cometeu erros, o jornalista diz que o pre<;o que a BBC e ele 
pr6prio pagaram foi desproporcionado. 
Para Jorge Almeida Fernandes, 'a par da complacencia com Blair, Hutton foi 
de extrema severidade com a BBC, censurando o jornalista e toda a hierarquia 
por falta de controlo editorial na cr6nica de Gilligan. A esta<;iio fez uma auto
critica tardia sobre os deslizes de linguagem da pec;a. De resto, Gilligan tinha 
uma informac;ao relevante, vinda de uma boa fonte mas an6nima. Nao teve o 
cuidado de a investigar e corroborar' (Publico, 1/Fevereiro/04 ). 
Mflrio Mesquita tambfm analisa a questao. Para este autor, 'tres quartos da 

reportagem investigativa do jornalista Andrew Gilligan era rigorosa e exacta'. 
E acrescenta: 'A acusac;ao do «Hutton report» centra-se num 6.nico ponto, 
justamente considerado muito grave. Gilligan sustentou - levando demasiado 
longe as pistas de David Kelly - que Blair, Campbell e os seus colaboradores 
sabiam que «a amea<;a dos 45 minutos» niio era digna de credito e que o perigo 
iraquiano teria sido deliberadamente empolado pelo Governo. Isso niio esta 
provado. 0 relat6rio oficial considera que essa acusa<;iio e falsa. Aparentemente, 
Gilligan cometeu, ele pr6prio, o erro atribuido a Campbell: «apimentou» a sua 
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reportagem com extrapola,oes abusivas. Este procedimento e condenavel, mas 
niio contamina toda a reportagem.' (Pub/ico, 1/Fevereiro/04). 
A mesma linha de pensamento foi seguida por Lorde Birt, antigo director
-geral da BBC. Segundo o Times on Line (5/Fevereiro/04 ), Lorde Birte disse na 
Casa dos Lordes que os editores da BBC falharam na avalia<;iio de uma pe<;a 
de jornalismo descuidado que, na sua opiniao e apesar de tudo, na sua maior 

parte, estava certa. 
Num artigo public ado no Guardian Online (3/Fevereiro/04 ), Martin Kettle 
critica as reaq:Oes ferozes ao relat6rio Hutton. Para este comentarista, o pior 
exemplo de reac<;iio foi o de Rod Liddle, o homem que, enquanto produtor 
do programa 'Today', contratou Gilligan. Ele e, alias, visto com o principal 
responsavel pelo clima de animosidade entre o Governo e a BBC. Neste artigo, 
Kettle conta que Liddle era visto como um produtor que niio queria hist6rias 
convencionais, que niio se revia no estilo standard da BBC e que, a prop6sito 
de Andrew Gilligan, tera dito: 'Andrew arranja hist6rias fantasticas e algumas 
delas ate siio verdade'. Para Kettle, esta e uma maneira de fazer jornalismo que 
assenta na ideia de que os jornalistas pensam que s6 eles siio capazes de dizer 
a verdade, 'mesmo que algumas vezes essa verdade pouco mais seja do que 
preconceitos niio baseados em factos'. Kettle lembra que alguns apelidaram 
o trabalho de Gilligan de 'bravo'. Ele prefere usar outras palavras para iden
tificar esse tipo de jornalismo: 'trapalhiio' e 'tendencioso'. E por isso aplaude
um editorial do Economist que insere a reportagem de Gilligan num 'tipo de
jornalismo britiinico moderno que enviesa e falsifica supostas notfcias para
encaixarem na opiniiio do jornalista acerca de uma verdade'.

A credibilidade da BBC 

Segundo o DN (21/Julho/03), a credibilidade da BBC sofreu um forte abalo 
quando se confirmou que David Kelly era, afinal, a fonte niio identificada da 
pe<;a de Gilligan. 0 jornal adianta que 'varias personalidades da politica bri
tiinica questionaram a credibilidade da esta<;iio, acusaram Andrew Gilligan 
de ter empolado o seu relato da entrevista com Kelly e pediram a demissiio do 
administrador e do director-geral da esta<;iio publica'. No entanto, esta niio 
e uma posi<;iio que tenha gerado unanimidade. Citado pelo Publico, Stephen 
Coleman, professor de estudos democraticos da Universidade de Oxford, con
sidera que a credibilidade da BBC nao foi posta em causa com este epis6dio, 
'uma vez que se tratou de «uma noticia, um programa, um jornalista», quando 
a BBC tern canais terrestres, canais digitais, r.idios nacionais locais e o mais 
hem sucedido site noticioso do mundo'. 'A Unica explica�ao que encontro para 
um ataque tao feroz a BBC e o facto de se tratar de mais uma manobra de 
diversao.' 
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Ja Tony Travers, professor de estudos politicos da London School of Economics, 
acredita que os danos poderiio ser muito maiores para a BBC do que para o 
Governo. 'Os briti3nicos j:i nao tern grandes expectativas em relac;ao ao mundo 
da politica, mas tern grandes expectativas em relac;iio a BBC' (25/Julho/03). 
Tambem na opiniiio de Teresa de Sousa, o comportamento profissional de 
Gilligan niio deve manchar a reputac;iio de uma empresa como a BBC: 'A BBC 
e uma das melhores televisoes do mundo. Foi atraves da BBC que muitos de 
n6s acompanh.imos a guerra no Iraque, convictos de que receberfamos a infor
mac;iio mais imparcial e mais completa possfvel. 0 facto de um jornalista seu 
ter «apimentado» uma noticia que acusava o Governo de ter «apimentado» 
um dossier dos servic;os secretes, introduzindo nele uma informac;ao que sabia 
ser falsa, niio destr6i a sua credibilidade nem a condena a vergonha.' (Pub/ico, 

3/Fevereiro/04 ). 
0 certo e que uma sondagem feita em Janeiro de 2004 revelou que tres vezes 
mais pessoas acreditam que a BBC diga a verdade do que acreditam que o 
governo diga a verdade (The Guardian, 30/Janeiro/04 ). Mesmo assim, e de 
realc;ar que quase metade dos inquiridos niio confia na BBC nem no governo. 

Os spin doctors e a definic;:iio da agenda politica dos media 

0 que interessa as audiencias? Uma agenda definida pelos 6rgiios de comunica
c;iio social ou uma agenda definida pelos politicos? No caso em analise, a BBC 
surge frequentemente como o 6rgao de comunicac;ao social que, apesar de ser 
financiado por dinheiros publicos, tern nos seus quadros jornalistas que fazem 
questiio de fazer frente ao poder politico. Por outro !ado, o governo de Blair, 
quando tomou posse, revolucionou a maneira de promover a sua imagem e as 

suas ideias, desenvolvendo as tf:cnicas de comunicac;ao polit ica, interferindo 
nas opc;oes editoriais da BBC. 0 estado das relac;oes entre uns e outros, antes 
do epis6dio Gilligan/Kelly, ja tinha atingido proporc;oes de conflito latente. 

Definii,iio da agenda 

Ainda antes de o epis6dio Kelly se ter desenvolvido, lia-se num editorial do 
Daily Mail (21/Julho/03) que, se se viesse a provar que a hist6ria de Gilligan 
tinha sido exagerada, o jornalista deveria retirar-se da empresa publica e os 
seus chefes deveriam considerar faze-lo tambem. Tudo porque 'niio e objective 
da BBC inventar ou exagerar de forma a definir a agenda informativa'. 0 
editorial daquele jornal vai ainda mais longe na condenac;iio desta suposta pra
tica: 'Se um homem decente e brilhante morreu por causa dessa vii aspira,;iio, a 
estac;.ao ter.i sofrido o maior abalo a sua reputai;iio internacional.' 
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Por outro !ado, o pr6prio governo foi tambem frequentemente acusado de ter 
errado, nomeadamente por causa da sua 'determinac;ao em controlar as agendas 
mediaticas' (editorial do Financial Times citado pelo Publico, 22/Julho/03). 

Spin doctors 

Segundo um editorial do Daily Telegraph (21/Julho/03 ), tudo o que aconteceu 
ate entao ficou a dever-se a uma 'dan,a macabra' entre os spin doctors lide
rados por Campbell e os jornalistas, principalmente os da BBC (que sempre 
se opuseram a guerra no Iraque e se mostraram dispostos a fazer tudo para a 
desacreditar). Neste editorial, acaba por se defender que Campbell e Gilligan 
precisam um do outro. Campbell encontrou na pe,a de Gilligan uma forma 
de desviar as aten,oes sabre a sua participa,iio no dossie. Gilligan procurou e 
encontrou em Campbell um homem que jogou com a verdade. 
Tony Travers, professor de estudos politicos na London School of Economics 
and Political Science, citado pelo Publico (25/Julho/03), defende que os com
portamentos permitidos aos spin doctors tern que ser reavaliados porque, na 
pratica, nao podem ter poderes politicos. Mas o certo e que toda esta polemica 
gira em torno do facto de Campbell ter ou niio ter alterado um relat6rio sabre 
uma situa<;iio politica. Em resultado das actua,oes dos spin doctors, Travers 
defende que 'a confian,a politica no governo esta seriamente danificada'. 
A Provedora do DN, Estrela Serrano, tambem analisa a questiio dos spin 

doctors (28/Julho/03), recorrendo a um livro de Nicholas Jone, publicado em 
1999, sabre a rela,iio entre o governo trabalhista britanico e os jornalistas. 
Segundo este autor, Campbell era um 'cerebra extra' para Blair e vivia obce
cado com as tentativas de manipula<;iio dos jornalistas e com as manchetes que 
estes produziam. 
Com o desenrolar dos acontecimentos, Campbell come,ou a ver o seu poder 
a diminuir e as suas posi,oes a serem cada vez mais questionadas. A 29 de 
Agosto de 2003, na sequencia de depoimentos em que era acusado de exer
cer pressoes sabre a BBC, demitiu-se do cargo. Blair emitiu um comunicado 
onde lamentava a imagem que os media construiram em torno do seu asses
sor. Elogiou o seu trabalho e definiu-o coma 'um colaborador extremamente 
capaz, destemido, fiel as causas em que acredita, dedicado niio s6 a essas cau
sas, mas tambem ao seu pais' (Publico, 30/Agosto/03). 
Segundo um artigo do Guardian Online (29/Janeiro/04), nao fosse a ira de 
Campbell contra a BBC (sobretudo por causa da sua cobertura da guerra no 
Iraque) e niio fosse a persistencia da BBC em assumir-se coma independente, 
tudo se teria resolvido com uma carta de Campbell a pedir uma rectifica<;iio 
da notkia e a  emissiio de uma correc<;iio por parte da BBC. S6 que as rela,oes 
estavam extremadas. 
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Num artigo de opiniiio publicado no Guardian (29/Janeiro/04), Martin Bell, 
antigo jornalista da BBC e actual deputado independente, defende que o 
problema da esta<;iio publica foi o de estar a sofrer de uma fadiga causada 
por Campbell, o que a tera levado a lidar mal com as queixas do assessor de 
Blair. 

Pressiies do n.• 10 

Numa entrevista ao Sunday Times (citada pelo Correia da Manha, 1/ 
Fevereiro/04 ), o ex-director geral da BBC, Greg Dyke, denunciou 'press6es 
sistematicas' do governo de Tony Blair a esta<;iio de televisiio publica britanica, 
nomeadamente nas quest6es relacionadas com a guerra no lraque. Segundo 
Dyke, Cambell desenvolveu 'uma guerra de desgaste' contra a BBC, quando 
esta tentava 'informar bem e de forma calma sobre uma nodcia diffcil'. De 
acordo com o DN (2/Fevereiro/04), Dyke, na mesma entrevista, divulgou uma 
carta que escreveu a Blair em Mar<;o de 2003. 0 primeiro-ministro tinha criti
cado a cobertura que a BBC fez da guerra no lraque e Dyke respondeu dizendo 
que Blair nao estava em condi<;6es de falar de imparcialidade, e sublinhou que 
a emissora publica compete trabalhar informa,oes de forma equilibrada, por 
mais que o Executivo desejasse transmitir 'a sua particular visiio do mundo'. 

lndependencia da BBC 

Em resultado das conclus6es do relat6rio Hutton, varios foram os politicos 
que se pronunciaram, nos media ingleses, em favor da independencia da BBC. 
0 Guardian reproduziu varios <lesses testemunhos (30/Janeiro/04), come
<;ando pelo de Michael Portillo, deputado da oposi<;iio tory, emitido na pr6pria 
BBCl: 'E absolutamente essencial que a BBC se mantenha editorialmente inde
pendente e que niio tenha medo do Governo'. Mais ainda, Portillo manifestou 
o seu desejo no sentido de que o Governo fosse suficientemente forte para
nomear para os cargos deixados vazios na BBC pessoas que 'continuem a fina
tradi<;iio de independencia editorial'.
Tambem Charles Kennedy, lider do Partido Liberal Democrata, defendeu que
a BBC tern uma voz independente na vida nacional e que niio se devera deixar
afectar par uma guerrilha entre Campbell e o programa 'Today'. Por outro
!ado, este politico defendeu que esta querela tambem niio deveria ser tida em
conta na altura na renova<;iio da Carta da BBC.
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0 respeito dos media pelo embargo de documentos 

A divulga,ao do relat6rio Hutton foi feita com recurso a um metodo comum: 
o embargo. Ou seja, os media assinaram um acordo de confidencialidade e
comprometeram-se a divulgar o documento numa determinada data, todos
ao mesmo tempo. Segundo o Publico Online (28/Janeiro/04), pela primeira
vez, os jornalistas que receberam o relat6rio tiveram que fornecer uma lista
com os names de todas as pessoas, com quern pretendiam discutir o assunto, e
essas pessoas foram avisadas de que n.io deveriam transmitir essa informa<;8o
a ninguem. Mesmo assim, o Sun conseguiu ter acesso ao relat6rio, antes de ele
ter sido tornado publico. Enquanto Blair se mostrava enfurecido pelo facto de

o jornal ter 'furado' a informa�iio do relat6rio, a oposi<;.io acusava o pr6prio
Governo de ser o responsavel pela fuga, uma vez que o documento era favora

vel a imagem de Blair.
0 jornalista do Sun que teve acesso as informa,oes, Kavanagh, citado no
Guardian (28/Janeiro/04), disse que niio teve acesso antecipado ao documento

masque alguem - uma fonte antiga em quern confiava e que tinha como com
pletamente imparcial- lhe leu parte das conclusi'ies ao telefone. Acusado de ter
uma agenda contra a BBC, o Sun defendeu-se dizendo que, se o relat6rio fosse
desfavoravel ao primeiro-ministro e niio a BBC, tambem o teria divulgado r
antecipadamente. Kavanagh disse que a cobertura do sen jornal a prop6sito
das conclusi'ies do relat6rio Hutton foi justa e correcta.
Perante a publica,iio de um resumo do relat6rio antes de o mesmo ter sido

tornado publico, o juiz Hutton anunciou que pretendia processar o tabl6ide
Sun. Apesar de o sen Governo ter sido acusado de ser o responsavel pela fuga
de informa,ao, Blair negou tal acusa,ao e apoiou o apuramento de responsa
bilidades em rela,iio ao assunto.

Questiies para o futuro

0 posicionamento da BBC face ao Governo britiinico e a forma como este 
pretende continuar, ou nao, a interferir na politica editorial da esta,iio publica 
parecem ser as grandes duvidas para o futuro, lan,adas na imprensa na sequen
cia do relat6rio Hutton e de todas as demissi'ies causadas pelo caso Kelly. 
Para Trevor Philips, produtor de televisao e presidente da Comissiio para a 
Igualdade Racial, as questoes que se colocam siio, numa primeira fase, tres: '1) 
o Governo tern de deixar a BBC em paz; 2) os administradores da BBC devem
ser justos mas devem ter a coragem para (educadamente) dizer aos governantes
para se meterem nos seus pr6prios assuntos; 3) os governadores [da BBC] tern

de reconstruir a rela,iio entre a esta,iio e a  na,ao' (Guardian, 2/Fevereiro/04).
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Para Philips, a questiio tern sobretudo a ver com a BBC, argumentando que, 
se as pessoas confiarem na BBC, os politicos nao poderao tocar na estac;ao 

publica. 
No entanto, para Paddy Scannell, a BBC pode correr riscos, uma vez que 
depende do Governo e que o sector das comunica,6es esta prestes a sofrer 
remodela,6es legislativas. Para este professor, 'os governos que tern mas rela
,oes com a BBC arranjam forma de se vingar' (Publico, 25/Julho/03). 
Para a Federa,iio Internacional de Jornalistas, niio e s6 a BBC que esta em 
causa. Esta Federa,iio considera que 'os efeitos do Relat6rio Hutton podem 
minar os esfor,os de cria,iio de sistemas de servi,o publico genuinos em outros 
paises europeus' (DN, 3/Fevereiro/04 ). Assim sendo, mais uma vez toda a pole
mica do caso Kelly pode ter repercuss6es fora das fronteiras inglesas. Quanta 
mais nao seja, este epis6dio deveria servir para que, noutros paises, o assunto 
tambem fosse debatido. 
Num artigo de apoio a Greg Dyke, a produtora da BBC, Melvyn Bragg, ques
tionou-se, no Observer (l/Fevereiro/04), sabre como e que o Governo vai 
poder ter rela,6es transparentes com a BBC e, par outro !ado, coma e que a 
esta,iio publica vai conseguir voltar a mostrar a sua independencia. Mas, para 
esta produtora, a questao essencial e ainda uma outra: 'O que vai acontecer 
no nosso pais a insatisfeita, corrosiva e ate destrutiva relac;ao entre os media 

modernos e a democracia moderna?' Esta e uma quest3o de £undo que vai 
mais longe do que o relacionamento entre um governo e uma estai;iio de televi
sao em concrete. Poder:i ate, eventualmente, alargar-se a outros paises. 
Numa abordagem mais alargada, Martin Kettle conclui que todo este epis6-

dio da hist6ria dos media no Reino Unido revela problemas do exercicio do 
jornalismo que, sendo verdade no caso da BBC e no caso ingles, facilmente se 
transportam para outros 6rg3.os de comunica�ao social e para outros pafses 
democraticos. Eis o que diz Kettle, num artigo publicado no Guardian (3/ 
Fevereiro/04): 'Tenda lido o Relat6rio Hutton e quase tudo o que se escreveu 
a prop6sito dele, cheguei els seguintes conclus6es, nao judiciais: primeiro, o 
epis6dio ilustra uma crise mais profunda no jornalismo britanico do que o 
tumulto na BBC; segundo, demasiados jornalistas estiio num processo de nega
�ao dessa crise profunda; terceiro, os jornalistas precisam de ser os primeiros a 
tentar rectificar essa crise; quarto, o mais certo e que tal nao aconte�a.' 
Kettle conclui: 'A amea�a ao jornalismo moderno e real, mas tern origem, nao 
s6 no exterior, como tambem no interior. Nao deriva s6 de manipula�Oes, 
favoritismos e meias-verdades da desacreditada e parcialmente abandonada 
cultura spin dos trabalhistas, mas tambem do pr6prio desrespeito dos media 
pelos factos, do evitavel falhan,o em ser justo, na necessidade de explica,6es 
e na procura persistente do melodrama.' 
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Enquadramento te6rico do caso Kelly 

0 papel dos jornalistas e das empresas jornalisticas 

Segundo McQuail, as empresas jornalfsticas pretendem desempenhar um 
papel na sociedade (1994). Embora os contornos desse papel, desempenhado 
pelos jornalistas, possam ter diferentes interpreta<;oes, ha pelos menos a divi
sao entre um papel mais activo e um papel mais neutro. Este autor cita estudos 
feitos nos Estados Unidos e em Inglaterra desde a decada de 70. Ja em 1976, 76 
por cento dos jornalistas americanos inquiridos por Johnstone entendiam que 
os media deviam investigar afirma,;oes feitas pelos governos. Sete anos mais 
tarde, essa percentagem desceu para 66 e aumentou o mimero de jornalistas 
que mostrava preferencia por uma abordagem neutral. Por outro !ado, 17 por 
cento dos inquiridos defendia que o seu papel deveria ser de adversario. 
Embora dificilmente um jornalista se coloque na posi<;iio de defender ape
nas um dos tres papeis identificados, as institui,;oes publicas de comunica<;iio 
podem, em geral, faze-lo. McQuail diz que a BBC e um <lesses casos, tendo 
uma obriga<;iio particular de ser neutra e equilibrada. Apesar de se tratar de 
um organismo pU.blico, o autor adianta que essa caracteristica nao evita que 
a esta�ao critique o Governo. No caso presente, tambem nao evitou que uma 
informa<;iio pouco segura e muito polemica, em rela<;iio a polftica externa do 
governo ingles, fosse colocada no ar. 

0 rigor na radio 

Uma explica<;iio possivel para a noticia de Gilligan ter ido para o ar como foi 
pode ser encontrada no discurso, algo pessimista, de Franklin: 'As noticias da 
radio [inglesa] mudaram, durante os anos 90, e para pior!' (1997:13). 0 autor 
defende que a radio, tal como a televisiio e os jornais, tern vindo a optar pelo 
entretenimento em prejufzo da informai;ao. Embora esta seja uma marca mais 
evidente nos canais comerciais, Franklin diz que a BBC nao e imune a esta 
tendencia. 0 exemplo dado e precisamente uma edi<;iio do programa 'Today' 
- a do dia 14 de Novembro de 1996 - que incluiu 18 minutos de entrevista a
Sarah Ferguson. Embora tenha um historial de produ<;iio de noticias, a radio
inglesa esta cada vez mais rendida as for<;as do mercado. Este autor acrescenta
que os comentadores de programas como o 'Today' ou o 'World at One' convi
dam os deputados a introduzir polemica nas suas analises (1997:115). Se esta
actua<;iio pode ser compreendida ao nivel da analise, num registo de opiniiio,
0 mesmo ja nao poder::i ser aceitavel ao nivel da informa�ao. 
Directamente relacionada com a questao do exagero na informa�ao est.i a ques
tao do rigor. Ou seja, um jornalista rigoroso nao cede a suposta tentac;ao do 
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exagero. No caso da radio, com o tempo reduzido das pei;as e a necessidade de 
simplificar para captar um receptor que, pelas caracterfsticas do meio, se pode 

perder mais facilmente, podera o exagero ser mais aceitavel? Estabelecendo 
um paralelo com o caso portugues, tomemos coma referencia a TSF - Radio 
Joma!. Joiio Paulo Meneses, numa obra que se prop6e ser o Livro de Estilo da 
TSF, e claro: 'Nada justifica ter de sacrificar o rigor dos factos para os resumir 
a 30 segundos, em nome de uma frase com mais impacto ou de uma hip6tese 
que passaria a real!' (2003:226). Na questiio do rigor, Meneses explica coma 
deve ser a conduta do jornalista: 'Para substituir a inalcani;avel objectividade 
em estado puro, os jornalistas tern uma arma muito mais eficiente (porque 
concreta): a honestidade profissional na avaliai;iio dos factos, na seleci;iio das 
informai;6es, na equidade de posii;oes, na fie! transposii;iio dos depoimentos, 
na confirmai;iio e atribuii;iio das afirmai;oes e sentimentos a fonte ... credfvel!' 
(2003:225). Ora esta conduta niio parece ter sido seguida por Gilligan. 

As fontes an6nimas e a quebra do sigilo 

Smith explica que 'os jornalistas andam preocupados com a utilizai;iio de 
fontes an6nimas' (1999:123), mas acrescenta que muitos deles acreditam que 
algumas hist6rias s6 sao susceptfveis de ser contadas recorrendo a fontes an6-

nimas, nomeadamente quando estas correm o risco do desemprego se a sua 
identidade for revelada. Para este autor, ha um conjunto de procedimentos que 
devem ser adoptados quando se trata de decidir publicar ou editar uma hist6ria 
contada por fontes an6nimas. Entre estes procedimentos estao a import9.ncia 
da hist6ria, os motivos da fonte, as razOes para o anonimato, a inexistencia de 

outras £antes e as questOes de concorrfncia com outros meios de comunicac;ao 
social (1999:129-130). 
A motivac;ao das fontes an6nimas e um t6pico recorrente na discussao deste 
assunto. Jose Pablos entende que e fundamental perceber por que e que 'uma 
pessoa que conhece um segredo decide transformar-se em fornecedor de infor
mai;oes' (2001:107). No caso em analise, este foi um assunto niio discutido. 
Ou seja, pela analise das notfcias publicadas, niio se percebe se, alguma vez, 
Gilligan questionou o interesse de Kelly em 'passar' a informai;iio que esta na 
origem de toda a polemica (partindo-se, aqui, do principio de que a reprodu
i;iio das informai;oes foi rigorosa). 
Segundo Merril, a utilizac;ao de fontes an6nimas e um assunto muito contro
verso entre os jornalistas, nao havendo consenso: 'Alguns dos jornais, mas 
nao a maioria, tern regras rigidas contra o uso de fontes an6nimas, outros 
permitem-no em certos casos, e outros ainda deixam a decisao ao critfrio 
dos jornalistas' (1997:197). Tai coma Smith, este autor lembra que muitos 

jornalistas garantem que ha hist6rias que s6 podem ser contadas se as fontes 
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ficarem no anonimato. A questiio que Merril levanta e a de saber se a garantia 
de anonimato e algo que os jornalistas possam fazer. 0 autor explica que, se 
o que est.i em causa e uma das principais caracterfsticas do jornalismo - a
verificac;ao da autenticidade da informac;ao -, entao esta garantia nao deveria
poder ser dada pelos jornalistas a fonte porque a hist6ria deixaria de poder ser
publicamente comprovivel.
Embora 'muitos jornalistas tenham orgulho em niio revelar a identidade das - .
suas fontes', Merril defende que, em muitos casos, a identificai;iio de quern di
a informai;iio original e primordial (1997:197). Por exemplo, quando se trata
de informac;6es negativas ou difamat6rias sabre terceiros, ou quando se trata
de informac;6es controversas.
Ladenson e um dos v.irios autores que nao tern dl.lvidas em afirmar que a
utilizac;ao de £antes an6nimas deve ser 'uma excepc;ao e nao uma regra jorna
listica' (1997:117). Este autor acredita que esta pritica assegura credilidade ao
trabalho do jornalista perante o seu publico e, por isso, defende que a iden-
tificai;iio da fonte deve ir mais alem do que a simples apresentai;iio do nome.
Para Ladenson, o publico deve saber o suficiente sobre a fonte citada para que
compreenda que quern di a informai;iio esti, de facto, em condii;oes de o fazer
com rigor e com seguranc;a. Este autor defende que, nos casos em que o jorna
lista decida garantir o anonimato da fonte, essa conduta deve ir ate ao ponto
de faze-lo junta dos seus editores e, em situac;6es raras, ate nos tribunais.
Meneses considera que, em rcldio, uma fonte an6nima s6 deve ser utilizada
em 'Ultimo recurso'. Sobretudo porque na r.idio nao e possfvel atribuir um
discurso, entre aspas, a uma pessoa que nao se identifica. Admitindo o recurso
a uma fonte an6nima s6 em circunst8ncias excepcionais, Meneses acrescenta
que, 'a partir do momento em que se assume o compromisso, o sigilo profis
sional e para ser levado ate as Ultimas consequencias'. Porque a sua quebra
pode significar represilias para a fonte ou, no limite, pode por a sua vida em
risco (2003:251). No caso Kelly, a situai;iio-limite aconteceu, atribuindo-se a
responsabilidade da identificai;iio da fonte ao Governo e niio a BBC que, nessa
questiio, se manteve firme aos prindpios deontol6gicos do jornalismo.

A confirma9iio junto de outras fontes 

Como ficou exposto, v.irios autores consideram que a pr3tica de um jorna
lismo serio exige a identificai;iio das fontes, por uma questiio de credibilidade 
profissional e sob pena de os jornalistas, quando diio cober tura a acusai;oes 
feitas sob anonimato, poderem estar a ser utilizados para prop6sitos que os 
ultrapassam. Mas o caso Kelly niio e um caso de manipulai;iio do jornalista. E 
antes um caso de utilizai;ao mais ou menos rigorosa da informai;ao. Situai;ao 
que implica a confirmai;iio da informai;iio inicial junto de outras fontes, tendo 
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em conta as implica�Oes do seu teor. Como diz Cornu, 'os elementos retidos 

para publica,;ao e difusao serao confirmados junto de outras fontes, indepen

dentemente da primeira' (1994:273). 
Smith (1999) relata alguns casos em que a utiliza,;ao de uma unica fonte de 
informa,;ao acabou por trazer problemas aos 6rgaos de comunica,;ao social, 

nomeadamente quando essa Unica fonte s6 sabia da hist6ria 'em segunda-mao'. 

0 autor cita editores com opini6es diferentes, mas lembra que a generalidade 
dos jornais norte-americanos prefere manter como regra a necessidade de ouvir 

pelo menos duas fontes independentes para cada hist6ria que se escreve. 

0 interesse publico ou o interesse do publico 

0 jornalismo britanico tern caracterfsticas pr6prias que tocam extremes: por 

um !ado, aquele que tern vindo a ser praticado pela BBC e, por outro, aquele 
que e praticado pelos 'tabl6ides' sediados em Landres. 0 C6digo de Conduta 

da Jmprensa estabelece linhas eticas de actua,;ao para os jornalistas dos media

ingleses mas tambem admire excep,;6es. Stephenson explica que essas linhas 

podem ser quebradas quando esta em causa o interesse pllblico: 'O 'interesse 

publico' e definido como algo que inclui a identifica,;ao ou exposi,;ao de um 

crime, a protec,;ao da saude e do bem-estar publicos, e a preven,;ao do publico 
no sentido de nao ser enganado por algum depoimento ou ac,;ao de um indivi

duo ou de uma organiza,;ao' (2000: 91). 0 autor refere que o debate que se tern 
vindo a fazer em rela,;ao a esta questao se prende sobretudo com a defini,;ao 

do interesse publico e a defini,;ao daquilo que interessa ao publico. 0 C6digo 
de Conduta diz que, em caso de quebra <las suas linhas orientadoras, o editor 

responsclvel por essa quebra tera que explicar o servir;o que, com essa actua

,;ao, presta ao publico. 
No caso em analise, o interesse pllblico do assunto nao foi questionado. 

Tratando-se de um informa<;ao que poderia p6r em duvida a op<;ao por uma 
interven<;ao militar no Iraque, dificilmente restariam duvidas de que o povo 

ingles deveria estar na posse dessa informa,ao. Por outro lado, tambem parece 
claro que o objectivo do jornalista Andrew Gilligan nao ten\ sido o de ir ao 
encontro daquilo que o pllblico quereria ouvir, numa perspectiva sensacio

nalista. Se assim fosse, provavelmente teria procurado um espa,;o de maior 
audiCncia para transmitir a sua pe�a, em vez de um noticiclrio de rcldio emi

tido as primeiras horas da manha. Mesmo assim, Gilligan continuava sujeito 

ao C6digo de Conduta ingles. Apesar de este documento ter sido revisto em 
Junho de 2004, o essencial em rela,ao ao interesse publico mantem-se. 
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Um Governo que apostou no mediatismo 

'A magia estava por todo o !ado.' Esta e uma das frases com que Seymour-Ure 
(2000:151) descreve os primeiros tempos do governo de Blair. 0 primeiro-minis
tro e descrito coma um eficiente performer de televisiio e Alastair Campbell 
e descrito coma um poderoso e habilidoso manager de noticias. Segundo 
Seymour-Ure, os jornalistas especializados em politica ficaram fascinados com 
a mec.inica medi.itica do novo governo, alga nunca vista ate entao. As mudan
\as verificaram-se, tanto a um nfvel qualitativo, como a um nfvel quantitativo, 
tendo atingido um verdadeiro patamar de profissionaliza,iio. Por um !ado, 
'um aumento de sensibilidade perante a comunica\iio enquanto instrumento 
de governo, organiza,iio do partido e lideran,a pessoal'. Por outro ]ado, 'um 
aumento no estatuto dos ministros e dos «conselheiros especiais» envolvidos' 
(2000:163-4). Mas esta e uma situa,iio que s6 se manteve valida ate o caso 
Kelly acontecer. Apesar de toda a estrategia montada, de todos os especialistas, 
de varias reuni6es dii:lrias, de imensos briefings e de inllmeros contactos (com 
maior ou menor pressao) junta dos jornalistas, este nao foi um caso simples de 
resolver. Por causa dele, o homem forte de toda esta politica de comunica,ao, 
Campbell, acabou por se afastar do Governo. A sua estrategia de persuasao 
acabou por inviabilizar um relacionamento saudavel entre o Governo e a BBC, 
ao ponto de o di3log0 (que noutras circunstancias, menos inflamadas, teria sido 
suficiente para a esta,ao fazer um desmentido) nao ter existido. 

Considerar;iies finais 

A recolha e tratamento de informa,ao levanta, diariamente, quest6es que os 
jornalistas resolvem consoante a sua formac;ao etica e profissional, consoante 
as orientac;6es das chefias e dos 6rg3os de comunicac;ao social enquanto ins
tituic;6es, e, ainda, consoante os objectivos que pretendem alcarn;ar. Por tudo 
aquilo que ficou exposto em rela,ao ao caso Kelly, ten\ sido o primeiro destes 
factores que determinou a divulga�ao de uma informa,ao dada por uma fonte 
nao identificada (informa,ao essa que foi contestada) e na qua! a pr6pria fonte 
disse nao se rever. Ao que tudo indica, nao houve interven,ao directa das che
fias na edi,ao do trabalho. Restava ao jornalista a sua forma,ao profissional 
e as orienta,oes da BBC (internacionalmente reconhecida como um 6rgao de 
comunica,ao social de referencia que se pauta pelo rigor). 
Nao e possivel determinar se o jornalista, em conscifncia, pretendeu sim
plesmente informar ou, antes, ir mais longe, eventualmente provocando uma 
crise polftica. Estas sao quest6es que dificilmente se podem clarificar. 0 que 
e certo e que o caso provocou uma morte (do pr6prio cientista David Kelly) e 
o eventual fim de algumas carreiras (nomeadamente a do jornalista Andrew
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Gilligan). Tambem e certo que muitas questoes essenciais a pratica jornalistica 
voltaram a estar na ordem do dia. E muitas continuam sem resposta. 
A maioria das opini6es expressas vai no sentido de se evitar a utiliza�ao de 
fontes an6nimas e, tambem, no sentido de confirmar a informa<;ao dada por 
uma fonte junto de, pelo menos, outra fonte credivel. No caso Kelly, nao se pos 
em causa a credibilidade da fonte. 0 cientista era uma pessoa hem colocada 
para dar informa<;6es sobre o assunto. Para alem de o conhecer de perto, tinha 
autoriza,ao dos seus superiores para falar com os jornalistas. A duvida que 
resta e a de saber se, de facto, disse que o dossie foi exagerado, ou se esse foi 
um exagero cometido pelo jornalista. 
Se Kelly disse o que Gilligan pos no ar, o jornalista deveria ter tido a sen
sibilidade profissional para perceber as implica,oes da noticia. E se assim 
tivesse sido, teria procurado confirmar a informai;iio. Se a confirmasse, tinha 
uma notfcia segura com interesse p6blico. Agarrando-se a uma fonte consi
derada credivel, Gilligan ter-se-a julgado seguro e nao sentiu a necessidade 
de a confirmar. Provavelmente saberia que dificilmente alguem a confirmava. 
Provavelmente saberia que, se tentasse confirma-la junto do Gabinete de 
Comunica,ao de Blair, essa informa,ao seria imediatamente desmentida. E se 
Kelly realmente disse o que foi divulgado por Gilligan, seria importante saber 
quais terao sido as suas intern;Oes. Por outro lado, seria tambem importante 
saber se o £aria se nao estivesse a coberto do anonimato. 
Se o que Gilligan pos no ar foi um exagero do que disse Kelly, entao todos os 
prindpios de rigor jornalistico terao sido postos em causa. Tera sido a liber
ta<;ao do ta! 'dem6nio' que o editor do Guardian diz existir em muitos jorna
listas. Podera tambem ser uma tentativa de promo,ao profissional, num meio 
em que a concorrencia e grande e em que as 'cachas' s:io o ponto mais alto da 
actividade. 
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Novos rumos no audiovisual portugues: 
0 reflexo do 'Big Brother· na informa1rao televisiva 

Felisbela Lopes 

Resumo: Quando surgiu nos ecras da TVI em Setembro de 2000, o 'Big Brother' 
foi apresentado como uma das principais apostas de um canal que inaugurava uma 
filosofia de programai;ao de raiz popular, procurando atrair o interesse do pU.blico 
atraves de programas que avan<;avam em direc�ao ao dominio privado. Num primeiro 
tempo, a SIC n3.o atribuiu particular atern;iio a este nova filao de programa<;3.o, mas 
cedo recuou, procurando, de v.irias formas, clonar as 'novelas da vida real' do canal 
quatro. 0 trabalho que apresentamos tern como referencia cronol6gica Setembro de 
2000 e Dezembro de 2003 e procura trai;ar a evolu<;iio que este tipo de programas teve 
nos canais generalistas portugueses, nomeadamente nos canais privados, bem como 
reflectir alguns argumentos daqueles que censuraram ou defenderam essa oferta tele
visiva. Complementaremos esses dados com algumas investiga1r6es academicas sobre 
o significado da programa1rao ap6s o aparecimento dessas 'novelas da vida real' e, na
parte final, equacionaremos o impacte q ue essas mudan1ras tiveram na informa�iio
televisiva.

Em Setembro de 2000, a TV! renovou a sua oferta televisiva introduzindo 
um formato que iria revolucionar a grelha: o 'Big Brother'. Apesar de ini
cialmente ter resistido a esse produto da Endemol, a SIC haveria de adoptar 
o mesmo tipo de programa<;iio. Potenciando a publicita<;iio da vida privada,
estas 'novelas da vida real' nao ficaram circunscritas as fronteiras que as res
pectivas emiss6es lhes reservaram. Em pouco tempo, serviram de tema de
conversa aos talk shows dos respectivos canais e, no caso da TV!, deram o
mote a vclrias pec;as dos alinhamentos dos noticiclrios. Na imprensa, ao longo
desse tempo, foi aberto um amplo debate sabre os novas rumos que o audio
visual estava a tomar. Se da parte daqueles que eram exteriores ao campo da
TV as argumentos se concentraram na defesa de que estavamos perante pro
dutos televisivos que ultrapassavam todos os limites daquilo que era permitido
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mostrar em publico e de que era impensavel haver nos noticiarios pe<;as sobre 
essas (e outras) novelas, do lado dos canais de televisao, v.irios responsclveis 
tomaram a defesa dessas opc;oes editoriais, justificando-as com a adesao do 
publico. Entre uns e outros, a Alta Autoridade para a Comunicac;ao Social foi 
aprovando deliberac;oes que (quase) uunca tiveram uma concretizac;ao efectiva 
ou, entao, foi adiando decis5es que, quando concretizadas, j:i nao podiam ter 
efeitos significativos. 
Neste capitulo, cuja referencia cronol6gica se situa entre Setembro de 2000 e 
Dezembro de 2003, faremos um sucinto percurso pela programac;ao televisiva 
p6s-'Big Brother' (ponto 1); apontaremos alguns argumentos daqueles que cri
ticaram ou legitimaram essa oferta televisiva, nomeadamente aquela que era 
apresentada em horario nobre nos canais privados (ponto 2); apresentaremos 
algumas investiga,;oes academicas sobre o significado da programac;iio ap6s o 
aparecimento <las 'novelas da vida real' (ponto 3); e equacionaremos o impacte 
que essas mudanc;as tiveram na informa<;iio televisiva (ponto 4). 

1. 'Big Brother': um programa que mapeou o horario nobre televisivo

Apostando numa nova filosofia de programa<;iio, a TV! introduziu, em 
Setembro de 2000, varias altera<;oes de forma e de conteudo na sua grelha. 
A principal foi o 'Big Brother', um formato da Endemol' que o canal quatro 
adoptou para sustentar uma grelha que tambem fez emergir um novo noti
ciclrio diclrio, com uma polftica editorial mais centrada em assuntos da vida 
quotidiana e no cidadiio an6nimo como fonte de uma informac;iio estrutu
rada predominantemente pelo registo emotivo. Essa oferta televisiva teve uma 
ampla aceitac;iio por parte <las audiencias, abrindo uma crise na SIC que ten
tou, sem sucesso, uma programac;ao concorrencial com a TVI, imitando-a 
nas novelas da vida real e na ficc;ao nacional. Uma consequencia deste novo 
desenho da programac;iio foi o apagamento da informac;iio semanal e uma 
progressiva contaminac;ao da informar;ao pelo entretenimento. E desse nova 
desenho do horirio nobre, e das polfmicas que certas emiss6es provocaram, 
que damos conta neste ponto. 

A 4 de Setembro de 2000, a TV! colocou no ar uma oferta televisiva comple
tamente diferente, nao sem antes ter posto na rua uma agressiva campanha 
publicitaria que anunciava um nova canal. A aposta na renovas:ao fez-se a 
todos niveis: grafismo, cores, log6tipos, cen3rios, programas de entreteni
mento e de informac;iio. Nesse dia, em entrevista ao jornal Publico, o director 

1 A Endemol e uma produtora holandesa detentora dos direitos de formatos que vieram a revelar-se um exito 
televisivo. Depois dos reality shows, a aposta da empresa concentrou-se nas 'novelas da vida real', nomeada
mente no formato 'Big Brother' que foi vendido para varios paises. 
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da TVI, Jose Eduardo Moniz, assegurou: 'coda a programac;iio esta a ser pre
parada para que os programas se apoiem uns aos outros'. A ancora da nova 
grelha era um formato da Endemol com provas dadas noutros paises: o 'Big 
Brother', rejeitado pela SIC e que a TV! utilizou para enfrentar a concorrencia. 
Poucos meses mais tarde, Moniz haveria de falar desse programa como 'um 
produto que funciona como locomotiva de atracc;iio dos espectadores'2• 

A SIC reagiu a este novo impulso do canal quatro com uma programac;iio 
concorrencial. A estreia de 'Dinheiro a Vista', respondeu com 'A Febre do
Dinheiro'; a informac;iio renovada da TVI fez anteceder, logo a 3 de Setembro, 
uma sfrie de reportagens sabre a saU.de com o titulo 'Isto e um Escandalo' 
que fez prolongar pelo 'Jornal da Noire' do dia 4. Na restante franja do hora
rio nobre, a estac;iio de Carnaxide continuou a apostar nas novelas da Globo 
que lhe garantiam o que pareciam ser indices de audifncias inabali:lveis. Por 
parte da RTP, niio se notaram grandes mudanc;as na programac;iio. Ao nivel da 
informac;iio, talvez a alterac;ao mais visive! tenha acontecido a 16 de Outubro 
de 2000, quando o canal generalista ptiblico reformulou o cenario e o gra
fismo dos respectivos noticicirios. 
A profunda remodelac;iio feita na TVI niio teve reflexos imediatos nos indices 
de audiencias, em grande medida porque, em periodo nocturno, a SIC con
tra-atacava o produto-chave do canal quatro com o enredo brasileiro 'Lac;os 
de Familia'. No entanto, em pouco tempo, a TV! conquistou a visibilidade 
desejada. Isso aconteceu a partir de 18 de Outubro de 2000, quando um 
concorrente do 'Big Brother' deu um pontape a uma colega. 0 regulamento 
do formato impunha a sua expulsao, mas a sua saida da Casa da Venda do 
Pinheiro foi largamente publicitada pela TV!. No dia seguinte, para alem de o 
assunto ter sido destacado nas emissoes diarias do 'Big Brother', o 'TVI Jornal' 
colocou este 'incidente' no topo do alinhamento, dando-lhe amplo destaque. 
0 mesmo se passou a noite, no 'Jornal Nacional', que, para alem de ter con
vidado o concorrente expulso para uma entrevista em estlldio, falou do tema 
em 16 pec;as, que preencheram 37% do tempo total do noticiario, enquanto, 
por exemplo, a politica ocupou 23% do tempo (Martins: 2004). Isto no dia 
em que Jorge Sampaio anunciou a sua recandidatura a Belem. Esta opc;iio edi
torial - que suscitou, coma veremos mais a frente, bastante polfmica - foi hem 
sucedida em termos de audiencias. Nesse dia, as 13 horas, o 'TVI Jornal' assu
miu, pela primeira vez, a lideranc;a da sua franja horaria3

• 
As 19h40, o 'Big 

Brother Extra' ajudou o 'Jornal Nacional' a capitalizar mais ti:lespectadores, 
subindo dos 21,9% de share registados no dia anterior para 54,9%. 0 pico 
de audifncias da TVI, ao longo do dia, situou-se precisamente no notici.irio 
da noite: a entrevista de Manuela Moura Guedes ao ex-concorrente Marco 

1 Expresso, 2.0 de Janeiro de 2001. 
3 Segundo dados da Marktest, o 'TVIJornal' teve 39% de share, contra os 30,5% do 'Primeiro Joma!' da SIC 
e os 26,2% do 'Joma! da Tarde' da RTPl. 
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recolheu 66,5% do share televisivo4
• Nos dias seguintes, as audiencias da TV!

baixaram ligeiramente, mas na semana subsequente voltou a verifi.car-se outra
subida assinalavel. A 23 de Outubro, a produ,ao do 'Big Brother' integrou dois
novas concorrentes, facto exaustivamente anunciado em antena e tratado no
'Jornal Nacional' cujo share nessa noite subiu aos 45,4%. Este cruzamento da
'novela da vida real' com a informa�ao viria a ser retomado com frequfncia,
encontrando grande receptividade nas audiencias. Margarida Martins (2003)
diz, a este prop6sito, que 'a grelha se alimenta a si mesma, multiplicando
o interesse pela programa\ao, e esta alimenta a informa<;io'. Na verdade, a
subida do share registada no 'Big Brother' e no 'Jornal Nacional' teve um
efeito de arrastamento para outros programas, nomeadamente para a tele
novela portuguesa, no ar desde Abril de 2000, que conseguiu, na recta final,
a proeza de suplantar, em termos de audiencia, aquilo que era considerado
um bastiao da SIC: a novela da Globo 'La,os de Familia' (Lopes, 2001). No
ultimo dia de 2000, a TV! faz a passagem do ano com a final do 'Big Brother',
conquistando, com essa emissao, um share media de 75%. Em quatro meses,
o canal de Queluz deixava para tras a RTP e ultrapassava a lideran,a da SIC.
A 'locomotiva' de Jose Eduardo Moniz tinha funcionado muito bem e, no ano
seguinte, haveria de motivar mais mudarn;as no canal privado concorrente.

Depois de ter, reiteradamente, criticado em publico o formato da Endemol 
comprado pela TV!, o director da SIC decidiu, em Janeiro de 2001, adquirir ii 
mesma produtora holandesa um programa semelhante ao 'Big Brother' intitu
lado 'Acorrentados'. A primeira emissao, a 20 de Janeiro, registou um share de 
31,3%. A estrategia de Carnaxide foi a da antecipa,ao, pois, no dia seguinte, 
come,aria na esta,ao de Queluz a segunda edi,ao do 'Big Brother', mas, nesse 
confronto no mesmo terreno, a SIC nao foi, nem iria ser nos meses seguintes, 
bem sucedida. 
Adoptando a 'novela da vida real' coma ancora de outros programas, a TV! 
apenas alterava a oferta televisiva nos segmentos intercalares desse formato, 
introduzindo ai novelas ou series nacionais que nem sempre iam para o ar no 
dia ou no hor::lrio previstos, sem, no entanto, afastarem a adesao do pllblico. 
Cumpria-se ai aquilo que Rey Morat6 (1998: 65) chama 'o misterio das audi
fncias'. A f6rmula "Big Brother' + 'Jornal Nacional' + ficc;ao portuguesa + 
'Big Brother" funcionava como um macrodiscurso que submetia as respecti
vas unidades ii sua l6gica. Umas estavam em liga,ao com as outras. Mesmo 
o notici::lrio da noite, o Unico programa que comec;ava (mais minuto menos
minuto) no horario previsto, inaugurou, a partir de Setembro de 2000, uma
nova l6gica editorial, preferindo os assuntos nacionais as tem::lticas internacio
nais, sobrepondo a vida quotidiana a politica, privilegiando o cidadiio comum

4 Estes dados pertencem a Marktest e foram publicados na edii;iio de 21 de Outubro de 2000 do Didrio de 

Noticias. 
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els fontes oficiais, valorizando o registo emocional em detrimento de argumen
tos de natureza mais racional. 0 que nao introduzia uma grande ruptura com 
as 'novelas da vida real' que lhe estavam contiguas em termos de grelha. 0 
mesmo cuidado com a continuidade era colocado nas estreias dos programas, 
nomeadamente na fic,iio nacional, que surgia no ecrii obedecendo a conhe
cida estrategia de engenharia de programa,iio chamada hammock (tambem 
designada sandwich programming). A SIC reagiu ao inesperado sucesso do 
canal concorrente apostando no mesmo tipo de contetidos, nomeadamente no 
segmento dos reality shows e, a partir de 19 de Mar,o de 2001, numa novela 
portuguesa chamada 'Gan.1ncia', que foi colocada em perfodo nocturno em 
continuidade com a novela brasileira da Rede Globo. 
Deste quadro de concorrencia apertada nos contetidos de entretenimento, 
resultou, no primeiro trimestre de 2001, uma consequencia para o jornalismo 
televisivo: as esta,oes privadas deixaram de ter espa,o na grelha para progra
mas de informa�ao nao-diclria. Tendo que gerir o horclrio nobre com noticiclrios, 
fic,iio nacional (series e novelas, no caso da TV!), novelas brasileiras e talk 
shows (estes ultimas na SIC), os canais niio conseguiam encontrar tempo para 
uma emissiio de debate ou de grande-entrevista. A solu,iio encontrada foi a 
de introduzir, nos telejornais, espa,os dedicados ao tratamento mais alargado 
de certos temas. Ai, a forma mais adoptada foi a da grande-reportagem que 
permitia uma continuidade com as pe�as noticiosas dos alinhamentos. A ques
tiio que fica em aberto e a de saber se esta subtrac,iio, que os canais privados 
fizeram da informa,iio semanal emitida em horario nocturno, foi benefica 
em termos de capitaliza,iio de audiencias. A 30 de Janeiro de 2001, a SIC, 
ao fazer um 'Especial Informa,iio' intitulado 'Agonia' - uma reportagem do 
jornalista Joao Ferreira, que assumiu o estatuto de rep6rter-participante, e 
que se centrou nos esfor�os de um jovem para escapar a toxicodependencia -, 
ultrapassou, nessa noite, o share da 'novela da vida real' da TV!. 
0 segundo trimestre de 2001 niio foi muito diferente do primeiro, mas ficaria 
marcado por uma polemica desencadeada por um dos novos reality shows. 
Falhado o formato 'Acorrentados', a SIC optou, a 13 de Maio, por estrear 'O 
Bar da TV', produzido por Ediberto Lima, um brasileiro a quern tinha sido 
entregue a produ,iio do 'Big Show SIC' que, num passado recente, akan,ara 
bastante popularidade. A primeira emissiio deste reality show registou 28,9% 
de share, um valor que ficava muito aquem do atingido pelo 'Big Brother', 
cuja segunda edi,iio haveria de chegar ao fim, a 20 de Maio, com 43,4% de 
share. Para chamar a aten,ao dos telespectadores, a SIC antecipou o segundo 
dia de 'O Bar da TV' com anuncios que garantiam um late night show com 
cenas ousadas. E assim foi. Ao serao, foram colocadas no ar imagens de con
correntes a tomar banho em nus frontais, havendo ainda tempo para emitir as 
brincadeiras de nma participante com um vibrador que acabaram por envolver 
uma colega. Terminada a emissao, teve inicio o talk show 'Noites Marcianas' 
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que aproveitou essas cenas para a conversa entre os comentadores residentes. 
Um deles, a economista Helena Sacadura Cabral, fez varios reparos aquilo que 
foi visto. 
No dia seguinte, os pais da concorrente Margarida deslocaram-se ao sitio onde 
se produzia 'O Bar da TV' para convencer a filha a abandonar o concurso e a 
regressar com eles para Borba, seu local de residencia. 0 casal foi obrigado a 
fazer compasso de espera ate a noite, altura em que lhes permitiram a entrada 

nas instala\'.6es onde decorria o programa. Os concorrentes deixaram a famf
lia a s6s, mas a SIC optou por transmitir essa conversa em directo e, mesmo 
quando a jovem Margarida, dividida entre a vontade dos seus progenitores e o 
seu desejo de ficar, pediu para falar em privado com a psic6loga da equipa de 
prodm;ao, esse dialogo foi emitido em directo. 0 assunto entrou novamente 
nas 'Noites Marcianas', tendo o respectivo apresentador declarado a jovem 
alentejana como 'a primeira vftima a sfaio dos reality shows em Portugal'. 
Esta transmissiio, como veremos mais a frente, suscitou acesos reparos por 
parte de diversas personalidades, os quais a SIC sempre rejeitou. No entanto, 
o relacionamento da direC\:ao da esta,ao com a produ,ao de 'O Bar da TV'
foi perturbado e a tensao agudizar-se-ia, no final desse mes de Maio, quando
a equipa de Ediberto Lima autorizou o namorado de uma <las concorrentes a
entrar na casa onde se desenrolava esta 'novela da vida real'. Uma decisiio que
contrariava as normas do concurso e em rela�iio a qual o produtor brasileiro

alegou nao ter tido conhecimento previo. A prop6sito desta questao, o director
da SIC convocou, a 25 de Maio, um plenario da esta,ao, tendo ai afirmado
que Ediberto Lima estava a ser aliciado pela TV! para boicotar o programa5

• 

Em finais do mes, Lima e dispensado, sendo a produ,ao do programa entregue
a empresa argentina 'Cuatro Cabezas', detentora dos direitos do formato.
Estas polemicas passaram despercebidas aos telespectadores, que continua
ram, nesse tempo, mais sintonizados na TVI. E foi essa preferfncia crescente
pelo canal quatro que acabou por provocar a maior crise de sempre ao nivel da
direc,ao da SIC. Apesar de o director da esta,ao de Carnaxide tentar captar,
a 3 de Setembro, a aten�iio <las audifncias para mais uma 'novela da vida real',
desta vez 'Confiarn;a Cega', a audimetria persistiu em manter a mesma ten
dencia. No primeiro dia, esse novo reality show conquistou 24,5% de share,
contando ja com a concorrencia da terceira edi,ao do 'Big Brother' que havia
come,ado na vespera, ancorado por duas novelas: 'Anjo Selvagem' na franja de
acesso ao prime time e 'Filha do Mar' em horario nocturno. A 7 de Setembro,
Emidio Rangel rescindiu o contrato com a SIC, pondo ponto final ao cargo de
director da esta,ao que assumira ao longo de quase dez anos. Antes de o mes
terminar, haveria de assinar um outro contrato para director-geral da televi
sao publica. 0 impacte destas mudan,as tornar-se-ia visive! em 2002.

5 P1iblico, 26 de Maio de 2001. 

102 



Ao assinalar nove anos a 6 de Outubro de 2001, a SIC renovou a sua imagem 
grafica, mas o trabalho da recem-nomeada direc,ao do canal, designadamente 
ao nivel da informa,iio, s6 se tornaria visive! a partir de Janeiro de 2002. Ao 
contrcl.rio do ano anterior, a estac;ao de Carnaxide fez regressar ao horario 
nocturno dais programas de informa�ao semanal: 'Ficheiros Clfnicos' surgi
ram na sua terceira edi,iio, mantendo a coordena,iio da jornalista Claudia 
Borges; e 'Hora Extra', um programa de debate e grande-reportagem coorde
nado pela jornalista Concei,ao Lino. A partir de 21 de Janeiro, a SIC passou a 
ocupar as primeiras horas da manha com uma emissao informativa, intitulada 
'lnforma,iio da Manha'. Estas apostas niio tiveram grande continuidade, mas 
o seu surgimento provocou uma reac,ao do servi,o publico de televisiio. A
28 de Janeiro, a RTP haveria de contrapor, no mesmo segmento horario, um
formato semelhante, o 'Born Dia Portugal', apresentado por Alberta Marques
Fernandes, a jornalista que se transferira da SIC. Nessa noite, e no cenario
inaugurado no programa da manha, apareceria um nova pivot no 'Telejornal',
o jornalista Jose Alberto Carvalho, outra das transferencias do canal privado.
Quanto ii informa,ao semanal, a RTP experimentou, a partir de 7 de Mar,o,
um formate que se pretendia de debate, mas que, em cada semana, encenava
em palco um espectaculo da palavra protagonizado por convidados que cons
trufam o seu discurso predominantemente sob um registo emotive. 0 name
escolhido para o programa foi 'Gregos e Troianos'; a apresenta,ao ficou a
cargo de Julia Pinheiro, uma profissional de televisiio que niio e jornalista; e a
prodw;ao foi entregue a produtora 'Gestemusic', a mesma que haveria de pro
duzir, em 2003, a versiio portuguesa da 'Opera,ao Triunfo' (OT).
Ao contrario dos outros dois canais generalistas, a TV! optou por niio apostar
em programas de natureza informativa. No primeiro trimestre do ano, come
�ou a emitir 'A Ilha da Tenta�ao' e, no segundo trimestre, colocou no ar 'A
Academia de Estrelas', produzido pela Endemol e muito semelhante ii 'OT'. A
SIC, apesar de, nos primeiros meses do ano, ter declinado a moda dos reality
shows, a 4 de Mar,o deu inicio a 'Master Plan', um formato da Endemol, apre
sentado pela modelo Marisa Cruz e pelo humorista Herman Jose. Esta nova
'novela da vida real' - ancorada pela rubrica diaria de humor com a dura,ao
de um minuto 'As Anedotas do Herman' - era encarada pelo director da SIC
como um 'clic' para a subida do share. Em vesperas dessa estreia, Manuel
da Fonseca admitia ainda que seguiria a estrategia da TV!: 'colar' o reality
show as novelas. Por seu !ado, o presidente do Conselho de Administra,ao do
canal de Carnaxide encarava o 'Master Plan' como 'o Big Brother da S!C'6• 

A primeira emissao do 'Grande Mestre' teve uma audifncia media de 9,7%,
enquanto que 'Anjo Selvagem' na TV! conquistou 19,7%. No entanto, este
novo reality show haveria, embora por um periodo curto de tempo, de chamar
a aternrao do pllblico, devido as cenas mais ousadas de uma concorrente, a

6 Piib/ico, 3 de Mari;o de 2001. 
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Gisela Serrano, que niio revelava qualquer inibi,ao em exibir perante as ciima
ras a sua vida fntima, fazendo acompanhar as cenas que protagonizava de um 
lexico indecoroso. Segundo Eduardo Cintra Torres, 'a produ,ao do programa 
escolheu-a por ela ser tao irritante, tao Lisboa-gaita-de-chinela-no pe, que 
haveria de atrair audiencias. Assim foi'7

• 

Mais afastada de polfticas concorrenciais, a RTP vivia, neste perfodo, uma ins
tabilidade interna, resultante da mudan,a do partido do Governo nas elei,6es 
legislativas de 17 de Mar,o e, consequentemente, da altera,ao dos quadros 
dirigentes da TV publica. Em finais de Julho, foi designado um novo Conselho 
de Administra,ao e, depois de muitas press6es, Emidio Rangel aceitou, a 29 de 
Agosto, a rescisiio do seu contrato como director-geral da RTP, o que implicou 

a nomea,iio de novos directores de Programas e de Informa,ao bem como 
novas estrat€gias ao nivel da engenharia de programa<;ao que originaram, no 
Ultimo trimestre do ano, algumas altera�Oes, mais visiveis na 3rea informativa. 
Os telespectadores niio reagiram visivelmente a essa mudan,a, continuando a 
RTPl como terceira esta,ao em termos de audimetria. Esta aposta na informa
,ao tambem nao teve grande impacte na oferta televisiva dos canais privados, 
nomeadamente na TVI que continuava a preencher os ser6es com a produ,ao 
nacional, acrescentando-lhes, a partir de Setembro de 2002, o 'Big Brother', 
mas desta vez fazendo entrar na 'Casa' figuras com alguma projec,iio publica. 
A SIC contra-atacava com programas de humor, sem, no entanto, se sobrepor 
aos resultados do canal quatro. 

0 impacte das 'novelas da vida real' diminuiu na primeira metade de 2003. 
Com 'A Academia dos Famosos', a TVI niio atingiu grande popularidade junto 
das audiencias, tao-pouco o enredo foi suficientemente forte para criar noti
ciabilidade nos telejornais da esta,iio. Todavia, neste periodo, os canais pri
vados ensaiaram, em horclrio nocturno, um tipo de programai;ao centrada 
em pessoas a quern se reconhecia o estatuto de vftimas e em relai;ao as quais 
a televisao pretendia assumir uma fun,ao reparadora das injusti,as sociais. 
Assumindo formatos pr6ximos do debate, estas emiss6es afastaram-se radi
calmente daquilo que constitui o campo jornalistico. Foi neste contexto que 
apareceram, em Janeiro, na SIC, 'Bombastico' (dia 10), 'Esciindalos e Boatos' 
(dia 21) e 'O Crime niio Compensa'8 (dia 28), programas feitos por produtoras 
externas que levavam semanalmente a estlldio pessoas que expunham casos 
pessoais, apontando abertamente aqueles que julgavam serem os culpados por 
situai;.6es que, a maior parte das vezes, diziam respeito ao espai;o privado do 
actor do relato ou de terceiros, normalmente ausentes dos plateaux. Nao se 
tratava aqui de 'pensar' casos de injustic;a social, mas, sobretudo, de ressaltar 

7 P1lblico, 10 de Junho de 2002. 
8 'Esc.indalos e Boatos' e 'O Crime niio Compensa' alternavam-se quinzenalmente no mesmo hor.irio, ambos 
produzidos por Ediberto Lima, o mesmo produtor de 'O Barda TV'. 
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o 'sentir' daqueles que falavam e daqueles que assistiam a esse 'espect.iculo da
palavra', exposta com dramatismo.
Apesar de niio ter tido uma longevidade assinalavel, este tipo de programa
c;ao, enquanto se manteve em antena, suscitou uma acesa polemica, nomeada
mente o 'Bomb.istico' que encontrou na classe dos juizes uma severa oposic;ao.
Estas emiss6es, apresentadas por profissionais da televisao sem carteira de
jornalista, niio poderiio integrar-se naquilo que se entende por informa<;iio
televisiva: nao seguiam critfaios jornalisticos, violavam sistematicamente o
princfpio do contradit6rio e ultrapassavam, com bastante frequfncia, princf
pios eticos, nomeadamente quando incitavam os convidados a falar de experi
fncias intimas, acusando pessoas ausentes. No entanto, foram estes formatos
que a SIC colocou no remate do horario nobre, subtraindo com eles o espa,o
para outro tipo de realidade: aquela que o jornalismo constr6i com regras
especificas (Lopes, 2004).
Neste periodo, a TVI colocou igualmente em horario nocturno dois progra
mas que traziam a estlldio convidados que relatavam experifncias pessoais
eticamente reprovaveis. 'Vidas Reais' (que estreara a 16 de Setembro de 2002
e que a 10 de Janeiro de 2003 passou para os ser6es de sexta-feira e de sabado
com uma emissao em directo) assentava na apresentai;ao de casos moralmente
reprovaveis (por exemplo, adulterios, extors6es de dinheiro, nega,ao de pater
nidade ... ). A autenticidade dos relatos era assegurada pelos protagonistas <les
ses factos ou por pessoas que representavam papeis dos casoS a retratar. Ao
telespectador niio era fornecida qualquer informa<;iio sobre o perfil (real ou
ficcional) dos actores em cena. Por seu !ado, 'Eu Confesso' (que surgiu a 25 de
Janeiro de 2003) trazia para o plateau convidados que haviam sido condena
dos em tribunal e que, em estudio, falavam dos crimes por si praticados.
Era para uma 'zona de bastidores' que remetiam estes novos programas.
Violando o espa<;o intimo dos convidados, colocavam em cena pessoas que
representavam um papel, que !hes estava previamente configurado: o de viti
mas da sua pr6pria existfncia. Essa visualizac;ao da extimidad, ou seja, 'o
movimento que leva cada um a exteriorizar uma parte da vida fntima, fisica e
psiquica' (Tisseron, 2001:52-3), poderia ser uma oportunidade de multiplicar
espelhos numa tentativa de se conseguir perceber melhor a respectiva identi
dade. Nao era exactamente isso que se passava. Sabendo que encontravam no
apresentador da emissao um coadjuvante ou um opositor clquilo que expunham,
os convidados sentiam-se na obriga,ao de representar um papel. Nao era para
a verdade que os depoimentos se orientavam, mas para uma autenticidade que
visava comover os assistentes: apresentador, ptiblico no estlldio e, sobretudo, as
audifncias. Tai como acontecia com as 'novelas da vida real'. Entre todos estes
programas, niio havia muitas diferen,as. A 31 de Agosto de 2003, a TV! avan
<;ava com a quarta edi<;iio de 'Big Brother', mais arrojada do que as anteriores,
cujo slogan era a garantia de que os concorrentes iam �pOr tudo a nu'.

105 



2. Os contras, os prose a tentativa de regulamenta1,iio
da nova oferta televisiva

0 avarn;o para os territ6rios da vida fntima e o esbatimento das fronteiras entre 
o que e informar;ao e o que pertence ao entretenimento suscitaram, a partir de
Setembro de 2000, um amplo debate nas paginas dos jornais portugueses. Em
termos gerais, o discurso legitimador desta programac;ao foi assumido, coma
niio poderia deixar de ser, pelos actores do campo televisivo (presidentes dos
grupos propriet.irios · dos canais privados, directores das estac;6es, produtores
e participantes dessas emiss6es), pertencendo as crfticas mais contundentes a
personalidades dos meios politico, judicial, academico, cultural e jornalfstico,
sendo estas ultimas sobretudo de profissionais que trabalham ua imprensa.
Por seu !ado, a Alta Autoridade para a Comunica�ao Social fez sair, neste peri
odo, um conjunto de delibera�6es atraves das quais se tentava colocar limites a
uma oferta televisiva que avanc;ava fortemente em direcc;ao a esfera privada.

2.1. As criticas 

Ainda que o 'Big Brother' tivesse suscitado bastantes reservas nos primeiros 
dias de emissao, as maiores criticas a este formato surgiram ap6s o tratamento 
medicltico concedido a um concorrente que agrediu uma colega no interior da 
'Casa' da Venda do Pinheiro. Se a produtora Endemol optou pela expulsiio do 
agressor, o canal quatro destacou o epis6dio noutros programas para alem 
daqueles reservados a esta 'novela da vida real', transformando-o na noticia 
com maior destaque naquele dia. A este prop6sito, Jose Manuel Paquete de 
Oliveira defendia, nessa altura, o seguinte9: 'a partir de ontem, dei-me a pen
sar que, afinal, nao e o pals que estcl a ver e a  divertir-se com o ((Big Brother», 
mas e o <<Big Brother» que est.i a «espiar» e a  gozar o pais. ( ... ) 0 «Big Brother» 
«anestesiou» o pals. Nenhuma outra noticia prendeu tanta aten\80'. 
Face a um quadro em que o poder se concentrava ao nivel da produ,iio media
tica, houve quern defendesse uma reac�iio por parte dos consumidores dessas 
mensagens. Insurgindo-se contra a 'mercantiliza\ao dos afectos e explora\ao 
dos instintos mais prim.irios' que, na sua opiniao, estariam a invadir o horclrio 
nobre dos canais privados, Augusto Santos Silva referia ser 'preciso recolocar a 
educa,ao na ofensiva'10• Socorrendo-se de Umberto Eco para quern o papel do 
concorrente televisivo se assemelha ao dos gladiadores da Roma antiga que siio 
mortos para delirio dos espectadores, Gustavo Cardoso responsabilizava os 
telespectadores por estes espectaculos degradantes que a TV promove. Na sua 
perspectiva, 'se o pUblico abandonar as bancadas, nao havenl mais razao para 

9 Joma/ de Noticias, 21 de Outubro de 2000. 

10 Expresso, 28 de Outubro de 2000. 
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os gladiadores televisivos se baterem na esperarn;a da partilha do triunfo'11• 

Nao era este o entendimento do pllblico que se sintonizava em massa com este 
tipo de formato, ainda que a imprensa, nomeadamente a de referfncia, tivesse 
sempre destacado posi,oes bastante criticas a este genero de programa,ao. 
No editorial do dia 30 de Novembro de 2000, o director do Publico escreveu: 
'A lingua inglesa possui a palavra ideal: disgusting. Qualquer coisa entre o 
lamentavel e o detestavel. Com uma forte componente de mau gosto. 0 «Big 
Brother» foi, realmente, uma experifncia disgusting. 0 que nao obstou a que 
fosse a alavanca de uma verdadeira revoluc;ao na televisao portuguesa.' 
Os reparos que, em finais de 2000 e inicio de 2001, se centraram na TV! 
estenderam-se, a partir de Maio, a SIC. Dois dias depois da estreia de 'O Bar 
da TV', o canal de Carnaxide provocou uma acesa polemica, quando, a 15 
de Maio, transmitiu em directo o difllogo de uma das concorrentes com os 
respectivos pais que pretendiam que a sua filha desistisse daquele concurso, 
argumentando que o formato atentava contra a sua integridade moral. A con
versa que esta familia julgava privada foi ampliada para todo o pais, man
tendo-se a emissao no ar, mesmo quando a jovem pediu para falar a s6s com 
a psic6loga da produ,ao. Se, no dia a seguir a estas transmissoes, responsa
veis politicos, Alta Autoridade para a Comunica<;iio Social e SIC tornaram 
pU.blicos os seus comunicados a respeito deste caso, os jornais apenas tiveram 
oportunidade de a ele se referirem a 17 de Maio. E fizeram isso com grande 
destaque, solicitando a opiniiio de varias personalidades. Na edi<;iio desse dia, 
o Publico apontava o n.0 1 do art. 21.0 da 'Lei da Televisiio', segundo o qua!
'nao e permitida qualquer emissao que viole os direitos liberdades e garan
tias fundamentais, atente contra a dignidade da pessoa humana ou incite a
pratica de crimes', para afirmar que 'niio houve respeito (por parte da SIC)
pelo direito a privacidade'. Nesse texto, citava-se Ant6nio Reis, vice-presi
dente da bancada parlamentar do PS e deputado da Comissiio de Assuntos
Constitucionais, que assegurava ter havido por parte do canal de Carnaxide
'uma ostensiva viola<;iio da vida privada'. Por seu !ado, Jose Antonio Lima,
falava, na edi<;ao on-line do Expresso de 17 de Maio de 2001, das 'televisoes
imbecil6ides' que se estruturam, na sua perspectiva, a partir da conjugac;iio de
tres vectores: 'quern promove, quern participa e quern ve', um fen6rneno que
o jornalista reconhecia niio ser exclusivarnente portugues, mas que se acen
tuava particularmente no nosso pais. Por isso, concluia o texto desafiando
para que, 'ta! como nos ma,os de tabaco e de forma preventiva, SIC e TV!
passem a incluir num dos cantos do ecr.i a seguinte mern;iio: esta televisiio pre
judica gravemente a saude. Mental'. Neste mesmo dia, o director do Publico
escrevia um editorial a respeito deste tipo de programa<;iio televisiva intitu
lado 'a abjecc;iio absoluta'. Nele, referia 'as conversas alarves dos concorrentes

11 Piibfico, 19 de Maio de 2001. 
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do «Big Brother», os 'strip-tease dos «Acorrentados»', mas era a transmissao 
em directo da conversa familiar ocorrida no 'Bar da TV' que Jose Manuel 
Fernandes considerava representar 'o novo salto qualitativo em direq:ao ao 
zero absoluto'. Para o jornalista Fernando Madrinha, 

'n3.o existe uma gran de diferem;a entre a explorac;ao do drama familiar no concurso 

«0 Barda TV» ea longa e penosa entrevista, apresentada no «Jornal Nacional» 
da TVI do mesmo dia, a um pai desesperado que denunciou a policia o filho de 15 
anos por ele se ter tornado traficante de droga. Descontando o facto de uns terem 
ido a SIC para resgatar a filha e o outro ter ido a TVI para contar a hist6ria do filho 

- cada um fara o juizo moral que entender sobre as iniciativas dos pais em causa
- o resultado final e o mesmo, tal como a intenc;ao editorial' 12• 

Carlos Chaparro, professor de jornalismo da Universidade de S. Paulo, recusa
'.se a ver apenas deslizes de etica nas polemicas desencadeadas pelos novos 
reality shows. Argumentando que 'a etica e o campo te6rico dos valores', o 
academico defende que 'a sociedade portuguesa esta, sim, diante de uma 
situa\ao concreta de desrespeito pelas leis civis e penais essenciais no aparato 
de defesa e constru,iio da democracia', concluindo que 'e de crime contra pes
soas que se trata' 13. 
Num artigo onde reflecte acerca das 'novelas da vida real' inauguradas pelo 
'Big Brother', Pacheco Pereira refere a urgencia de se promover um debate 
publico sobre este tipo de formatos. Na sua opiniiio, 'o que programas como 
o 'Big Brother" mostram e que ha um aspecto muito relevante da vida publica
nacional que nao e tratado pela comunicai;ao social: a pr6pria comunicai;ao
social'. Argumentando que este tipo de programa,iio 'tern a ver com formas
modernas de poder e, como tal, deveria ser sujeito a um escrutfnio tao deta
lhado e esclarecedor para o publico como o decision-making dos outros pode
res', o colunista do Publico pensa niio haver qualquer motivo para que se
ignorem aspectos importantes da produ,ao deste tipo de programa. E inter
roga: 'Por que raziio e que nada se sabe sobre o processo de selec,ao dos can
didatos? 0 que e que procurava a TV! nos seleccionados? Qua! o 'programa'
oculto dessa selec,ao?'. Outro dos aspectos referidos por Pacheco Pereira rela
ciona-se com a inclusiio de pe,as sobre o 'Big Brother' no 'Joma! Nacional' da
TVI, deixando, a este respeito, as seguintes interroga,6es: 'Algum jornalista
da casa colocou objec,6es, ou se recusou a fazer o que !he era mandado? Que
garantias tinha de niio ser despedido se o fizesse?'14• 

Tambem da parte do Governo, fizeram-se ouvir crfticas its 'novelas da vida
real' e a forma como estas vinham contaminando a restante programai;ao,
nomeadamente os noticiarios. Num debate destinado a divulgar o piano de

ii Expresso, 19 de Maio de 2001. 
13 0 Ribate;o, 24 de Maio de 2001. 
14 P1lblico, 4 de Janeiro de 2001. 
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incentivos a imprensa regional, realizado em Janeiro de 2001 em Alenquer, o 
secretario de Estado da Comunicai;iio Social, Arons de Carvalho, garantiu que 
o jornalismo portugufs atravessava 'urna profunda crise' que se repercutia em
'falta de rigor e sensacionalismo'15

• 

2.2. Os discursos legitimadores 

Paralelamente aos beneficios que se insiste em fazer transitar para os con
correntes (a quern se garante uma certa visibilidade que se julga ser sin6nimo 
de notoriedade) e para o publico televisivo (que se pensa satisfazer com uma 
oferta que atinge altos indices de share), as posii;oes legitimadoras desta pro
gramai;iio - a maior parte <las quais tomadas pelos actores do campo televi
sivo - faiem sobressair elementos relacionados com os indices de audifncias, 
e consequentemente com a rentabilidade eco116mica, que levam as estai;6es de 
TV a perseguirem tacticas de programai;iio que se revelam eficazes em termos 
de captai;iio do interesse do publico. E isso que constitui, afinal, a chave para 
a compreensiio de uma nova fase na vida <las televis6es generalistas com reper
cuss6es em toda a grelha, principalmente na franja que reune mais espectado
res, a do horario nobre. 
Proporcionar ao publico programas populares para, atraves disso, solidificar 
audifncias que garantam substanciais retornos em receitas publicit3.rias: eis a 
fori;a subjacente a qualquer estrategia de engenharia de programai;iio, prin
cipalmente no sector privado do audiovisual. Foi nisto que a TV! apostou 
quando, em Setembro de 2000, renovou radicalmente a sua oferta televisiva 
em horario nocturno. A 'locomotiva' foi, como j8 referimos, o 'Big Brother', 
atraves do qual se acreditava ser possfvel fazer periclitar o share da estai;ao 
mais vista, a SIC. 0 presidente do Conselho de Administrai;iio da TV!, Miguel 
Paes do Amaral, reconhece que 'foi um enorme risco' 16

, embora a aposta de 
'dar as pessoas aquilo que elas gostam de ver' garantisse, desde logo, algum 
sucesso. No caso, esse sucesso ultrapassou todas as expectativas, obrigando a 
estai;iio privada concorrente a reformular a sua estrategia. Falando do impacte 
do 'Big Brother', o presidente do Conselho de Administrai;iio da SIC, Francisco 
Pinto Balsemiio, afirmou o seguinte: 

'O programa foi oferecido a SIC, a SIC entendeu que as pessoas nao iam gostar 
daquele tipo de programas e que, portanto, nao havia qualquer vantagem em dar 
aquele tipo de programa\'.ao. Verificou-se que estivamos completamente engana

dos e ai a SIC teve de voltar atr3.s e pensar.' 17 

i.1 Didrio de Noticias, 8 de Janeiro de 2001. 
16 Ptlblico, 29 de Janeiro de 2001. 
17 Expresso, 2 de Junho de 2001. 
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Justificava-se, assim, a opt;iio do seu canal em integrar na grelha o mesmo tipo 
de formato. Por seu !ado, o director da SIC, Emidio Rangel, depois de subli
nhar que o seu trabalho 'se orientava tendo em conta aquilo que os publicos 
apreciavam', defendia que, 'se as pessoas exigem programas «voyeuristas» ou 
com essa l6gica, uma estac;iio generalista como a SIC pode transmiti-los' 18

• 

Ocupando ja um grande espa<;o na grelha de programat;iio, estes novos reality 
shows tambem 'entraram' noutros programas. Na SIC, emiss6es como 'Noites 
Marcianas' e 'SIC 10 Horas' 19 foram espac;os propicios para conversas em torno 
do enredo que os concorrentes iam construindo atravfs de um quotidiano dese
nhado para/pelas camaras que os vigiavam em permanencia. No entanto, a 
abordagem que estes talk shows fizeram das 'novelas da vida real' - embora 
pudesse ser considerada excessiva - niio levantou grande polemica junto da 
opiniiio publica. 0 mesmo niio se passou com a TV!, que optou por tratar os 
momentos mais significativos do 'Big Brother' no sen 'Jornal Nacional'. 
Confrontando-se com criticas permanentes em relai;iio a esta politica editorial, 
a TV! vai, ao longo deste tempo, enjeitando veementemente todas as acusa
t;iies que incidiam na violat;iio dos limites de informai;iio. Ainda em 2000, Jose 
Eduardo Moniz considerava ser 'estupido pensar que um 6rgiio de comuni
cac;iio social niio possa falar de si pr6prio e em assuntos que sejam noticia', 
contra-atacando ainda o director da SIC - que, dias antes, pedira a interveni;iio 
da Alta Autoridade para a Comunicai;iio Social sobre o 'Big Brother' - nestes 
termos: 'Acho incrfvel que falsos moralistas, que niio respeitaram regras €ticas 
e morais, per;am a intervern;iio da secretaria para resolver nos bastidores aquilo 
que niio resolvem em antena'20• Participando, a 9 de Novembro de 2000, num 
debate intitulado 'O «Big Brother» deve ser noticia?', promovido pelo Conselho 
Deontol6gico do Sindicato dos Jornalistas, Henrique Garcia, subdirector de 
informat;iio da TV!, argumentou que o programa 'produz factos que siio notici
aveis'. Por outro lado, tambem reconheceu ser 'indesmentivel' que 'ter notfcias 
do «Big Brother» no fim do jornal aumenta as audiencias', sublinhando, no 
entanto, que essa constatar;iio niio poderia ser o lmico criti:rio para se promover 
a noticiabilidade. Quanto ao destaque dado nos noticiarios da TV! ao 'pontape 
do Marco', Henrique Garcia justificou-o assim: 'niio podfamos ignorar uma 
coisa de que todo o pais falava'21• E o que dizer, quando se colocam jornalistas 
em formatos vocacionados para o entretenimento? Paula Magalhiies - jorna
lista ha mais de 20 anos, tendo sido pivot de noticiarios na RTP e, depois, 

18 jornaf de Noticias, 6 de Janeiro de 2001. 
19 Entrevistada na edi<;ii.o de 30 de Junho de 2001 do Jorn al de Notfcias, a apresentadora do programa mati
nal da SIC, quando confrontada com a inclusao de imagens deste reality show no seu formato, remeteu essa 
responsabilidade para o director do canal e para a produtora do 'SIC 10 Horas', a Comunicasom, acrescen
tando que 'O Barda TV' entrava ai na medida em que as suas emissiies se assumiam como 'o espa<;o nobre do 
dia', procurando-se, por isso, 'falar al de outros programas da SIC'. 
20 P1iblico, 3 de Novembro de 2000. 
21 Escas citai;Oes foram retiradas das notkias que reportam esta conferenda, publicadas nas edi�Oes de 11 de 
Novembro de 2000 do Piiblico e do Dicirio de Noticias. 
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responsavel por varios programas de informa,ao na TV! - foi uma das pro
fissionais chamadas pela direc,ao de informa,ao para o cargo de editora do 
'Big Brother Extra'. 'Nao e o projecto da minha vida. Acredito que seja um 
neg6cio, mas e um neg6cio que nos paga', afirmou a jornalista nesse mesmo 
debate. Tambem Manuela Moura Guedes, pivot do 'Jamal Nacional' e chefe 
de redac,ao da TV!, recusou varias vezes a posi,ao daqueles que censuravam 
a inclus.io de pec;as sobre o BB nos noticiclrios, usando a seu favor argumentos 
como os de o concurso ser 'um fen6meno' em relac;ao ao qual a informac;ao do 
respectivo canal 'niio podia passar ao lado'22• 0 mesmo apoio a esta polftica 
editorial que se inclinava para uma 'informa,ao tabl6ide' foi dado varias vezes 
pelo presidente do Conselho de Administra,ao da TV!. 'Equal e o problema? 
Os tabl6ides em Inglaterra sao os jornais mais lidos. 0 Sun e o Daily Mail tern 
muito mais leitores do que o Telegraph e que o Times', afirmava Miguel Paes 
do Amaral que defendia encontrar na programa,ao do seu canal 'uma grande 
harmonia entre a informac;ao e o entretenimento', o que, na sua opini.io, 'e
absolutamente essencial'23

• 

Paralelamente a um discurso legitimador destes formatos, os responsaveis 
pelos canais privados iam admitindo fazer eventuais cedencias, criando limi
ta,oes aos respectivos conteudos em troca de algumas condi,oes. Para o pre
sidente da TV!, Miguel Paes do Amaral, 'banir os reality shows s6 no dia em 
que a RTP deixar de ter futebol nacional, a SIC novelas brasileiras, a RTP 
deixar de ser financiada pelo Estado e a TV! ter a mesma posi,ao na TV cabo 
que a SIC'24• 

2.3 As delibera�iies da entidade reguladora dos media 

Num quadro de reiteradas crfticas aos avan,os que as 'novelas da vida real' 
faziam em direcc;ao ao dominio da vida privada dos respectivos concorrentes, 
de varios reparos a inclusiio de pe,as sabre epis6dios do 'Big Brother' nos noti
ciarios da TV! e de sucessivos alertas para a contamina,ao que o jornalismo 
estava a ser alvo por parte deste tipo de formatos, a entidade que, na altura, 
supervisionava o campo dos media - a Alta Autoridade para a Comunica,ao 
Social - viu-se obrigada a tomar algumas posi,oes. Esses alertas nunca tive
ram grande capacidade para travar os excessos que vinham a ser cometidos, 
apesar de o n.0 1 do artigo 23.0 da Lei n.0 43/98, de 6 de Agosto (Lei da Alta 
Autoridade para a Comunica,ao Social), conferir a este 6rgiio poder para ela
borar 'directivas genfricas' ou 'recomendac;Oes' com 'carcicter vinculativo'. 

22 Didrio de Noticias, 17 de Janeiro de 2001. 
23 Estas afirmar;Oes foram feitas numa entrevista concedida por Miguel Paes do Amaral a Lusa, referida pela 
edir;iio de 8 de Abril de 2002 do Ptiblico. 
24 Didrio Eco116mico, 8 de Jun ho de 2001. 
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Elegendo como ponto central 'as questoes de privacidade e de dignidade 
humana', a AACS aprovou por unanimidade, a 24 de Outubro de 2000, uma 
delibera,ao onde se considerava 'fundamental que a TV! garanta, nas suas 
emissoes, o respeito por esse valor [da privacidade], que a lei protege, nao per
mitindo que essa exposi,ao de privacidade humanamente indignifique os par
ticipantes e objectivamente constitua uma pedagogia de indignidade humana, 
seja em situa,;Oes espedficas e tarefas concretas seja nas tacticas de exito e nos 

valores que tais t3cticas podem ferir'. Para tr.is, ficava o tratamento exaustivo 
por parte dos noticiarios da TV! do caso conhecido como 'pontape do Marco' 
e algumas edi,oes de jornais televisivos que inclufram nos respectivos alinha
mentos pe,;as sabre, por exemplo, experiencias sexuais ocorridas no interior 
da Casa do 'Big Brother'. 
A SIC nao ficaria, durante muito tempo, imune its chamadas de aten,ao da 
AACS. No dia a seguir aos incidentes do 'Bar da TV', devido a transmissiio da 
conversa entre a concorrente Margarida e os seus pais, ou seja, a 16 de Maio 
de 2001, a Alta Autoridade para a Comunica,ao Social aprovou por unanimi
dade ontra delibera,ao onde se considerava que 'foram infringidos de forma 
grave os parametros etico/legais que visam proteger a imagem das pessoas e 
a reserva da intimidade da vida privada', recomendando-se ao canal de TV 'o 
estrito cumprimento da lei a que na matfria est.i vinculada e, em especial, das 

normas constantes dos numeros 1 e 2 do artigo 21.0 da lei da televisao'. Nesse 
mesmo dia, a SIC retransmitiu, ao longo da emissiio, partes do programa que 
tanta polfmica estava a causar, tornando, ainda, pllblico um comunicado no 
qual a direc,;ao do canal se dizia alvo de uma 'inten,;ao persecut6ria', acu

sando a AACS de, por um !ado, niio se referir 'de forma objectiva a um unico 
aspecto do programa susceptfvel de incorrer nas alegadas viola,oes de para
metros etico-legais', e, por outro lado, de se manter em silfncio em relai;ao a 
'um canal concorrente' que, na perspectiva dos respons.iveis da SIC, inseria na 
respectiva grelha 'repetidas transmiss6es em hor.irios diurnos de cenas apre

sentadas como de «sexo ao vivo»' e 'actos de violfncia ffsica acompanhados da 
promoi;iio de quern os pratica'. 
Depois de varias tentativas para introduzir alguma modera,ao nos conteudos 
emitidos em horario nobre, a Alta Autoridade para a Comunica,ao Social 
conseguiu, a 18 de Setembro de 2001, sentar a mesma mesa os presidentes da 
RTP, SIC e TV! para assinarem um acordo de auto-regula,ao da programa,ao 
televisiva. Nele, ficou acordado que se iria ter em conta 'os honirios dos pro
gramas, o respectivo contelldo, no que diz respeito, nomeadamente, a cenas 
de violfncia, fisica ou verbal, e de sexo, explicito-ou sugerido'. Na cl:iusula 6.\ 
ficou estipulado que 'os operadores se comprometem nos servii;os noticiosos a 
refor,ar os mecanismos que garantam qualidade a Informa,ao e a clarificar os 
criterios jornalisticos, com respeito pelo C6digo Deontol6gico e pelo Estatuto 
do Jornalista, de modo a que uma notfcia niio possa ser confundida com qua!-
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quer tipo de promo,iio'. Esta ultima aHnea, embora impusesse alguns cuidados 
nos contelldos noticiosos, nao impedia os canais de televisao de introduzirem 
nos noticiarios pe,as sobre os reality shows. 0 pr6prio director de informa,iio 
da TVI, Jose Eduardo Moniz, fez mesmo saber que nos programas informa
tivos continuaria a incorporar o que considerava ser noticia, 'aconter;a num 
mercado, na rua, numa novela ou num reality show'25

• E foi isso que se fez, 
por exemplo, a 8 e a 9 de Janeiro de 2002, quando se optou por incluir no 
alinhamento do 'Jornal Nacional' duas reportagens sobre o 100.0 epis6dio da 
telenovela portuguesa 'Filha do Mar'. A AACS viria a reagir a isso em Mar,o, 
considerando, em plenario, que o canal quatro poderia ter violado a clausula 
que estabelecia que os operadores niio iriam fazer promo,iio de programas sob 
a forma disfar,ada de notfcia. A solu,iio encontrada foi a de se solicitar uma 
reuniiio da Comissiio Arbitral, prevista no protocolo de Setembro, mas que, 
ate esse momento, ainda estava par criar ... 

A interven,iio da AACS no campo da programa,iio televisiva voltou a tornar
-se visive!, no primeiro dia de Fevereiro de 2003, numa reuniao feita com o 
prop6sito de analisar um 'novo modelo de programas de televisiio que pode 
p6r em causa a dignidade humana'. No mes anterior, a SIC tinha estreado o 
'Bomb.istico', 'Escandalos e Boatos' e 'O Crime nao Compensa' e a TVI o 'Eu 
Confesso'. Foi o primeiro formato que suscitou mais polemica, devido ao facto 
de, na estreia, o apresentador ter colocado em causa a decisao de um juiz, 
chegando mesmo a pontapear a respectiva senten,a. Depois de o Conselho 
Superior de Magistratura ter tornado publica uma veemente discordancia 
sobre este tipo de programa,iio e solicitado ao Estado uma interven,iio em 
defesa das institui,6es, o Governo pediu a AACS que se pronunciasse sobre 
determinados programas dos canais privados, tidos coma momentos de vio
la,iio dos direitos e liberdades. Ao contrario daquilo que se esperava, o 6rgiio 
regulador, no comunicado da reuniiio de 1 de Fevereiro, niio fez qualquer alu
siio a emiss6es especificas, optando apenas por sublinhar a necessidade de os 
programas televisivos preservarem a dignidade humana. 
Se a Alta Autoridade para a Comunica,iio Social se revelou incapaz de tra
var sucessivos abusos de certas emiss6es televisivas, o Governo tentou, no 
segundo semestre de 2003, controlar a oferta televisiva, criando uma nova Lei 
de Televisiio (Lei n.0 32/2003, de 22 de Agosto) que apresentava obriga,6es 
genfricas para todos os canais e uma nova regula�ao, em matfaia de contell
dos. De acordo com o artigo 24.0, nenhum operador deve permitir a emissao, 
em sinal aberto, de programas que coloquem em causa os direitos fundamen
tais do indivfduo, que contenham pornografia, que incitem a violencia gra
tuita, ao 6dio, ao racismo e a xenofobia. Essas obriga�Oes sao retomadas no 
artigo n.0 30 que obriga os canais de TV a adoptarem uma 'etica de antena'. 

25 P1iblico, 19 de Setembro de 2001. 
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Este novo enquadramento legal do audiovisual - que refor,a ainda o regime 
sancionat6rio aplic.ivel a actividade televisiva - nao impediu, no entanto, os 
canais televisivos de continuarem a promover uma programa�ao que vinha 
sendo adoptada desde Setembro de 2000, ou seja, com um entretenimento que 
atentava contra a dignidade <las pessoas e com uma informa,ao demasiado 
sensacionalista e com fronteiras tenues em relar;iio ao registo da ficr;:io. 

3. Uma nova era para o audiovisual: a 'p6s-neotelevisiio'

Ainda que em alguns textos publicados na imprensa se encontrem elementos 
que situam a actual oferta televisiva numa tendfncia que ultrapassa uma ou 
outra emissiio espedfica - e o caso dos artigos do critico de Televisiio Eduardo 
Cintra Torres" publicados na coluna 'Olho Vivo' do jornal Publico-, a ver
dade e que a maior parte dos argumentos apresentados esta demasiado presa 
a aspectos conjunturais. Talvez fosse produtivo articular este novo rumo da 
programa,ao televisiva com tendencias de fundo quer do audiovisual, quer da 
sociedade. Percorrendo alguma da literatura produzida nos ultimas anos por 
investigadores que desenvolvem o seu trabalho no campo televisivo, encon
tramos pistas que julgamos util reter para perceber melhor a evolu,ao que a 
programa,ao tern vindo a tomar. Eliseo Veron, Fran,ois Jost, Serge Tisseron, 
Michel Maffesoli e Eva Aladro siio alguns dos estudiosos que escreveram sobre 
as 'novelas da vida real', tipo 'Big Brother'. Em todos eles sobressai um dis
curso que reconhece quase como inevitavel este tipo de programa,ao. Como 
se correspondesse a um certo air du temps. 
Na sequencia do surgimento de novos reality shows tipo 'Big Brother', Eliseo 
Veron (2001) veio acrescentar uma nova lase a dupla periodiza,ao proposta 
por Umberto Eco27

, dando outra leitura aos conceitos de 'paleotelevisiio' e de 
'neotelevisi'io'. Na sua perspectiva, a televisao generalista foi, desde sempre, 
construfda a partir do 'contacto' que se da atraves da relai;ao do olhar, recu
sando, por isso, as vis6es de Eco que ve ai a singularidade da 'neo-TV' e as de 
Casetti e Odin que associam a 'paleo-TV' certos 'contratos de comunicac;8o' 
como um vector distintivo. Para Eliseo Veron, o que permite diferenciar as 
etapas da televisao generalista 'sao os interpretantes que caracterizam os con
tratos de comunica,ao e niio o Ia,o estrutural que passa sempre pelo contacto 
indicial'. Assim, na fase inicial, o interpretante fundamental era fornecido por 
um 'contexto s6cio-institucional extra-televisivo' (o Estado-Nai;8o), sendo o 

26 Ede sua autoria o livro Reality Shows: Ritos de passagem da sociedade do espectdc11lo (Coimbra: Minerva, 
2002). Ai, ret'inem-se alguns artigos publicados na sua coluna semanal do Piiblico. 
27 Num artigo intitulado 'A transparencia perdida', Umberto Eco assinala dois periodos distintos no audio
visual: a 'paleotelevisiio', a do tempo do monop6lio; ea 'neotelevisiio', a da era da desregulamentai;iio. Esta 
designai;ii:o e retomada por v3.rios te6ricos, principalmenre em Italia com os trabalhos de Francesco Casetti e 
Roger OOin {1990), de Sandra Cavicchioli e Isabella Pezzini (1993) ou de Maria Pia Pozzato (1995). 
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contrato de comunicac;ao consubstanciado atraves da metifora da 'janela'. 
Ao interpretante-nac;ao correspondia, ao nfvel da recepc;ao, um interpretante

-cidadiio, que absorvia o que lhe era proposto pela grelha televisiva, constru
fda segundo uma l6gica que escapava ao pr6prio medium. Na segunda fase, a 
televisao afasta-se do piano politico, tornando-se, ela pr6pria, a 'instituh;ao

-interpretante', resultando, daqui, uma visibilidade crescente das estratfgias 
enunciativas. A passagem do sfculo trouxe, na opiniao de Eliseo Veron, um 
novo modo de encarar a enunciac;.io televisiva. Aqui, 'o interpretante domi
nante consiste numa configura,iio complexa de colectivos definidos como 
exteriores a instituic;ao televisao, atribufdos ao mundo nao-mediatizado do 
destinatario', representando os novos reality-shows (tipo 'Big Brother') pro
gramas de base deste novo contexto de mudan,a de paradigma. Pela primeira 
vez na sua hist6ria, a TV integraria no ecra o processo de mediatizac;.io do 
qual ela e a fonte e o principal actor, concedendo a realidade extra-mediatica 
quotidiana, na qual se movimentam os receptores, um espac;o estratfgico t.io 
importante como aquele que se encontra dentro do pequeno ecrii. Nas palavras 
de Eliseo Veron, este tipo de programa 'coloca em cena uma semi6tica do la,o 
social quotidiano extra-mediatico', atraves do qual se completa aquilo que o 
programador planeou. Nesta fase, a programa,iio fica em aberto, dando-se 
aos receptores o poder de decidirem o desfecho dos programas. Veron pensa 
que esta sera a ultima etapa da TV generalista. 
Fran,ois Jost utiliza a imagem para, atraves dela, falar da evolu,iio da comu
nica,iio televisiva. 'Da imagem-espfrito dos anos 50 passa-se para a imagem
-corpo dos nossos magazines da actualidade', escreve em La Television du 
quotidien (2001: 74). Esta mudarn;a mistura-se com outras de identica natu
reza: 'a c3mara ja nao e um p.issaro que desliza na superficie do mundo, mas 
um peixe que emerge no meio daqueles de quern capta a vida' (2001: 74). 
Faltara aqui a referenda a uma terceira etapa, apenas aludida na conclusiio 
do livro, quando o autor enfatiza a actual necessidade (de quern produz e de 
quern ve televisiio) de 'tocar o vivido'. Na sua perspectiva, e af que a imagem 
'encontra o seu pleno valor de fndice'. No ano seguinte, no livro dedicado ao 
'Loft Story', ha outro espa,o para falar no novo patamar da comunica,iio tele
visiva: aquela que e inaugurada por programas que misturam imagens reais e 
ficticias, que apagam as fronteiras que separam os programas da publicidade. 
Percorrendo caminhos diferentes de Eliseo Veron, Fran,ois Jost tambem ve no 
surgimento dos chamados 'programas da vida real' a emergencia de uma nova 
fase da televisiio. A eles dedica um livro que intitula L'Empire du loft, escre
vendo af que esse tipo de emissao 'aparece na converg€:ncia de trfs modos: o da 

autenticidade, aberto pelos reality show; o ficcional das sitcoms; e o do ludico' 
(Jost, 2002: 70). Na sua perspectiva, 'o loft e um catalogo de todos os sucessos 
televisivos da ultima decada' (2002: 105), mas com efeitos que nenhuma outra 
emissiio akan,ou. Afirmando que 'o programa e ele pr6prio a publicidade', 
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Jost (2002: 130) ve nos novos c6digos estruturantes desse formato o esbati
mento da fronteira que separava o campo publicitario dos programas televisi
vos. A sua posi\ao marcadamente semi6tica e influenciada pelas aprecia<;Oes 
de natureza sociol6gica e cognitiva de Serge Tisseron que, no ano anterior, 

havia publicado L' Intimite surexposee. Nesse livro, o psicanalista (2001: 76) 
assinala a passagem para um novo periodo da hist6ria da intimidade. Para 
tras, ficavam duas etapas distintas. A primeira, onde 'a individualidade e a 
interioridade apareceram como um luxo dos privilegiados enquanto a maio
ria tinha de seguir a exigfncia do grupo', e uma segunda, onde se 'exaltou a 
individualidade de um grande numero de pessoas'. Actualmente, a intimidade 
situar-se-ia onde cada um deseja que ela esteja. Seria este um outro modo de 
vivermos o dia-a-dia, tendo esta altera,ao comportamental profundas influen
cias no modo como a televisao organiza a sua comunicai;:io. 
Reconhecendo, tambem, que entramos com os novas reality shows numa 
nova fase da televisiio - a que chama de 'televigiliincia' -, Eva Aladro (2000) 
encara a actual enuncia,ao televisiva a partir de um triiingulo composto pelo 
'ptiblico', 'participantes dos programas' e 'criadores da situa,;ao televisiva', 
sendo comum a todos eles o tra�o do 'poder de observa,ao'. Significa isso que 
a televisao constr6i-se dentro e fora do pequeno ecra. Ao contr.irio de Veron, 

Aladro tenta equilibrar a for,a de cada um destes tres iingulos. Se o 'interpre
tante-telespectador' esta dotado de capacidade para escutar, opinar e decidir 
o rumo dos programas televisivos, os participantes <las emiss6es actuam sem
pre uns sobre os outros, construindo um enredo que se pretende autentico,
apesar de existir sobre ele um importante trabalho aos niveis da p6s-produ
,ao, realiza,ao e edi,ao de imagens que condiciona aquilo que se ve. Todos
vigiam todos, sendo o pequeno ecrii uma especie de ponto de encontro entre
estes diferentes actores. Como se cada um precisasse de imagens construidas
pelo outro para continuar o seu quotidiano. Tal como acontece na vida real.
Referindo-se ao formato 'Big Brother', Eva Aladro assinala que, quando saem
da 'Casa', os concorrentes sffo confrontados com uma entrevista para conta
rem o que aconteceu dentro de um espa,o que foi permanentemente vigiado
por ciimaras. Embora seja tudo transparente e a visibilidade absoluta, parece
que os telespectadores nao viram tudo. 'Na realidade, nao viram', assegura a
investigadora que, com base nisso, avarn;a para aquilo que pensa ser um dos
pontos ressaltados por este formato: a import3.ncia do discurso como 5.ncora
daquilo que se ve. Na verdade, em torno das imagens das novelas da vida real,
h.i uma interaci;ao contfnua, incluindo-se, nessa 'conversa', os telespectadores
a quern siio proporcionados multiplos acessos de dialogo (televoto, mensagens
de email, f6runs em chats ... ), que permitem aquilo que se considera ser 'uma
autentica sensa,ao de partilhar experiencias alheias'. E partilha-se o que? A
vida que ali e dada em directo, atraves de comportamentos aparentemente
an6dinos. Tambfm e assim que se constr6i o quotidiano. Aladro ve neste tipo
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de programa,ao 'o come,o de uma televisao baseada na complexidade do ser 
humano', constituindo-se este tipo de formato como um espa,;o que 'propor
ciona novas possibilidades de discussao colectiva sobre as rela,oes sociais'. 
E tambem como uma metafora da vida de todos os dias que Michel Maffesoli 
encara os novos reality shows. Todos nos existimos pelo e sob o olhar de 
alguem e e isso que estrutura os formatos tipo 'Big Brother'. Referindo-se a 
versiio francesa do Grande lrmao, o soci6logo defende que o programa 'p6e 
em cena a «perda» do individuo racional numa entidade que o ultrapassa' 
(2003: 101). Na sua perspectiva, 'o sufocamento suscitado por esta partilha 
dos afectos e a obsceuidade que isso induz siio instrutivos. Eles lembram, sim
plesmente, que o ccplural» na natureza humana e uma realidade empfrica de 
antiga mem6ria' (2003: 102). Eduardo Cintra Torres (2002) fala desta nova 
programa,ao como uma especie de 'ritos de passagem da sociedade do espec
tclculo' que e a nossa. 
Nao siio padficas as teses que veem na televisiio um reflexo daquilo que lhe e 
exterior e, simultaneamente, um momenta de dar novo impulso a tendencias 
embrionarias que fervilham na rede societal. Onde Maffesoli insiste em ver 
aspectos positivos, outros constroem, a partir daf, uma argumenta,;ao exac
tamente contraria. Como o fil6sofo Gustavo Bueno, que qualifica este ·tipo de 
oferta televisiva como 'o prot6tipo da obscenidade' (2002: 123-127). Maffesoli 
considera que e exactamente isso que hoje retorna ao 'primeiro piano da cena 
social'. Dentro e fora do pequeno ecra. Na sua perspectiva, esse 'lixo que se 
teria de esvaziar ou esconder e igualmente um elemento da realidade que, com 
alguma insolencia e com desenvoltura face aos conformismos de pensamento, 
d.i a ver cruamente. Exprimindo-se, essa parte obscura relativiza a nossa 
pretensao a <laminar a natureza. E incita, sobretudo, a conciliar-se com ela' 
(2003: 164). Quanto as criticas que censuram a televisiio por avan,ar muito 
em direc,ao aos territ6rios da intimidade, o soci6logo do quotidiano defende 
que aquilo que 'no burguesismo moderno se podia v iver por detras do muro 
da vida privada torna-se, a partir de_ agora, num elemento de vinculo social', 
criando 'multiplas tribos que se reunem gra,as as redes do ecrii' (2003: 164). 
Talvez parte destes argumentos suscite reservas, mas estes enquadramentos 
tern a vantagem de pensar a televisao inserindo-a num tempo que e o nosso. 
No infcio do seculo XXI, a enuncia,ao televisiva e substancialmente diferente 
daquela que foi construida na segunda metade do seculo XX. Talvez porque, 
acima de tudo, tambem o quotidiano sofreu profundas altera,oes. A acei
tarmos isso, as justificar;Oes para este novo rumo do audiovisual nao podem 
apenas estar dentro do pequeno ecra, nem tao-pouco circunscritas ao campo 
televisivo. Estiio tambem na sociedade. E e sobretudo isso que convem nao 
perder de vista. 
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4. Algumas notas sobre as mudan�as e os desafios
do jornalismo televisivo

Poder-se-ia afirmar que as 'novelas da vida real' revolucionaram a programa
i;ao. A de entretenimento e a informativa. Ate certo ponto, isso era inevitavel. 
A oferta televisiva como uma realidade composta por elemeutos especificos 
(os programas) inseridos num 'macrodiscurso global' (a grelha) e uma pers
pectiva adoptada por vclrios te6ricos, segundo os quais uma emissao e sempre 
condicionada pelos programas que !he sao contiguos e, acima de tudo, pela 
politica editorial da respectiva esta<;ao, Porque ocuparam um grande espa<;o 
no interior das grelhas, talvez os novos reality shows emitidos pelos canais 
privados tivessem sido os que mais influenciaram os restantes contelldos tele
visivos. Os enredos <lesses formatos entraram noutros programas, deram ori
gem a emiss6es especiais, tornaram alguma da fici;ao nacional semelhante a 
si e misturaram aquilo que e intrinseco ao entretenimento com aquilo que e
idiossincratico ao jornalismo. Os jornalistas criaram pe�as sobre as novelas da 
vida real e os que estavam envolvidos na produ<;ao <lesses reality shows fize
ram aquilo que se pretendia que fossem reportagens sobre os respectivos con
correntes. Como se os noticiclrios passassem a ser um tempo de descontrac<;ao 

e as emiss6es de entretenimento um momenta de informac;iio. Valorizando a 
ligac;ao directa a factos cujas causas e consequencias ainda estiio por apurar, 
insistindo em assuntos quotidianos an6dinos e privilegiando fontes an6nimas 
que falam em registos emotivos, os notici3.rios distinguem-se cada vez menos 
das 'novelas da vida real'. 

Num tempo de 'macdonalizai;ao do sistema audiovisual' (Blanco Sampedro, 
2003 ), a televisao parece exibir-se e promover-se a si pr6pria, prescindindo do 
contacto com o mundo exterior. 'Tele-realidade', 'tele-verdade' ou 'espect.i
culo do real televisivo' assumem-se coma conceitos recorrentes para falar da 
TV actual, onde a verdade dos enunciados cede lugar it verdade da enuncia<;ao, 
0 visive! sobrepoe-se ao inteligivel, o emocional ao racional. Mas, como lem
bra Regis Debray (1994), 'ver' niio e sin6nimo de 'entender'. E exactamente a 
partir deste postulado que a informai;iio televisiva deve procurar espa<;o para 
recuperar o terreno perdido nestes Ultimas anos. Percorrendo o horclrio nobre 
dos canais generalistas portugueses desde Setembro de 2000, reparamos que 
os programas de informai;iio semanal foram desaparecendo das esta<;oes pri
vadas. Serao os telejornais suficientes para perceber o que se passa de mais 
importante? Constituindo-se coma fragmentos da actualidade, as respectivas 
pe<;as noticiosas terao capacidade de nos situar na complexidade daquilo que 
nelas e sumariamente relatado? 
Por outro lado, ao integrar no alinhamento dos noticiirios reportagens sobre 

as 'novelas da vida real', os respectivos editores, para alem de promoverem 
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uma confusiio entre o real e a fiq:iio, contribuiram para acentuar a miopia do 
sistema informativo em rela\iio a dinamica social. Ja sabemos que a actuali
dade noticiosa e sempre uma seleq:iio de acontecimentos, mas convem que o 
filtro por onde passam os factos que acedem a visibilidade mediatica reflicta 
o mundo onde n6s vivemos e niio apenas o universo televisivo, fazendo-nos
crer que nada mais se passa para alem daquilo que e criado no pequeno ecra.
Tambem os avan\OS que o jornalismo televisivo tern feito em rela\30 aos terri
t6rios do privado levantam a questiio de saber se essa aparente transparfncia
nos confere maior proximidade aquilo que se passa. Nern sempre o excesso de
luz permite a melhor visibilidade, o que valoriza o discurso enquanto ancora
imprescindfvel para perceber aquilo que se ve. Mas e exactamente essa atrac
,ao pela hipervisibilidade, desligada de qualquer contextualiza,ao, que a TV
tern vindo a promover. E que o jornalismo televisivo nao tern sido capaz de
travar, procurando outras formas de explicar a realidade que ultrapassem a
hipertrofia representativa, que resulta de uma cultura assente na velocidade da
imagem e na escassez da palavra.

Nestes Ultimos anos, foram muitos os que, em conferCncias, em artigos de 
jornais ou em revistas cientfficas, se opuseram ao actual rumo do audiovi
sual. Das novelas da vida real, falou-se em 'atentados contra a privacidade' 
ou de 'conteudos abjectos'. Da informa,ao, aludiu-se a 'falta de rigor' ou ao 
'sensacionalismo'. Argumentos de quern ambicionava outra oferta televisiva, 
principalmente um jornalismo com mais qualidade e com menos dependencias 
de v::iria ordem. Os respons::iveis pelos canais de televisiio, nomeadamente pri
vados, defenderam-se das criticas, contrapondo os altos indices de audiencias 
atingidos pelas emissOes alvo de maiores criticas. Era como se, de um lado, 
estivesse uma elite que pretendia uma televisiio de minorias e, do outro, as 
massas que reclamavam uma TV democr::itica, ou seja, para a maioria. A Alta 
Autoridade para a Comunica,ao Social tentou fazer aquilo que lhe competia: 
travar os avan\OS dos contelldos televisivos. Nunca o conseguiu. Na verdade, 
os novos reality shows s6 vieram comprovar o que todos pressentiam ha muito: 
no audiovisual a oferta e determinada pelas leis do mercado. No entanto, uma 
televisao niio pode - niio deve! - estar apenas submetida a condicionamentos 
econ6micos, sob pena de se reproduzir sempre mais do mesmo e cada vez pior. 
Pela nossa parte, pensamos que os espa\OS informativos poderao ser uma ala
vanca fortissima para restituir qualidade a oferta televisiva e para conferir ao 
espa,o publico contemporaneo uma nova vitalidade. 
Reflectindo sobre o jornalismo no seculo XXI, Jose-Luis Martinez Albertos 
(1999) afirma que 'a possivel sobrevivencia do jornalismo esta em grande parte 
condicionada pela valoriza,ao da actividade jornalistica como profissao', 
devendo esse trabalho assentar em dois pilares: assumir-se como um direito 
publico e ser regulado por exigencias eticas criadas pelos pr6prios profissio-
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nais. Seria ut6pico reclamar um jornalismo televisivo como aquele que era pra

ticado ainda num passado recente. Vivemos um tempo diferente. Um tempo 
em que a vida publica se mistura com o espa,o privado e em que a intimidade e 
exposta como se de um assunto social se tratasse. Um tempo em que nos cons
truimos n:'io s6 atraves de discursos racionais, mas em que nos percebemos, a 
n6s e aos outros, atraves de registos emotivos. Mais do que modos de pensar, 
procuramos modos de sentir. Neste contexto, a informac;ao televisiva ve-se 
perante o desafio de renovar os seus c6digos de enuncia,iio televisiva. Nos 
ultimos anos, optou-se pelo caminho mais facil. E mais perigoso. Rasgaram-se 

os limites da intimidade, promoveu-se o voyeurismo, criaram-se 'pseudo-noti
cias' e instalou-se uma espfcie de 'jornalismo de causas', subserviente els leis 
do mercado, perdendo de vista o 'hem comum', 
Se hoje insistirmos em manter o jornalismo televisivo como um campo social 
aut6nomo, de que praticas e de que valores poderemos falar? Sera que ainda faz 
sentido haver redacc;6es com profissionais formados em jornalismo? Sera que 
necessitamos hoje de jornalistas que privilegiem factos de interesse publico, que 
promovam um debate social pluralista e igualitario, que procurem informa,ao 
junto de fontes credfveis, que respeitem o princfpio do contradit6rio ... ? Sera 
que queremos apenas divertir-nos, quando ligamos a TV? Sera que niio nos 
fara falta uma informa,ao que seja simultaneamente de interesse do publico, 
mas tambem de interesse ptlblico? Se as respostas parecem 6bvias, n:'io serao 
paradoxais as op,6es que os responsaveis pela programa,ao dos canais gene
ralistas promoveram entre Setembro de 2000 e Dezembro de 2003? 

Cronologias 

03.09.2000 Antestreia, na TV!, do 'Big Brother' que registou 42,4% de share.

04.09.2000 Acompanhando a estreia do 'Big Brother', a TV! renova-se grafica
mente e apresenta, a partir desta data, uma nova informa,;ao di.iria 
as 13h00 e as 20h00. 

3-4.09.2000 A SIC exibe, em horario nocturno, uma serie de reportagens sobre
a sallde inseridas numa emissio especial intitulada 'lsto e um 
Escandalo'. 

16.10.2000 A RIP reformula o cenario e o grafismo do 'Telejornal' e do 'Jornal 
da Tarde'. 

30.12.2000 Termina a 1.' edic;ao do 'Big Brother', que deu a TV! um share de 
75%. 

20.01.2001 Estreia, na SIC, 'Acorrentados'. A primeira emissao regista um share

de 31,3%. A TV! contrap6e 'Jardins Proibidos', que reune share de 
48,8%. 
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21.01.2001 Estreia na TV! do BB2. 

12.02.2001 Estreia na SIC 'Noites Marcianas'. 0 tema do primeiro programa e 
a pornografia em Portugal. Na TV!, o 'Especial Informa<;iio' e dedi
cado ao erotismo. 

13.05.2001 Estreia, na SIC, 'O Bar da TV', produzido por Ediberto Lima, 28,9% 
de share. 

15.05.2001 Transmissao em directo da conversa de Margarida com os pais no 
'Bar da TV', alegadamente sem autorizac;io para tal por parte dos 
intervenientes. 

20.05.2001 Oltima emissiio da 2.' edi<;iio do BB, que reune 43,4% de share. 

16.05.2001 Emidio Rangel assume o cargo de director-geral coordenador de con
teU.dos dos v.irios canais da SIC, deixando de ser director de progra
mac;ao e de informac;ao. 

20.05.2001 Estreia, na SIC, 'Jerry Springer Show'. 

02.09.2001 Come<;:a o BB3 e, no acesso ao horclrio nobre, estreia a novela 'Anja 
Selvagem'. 

03.09.2001 Estreia, na SIC, 'Confian<;a Cega', registando um share de 24,5%. 

07.09.2001 Emidio Rangel rescinde o contrato que o vinculava a SIC e abandona 
a estac;ao. 

14.09.2001 Jose Rodrigues dos Santos demite-se do cargo de director de infor
mac;ao na sequencia de noticias que anunciam Emidio Rangel para 
director-geral da RTP. 

20.09.2001 Emidio Rangel assina com a RTP um contrato para director-geral da 
empresa de servic;o pllblico de televisiio. 

06.10.2001 Estreia, na TV!, 'Survivor'. 

06.10.2001 A SIC renova a sua imagem grafica. 

21.01.2002 Estreia, na SIC, 'Informa<;iio da Manha', apresentada por Bento 
Rodrigues. 

22.01.2002 Estreia, na SIC, a 3." edi<;iio de 'Ficheiros Clinicos'. 

23.01.2002 A Media Capital compra 45% do grupo Nicolau Breyner Produ,oes 
(NBP). 

24.01.2002 Estreia, na SIC, 'Hora Extra'. 

28.01.2002 A RTP renova o grafismo e a cenografia, apresentando uma nova 
estratfgia para a informac;ao. 

09.02.2002 Estreia, na TV!, 'A Ilha da Tenta<;iio', apresentada por Carlos 
Ribeiro. 

10.02.2002 Estreia, na RTP, 'Operaci6n Triunfo', na versa.a espanhola, um for
mato produzido pela Gestmusic. 

04.03.2002 Com a apresenta<;iio de Marisa Cruze Herman Jose, estreia, na SIC, 
o reality show da Endemol 'Master Plan'.
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22.03.2002 Presidido por Almerindo Marques, o novo conselho de administra
i;:io da RTP entra em furn;6es, substituindo a equipa dirigida por 
Joao Carlos Silva. 

23.07.2002 Ultima gala de 'Academia de Estrelas' da TV!. 

29.08.2002 Emidio Rangel aceita uma rescisao amigavel do contrato que o ligava 
aRTP. 

08.09.2002 Come,a, na TV!, o 'Big Brother dos Famosos', atingindo o share de 
49,2%. 

06.10.2002 A SIC renova o grafismo, os genfaicos e os ceniirios da informa�:io. 

05.11.2002 Arranca, na TV!, a 2.' edi,ao do 'Big Brother dos Famosos'. 

16.02.2003 Estreia, na RTP, a versao portuguesa de 'Opera,ao Triunfo', produ-
zida pela Gestmusic e apresentada por Catarina Furtado. 

20.05.2003 Projecto de Leida Televisao e aprovado pelo Governo. 

31.08.2003 Estreia, na TV!, mais uma edi,ao do 'Big Brother'. 

05.09.2003 Estreia, na SIC, de 'Idolos'. 

28.09.2003 Estreia, na RTP, a segunda edi,ao da 'Opera,ilo Triunfo'. 

27.10.2003 Estreia, na TVI, 'O Diario da Manh:i', um magazine que vai para 
o ar das 7h30 as 10h00 e que e apresentado por Julia Pinheiro e
Henrique Garcia.
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A Casa Pia e a imprensa: jornalistas em acto de contri\:ao 
A impiedade das criticas ou auto-regula\:ao? 

Madalena Oliveira 

Resumo: Apesar de terem sido considerados por Dominique Wolton coma as her6is 
da modernidade, os jornalistas foram, na mediatizar;3.o do esd.ndalo de pedofilia que 
sacudiu Portugal e os portugueses, elos fr.igeis do debate p\l.blico em torno do seu 
desempenho. Esperava-se que a primeira palavra que lhes fosse dirigida fosse de lou
vor, mas os primeiros dias de vida pllblica do esdndalo foram de duras reprimendas. 
A cobertura jornali'.stica do caso Casa Pia valeu aos jornalistas uma condenar;ao no 
altar do sacrificio, onde foram imolados coma cordeiros, em name da denU.ncia de cri
mes que atentam contra a dignidade humana. Do debate restou o redimensionamento 
de quest6es coma a relar;ao entre Justi�a e Comunica�ao Social, limites a liberdade de 
imprensa e sigilo profissional. 

lntrodu1riio 

No Verao de 1996, um escandalo de pedofilia abalou a Belgica e uniu a 
sociedade daquele pafs no luto pela morte chocante de quatro criarn;as. Os 
acontecimentos, que na comunica,;iio social ganharam a etiqueta de 'Affaire 
Dutroux', inflamaram os 3.nimos e exaltaram as emo,;5es em todos os media. 

No Outono de 2002, um outro escandalo de pedofilia carregou Portugal de 
angllstia e reuniu a sociedade portuguesa num quase generalizado sentimento 
de indigna�iio. Os acontecimentos, que nos media portugueses deram lugar ao 
caso Casa Pia, abrasaram o genio popular e provocaram uma agita�iio media
tica, dirfamos, sem precedentes no nosso pafs. 
Um e outro esc3ndalo animaram entre academicos, profissionais dos media, 

politicos e crfticos um debate em torno do papel e dos modos de agir do jor
nalismo. Quest6es coma a proximidade, a exactidiio, o sensacionalismo, a 
distin,;iio entre informa,;iio e comentclrio puseram o jornalismo e os jornalis-
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tas na ribalta das atern;6es, tornando-os, por momentos, notfcia e objecto do 
pr6prio discurso. 
0 tratamento informative do caso Casa Pia serviu de pretexto, tal como tinha 
servido tambem o do 'Affaire Dutroux', a questiona,iio total do jornalismo. 
Nele se explicitaram os designios e a perversidade do poder dos jornalistas. 
A prop6sito deste escandalo, voltou para a ordem do dia a discussiio acerca 
da legitimidade do jornalismo. 0 debate fez-se na Assembleia da Republica, 
nos discursos politicos, na prai;a pUblica e nos pr6prios meios de comunica
,iio social. Todos falaram do jornalismo e dos jornalistas, ora como her6is 
ora como falhados e usurpadores do poder que tacitamente todos lhes con
cedemos. Sob o olhar atento de criticos e analistas dos media, os jornalistas 
sentaram-se no banco dos rfus, submetendo-se a apreciac;ao do colectivo dos 
receptores das suas mensagens. 

Acharam-se, com surpresa, sujeitos a crftica e observac;ao que estavam habitua
dos a exercer apenas sobre os outros agentes sociais. Mas, tambfm e verdade 
que, coma o reconheceu com pertinencia M3rio Mesquita, num texto em que 

se refere ao metajornalismo como um processo de auto-regulac;ao, se compre
enderia 'mal que o jornalismo e os jornalistas fossem as 6.nicas entidades ou 
pessoas a escapar a vigilancia crftica dos media'1

• 

Da nuvem de chumbo2 que se abateu sobre Portugal ... 

Em Julho de 1981, uma reportagem do semanario Tai & Qua/ podia ter feito 
estremecer Portugal inteiro. No entanto, o tftulo 'Prostituii;3o masculina tinha 
mercado na Casa Pia' passou despercebido e o assunto niio durou mais do que a 
pr6pria edi,iio daquele dia 11 de Julho. Nern mesmo o subtitulo 'Senhores iam 
la abastecer-se de miudos' foi, naquela altura, suficientemente forte para ante
cipar a tempestade que, 21 anos depois, reuniu os portugueses no julgamento 
publico de alegados ped6filos. A investiga,ao do jornalista Luis Marques, que 

procurou as justifica,6es para a substitui,iio de Peixoto Simoes na Provedoria 
da Casa Pia na semana anterior, perdeu rapidamente o folego, tendo sido igno
rada por todos os outros meios de comunicac;ao social. 0 assunto adormeceu 
por mais de duas decadas, ate que, em 2002, novos factos deram aos jornalis
tas o mote para retomar a investiga,iio do jornal Tai & Qua/. 

Ao contrario do sucedido em 1981, a reportagem noticiada pela SIC, no dia 22 
de Novembre de 2002, e publicada no semanario Expresso, no dia seguinte, 

1 M8rio Mesquita, 'Metajornalismo ou auto-regula<;iio informal?', in Revista Jomalismo & Jomalistas, n." 
7 -Julho/Setembro de 2001, pp. 14-16. 
2 A expressiio e aqui tomada de emprfstimo do tftulo do livro de Nuno lvo e 6scar Mascarenhas sabre 0 
Processo Casa Pia na Imprensa. 
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com a assinatura de Felicia Cabrita3 propaga-se rapidamente a todos os outros 
6rg3os de comunicac;ao social, fazendo adivinhar que o assunto 'ia tornar-se o 
acontecimento mais marcante do ano' (lvo, 2003:19). 0 titulo 'Pedofilia sem 
castigo', amplificado pela televisiio e pelo seu efeito aglutinador, desperta os 
portugueses para o crime que todos ignoraram durante mais de vinte anos. 
Cinco dias depois, um novo trabalho de investiga<;iio, desta vez da revista 
Visii.o, intitulado 'Pesadelo escondido'4, acrescenta mais alguns dados, nomea
damente no que concerne a datas e a  registos documentais de acusa\6es anterio
res de abuso sexual na instituic;:io, envolvendo sempre a figura do funcionario 
Carlos Silvino. Conhecido a partir da sua deten<;iio em 25 de Novembro de 
2002 como 'Bibi', Carlos Silvino e acusado por Teresa Costa Macedo, ex-secre
taria de Estado da Familia, em declarai;oes ii jornalista Felicia Cabrita, de ser 
'o principal agenciador de criani;as para as pessoas ilustres'5 de Portugal. A 
afirmac;ao retomada numa intervenr;ao na televisao no dia seguinte ganha con
tornos polemicos no momento em que a ex-secretaria de Estado que tutelou a 
institui<;iio Casa Pia acrescenta estar-se perante uma rede de pedofilia de luxo 
que envolve politicos, diplomatas, jornalistas e nomes importantes. 
Duas semanas depois do primeiro trabalho, Felicia Cabrita di conta de novas 
pistas6

, baseadas em testemunhos que levam a crer que a rede de pedofilia pode 
ter conex5es com casos noutras instituic;6es como a Casa do Gaiato e algu
mas escolas secundarias. Ate ao final do ano de 2002, a comunica<;iio social 
acrescenta diariamente novas revelac;6es, mantendo o assunto na agenda da 
aten<;iio nacional. 
Em termos mediiticos, o caso Casa Pia consegue novo pico de audiencias, no 
dia 31 de Janeiro, um dos mais compridos do processo, resultando na deten
<;iio do ex-advogado de Carlos Silvino, Hugo Mar(aF, do medico Ferreira 
Diniz e, para espanto de todos os portugueses, de Carlos Cruz, que em 28 
de Novembro se tinha manifestado nos tres telejornais da noite <las televisoes 
portuguesas (RTP, SIC e TV!), estupefacto pelo envolvimento do seu nome no 
processo de pedofilia. No dia seguinte, 1 de Fevereiro, a TV! emite uma repor
tagem com depoimentos de dois jovens an6nimos que envolvem nas acusai;Oes 
o nome dos tres detidos. Os dias seguintes siio de publica<;iio de pormenores,
de pequenos detalhes da investiga<;iio e da revela<;iio de motivos que conduzi
ram a deteni;iio sobretudo de Carlos Cruz. Ate ao final de Mar<;o de 2003, os
media dao conta quase diariamente de notfcias e fait-divers relativos a exis
tencia de videos e fotos, de novos testemunhos e da existencia de um eventual
s6sia de Carlos Cruz.

3 'Pedofilia sem castigo', in Expresso de 23 de Novembro de 2002. 
4 'Pesadelo escondido', in Vis/Jo de 28 de Novembro de 2002. Trabalho assinado por Paulo Chitas e Ricardo 
Fonseca. 
5 In Expresso de 23 de Novembro de 2002. 
6 'Polfcia com novas pistas', in Expresso de 7 de Dezembro de 2002. 
7 Hugo Mari;al foi, porem, libertado mediante o pagamento de uma fiani;a. 
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No inicio de Abril, uma nova detenc;ao da novo folego ao processo nos jornais, 
a que se juntou a euforia das radios e das televis6es. Manuel Abrantes, ex-pro
vedor adjunto da Casa Pia, e detido preventivamente no dia 1, depois de ter 
sido submetido a interrogat6rio. Mas os dias seguintes sao, de nova, de grande 

protagonismo para Carlos Cruz. 0 ex-apresentador de televisiio faz chegar ao 
Didrio de Noticias e ii TSF' uma carta em que afirma que os testemunhos que 
conduziram a sua prisiio preventiva sao falsos, mentirosos e nao crediveis. A 

comunicac;ao social explora a carta ate a exaustao, chegando-se ao extrema 

de estac;6es de televisao fazerem emiss6es e reportagens da pr6pria emissao 
da TSF. 
Ate ao fim de Maio de 2003, a hist6ria da Casa Pia escreve-se com mais 
algumas detern;oes preventivas, nomeadamente a de Hugo Marc;al, a do ex
-embaixador Jorge Ritto e, de novo para espanto de todos os portugueses, 
do deputado socialista Paulo Pedroso'. No dia 30 de Maio, Herman Jose e 
ainda constituido arguido do processo. 0 Verao que se segue e praticamente 
um tempo de ferias no processo, apenas animado pelas intrigas de um weblog, 
intitulado 'Muito Mentiroso', cujo conteudo foi uma ou outra vez divulgado 
pela imprensa. 
Em Outubro, um ano depois do desencadeamento do processo na prac;a 
publica, os factos voltam a animar os titulos dos jornais. E o mes de duas 
libertac;oes: a de Paulo Pedroso, que, por sinal, gerou um furor mediatico sem 
precedentes10

, e, dez dias depois, a de Hugo Marc;al. Ate ao final do ano, a 
novidade do processo abrevia-se na formalizac;iio da acusac;ao, mas a polemica 
reacende-se nas primeiras horas de 2004. No primeiro dia do ano, o Jornal 

de Noticias noticia a anexac;iio ao processo de uma carta que indicia o envol
vimento do Presidente da Republica no escandalo. Os dias seguintes sao de 
viragem do feiti<;o contra o feiticeiro: a comunicac;ao social e os jornalistas sao 

objecto de critica e observac;6es. 
A Primavera de 2004 floresce com libertac;oes. No dia 2 de Abril, e decretada 
a libertac;ao do ex-embaixador Jorge Ritto e, um mes depois, a libertac;ao 
de Carlos Cruz, logo seguida da de Manuel Abrantes. No final do mes, e 
conhecida a lista dos arguidos que vao a julgamento, sabendo-se que ficam 
dispensados da barra do tribunal Paulo Pedroso, Herman Jose e Francisco 
Alves. Quanto ao processo propriamente dito, o caso Casa Pia entra numa fase 
mediatica de aparente estagnac;iio, apanagio dos meses de Veriio e ferias. 

8 'Em minha defesa', in Diario de Not{cias de 17 de Abril de 2003. A referida carta de Carlos Cruz desencadeou 
a proibir;iio judicial relativamente a prestar;il.o de declarn;:Oes pllblicas e motivou uma reaq:iio de Pedro Namora 
no jornal Correia da Manhii intitulada 'Em pro] da verdade' (Correio da Manhii, 24 de Abril de 2003). 
9 A revista Visiio edita um suplemento especial de 16 pllginas sobre o esdindalo de pedofilia, dando especial 
destaque a detern;i'io do ex-ministro Paulo Pedroso. 'Crime ou cabala?', Visiio de 22 de Maio de 2003. 
10 Logo ap6s a sua libertar;io, Paulo Pedroso dirige-se para a Assembleia da RepUblica e e recebido, com emo
r;l\o, por ini1meros deputados. A recepr;i'io e transmitida em directo pelas televisOes e, posteriormente, criti
cada por analistas e politicos, que contestam a encenar;io de inocfncia a que o ex-ministro se ter3. prestado. 
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Considerado por muitos, porem, coma estando longe do fim, o escandalo de 
pedofilia volta a surpreender a opiniao publica em Agosto, ironicamente, numa 
especie de viragem do feiti,o contra o feiticeiro. Varias c6pias de cassetes rou
badas ao jornalista Octavio Lopes do Correia da Manha siio distribuidas por 
v.:l.rios 6rga'.os de comunicac;ao social. Contendo conversas telef6nicas gravadas 
ilicitamente com fontes ligadas ao processo, as cassetes abrem uma nova pole
mica na hist6ria do processo, suspeitando-se que registam depoimentos vio
ladores do segredo de justi,a e comprometedores para as fontes, cujos names 
viriam a intrigar ainda mais a curiosidade, nomeadamente da classe polftica.11 

Os desenvolvimentos entretanto verificados configuram aquilo que poderfa
mos chamar 'o caso dentro do caso' ou o que a imprensa passa a chamar de 
'caso das cassetes roubadas', De facto, apesar de o Conselho Deontol6gico do 
Sindicato dos Jornalistas se estafar em pre-condena,oes a eventual publica,ao 
do contetido das cassetes e de o pr6prio jornalista empreender diligencias judi
ciais no sentido de impedir a divulga,ao do material roubado, o semanario 
Independente precipita os acontecimentos seguintes publicando a transcri,iio 
de parte das conversas de Octavio Lopes com as suas fontes. A demissao de 
Adelina Salvado, segue-se entao a demissiio de Sara Pina, hem coma invaria
veis condena,6es ptiblicas pela viola,iio do segredo de justi,a. Assim se con
firma a tese que assegura que 'o processo da Casa Pia revelou tambem a crise 
da imprensa portuguesa'.12 

... a nuvem de chumbo que ensombrou os jornalistas 

0 caso Casa Pia abateu-se sabre Portugal e os portugueses coma uma nuvem 
de chumbo. A nuvem que, para Nuno lvo e 6scar Mascarenhas, e coma aque
las que se avoluma, se aproxima e 'parece que e a Unica coisa que se move' 
(lvo, 2003:14). Mas niio foi s6 do abalo emocional do publico que se carregou 
esta nuvem. Ela ensombrou tambfm, por mementos, as vezes longos, o jorna
lismo e os jornalistas, ameac;ando-os com �aios e coriscos. A ideia rom3.ntica 
do jornalismo como inteiramente dedicado a causa social13 foi, muitas vezes, 
duramente ferida de interroga,oes. Na verdade, se, por um !ado, a projec,iio 

11 De acordo com uma noticia divulgada pelo publico.pt no dia 7 de Agosto de, 2004 ('Gravai;:Oes feitas por 
jornalista no 3.mbito do caso Casa Pia agitam meios judiciais'), as grava\Oes reportam-se a contactos efectua
dos com Rosa Mota (inspectora), Adelino Salvado (ex-desembargador), Catalina Pestana, Pedro Namora e 
Adelino Granja, Figueiredo Lopes (penalista), Maria Jose Morgado (procuradora-geral adjunta), Sara Pina 
(assessora de imprensa da Procuradoria Geml da RepUblica) e Proeni;:a de Carvalho. 
u Esta e uma das ideias defendidas por Pedro Lomba num artigo publicado no Didrio de Noticias de 17 de 
Agosto de 2004, sob o titulo 'Um processo, duas crises'. 
B Assim se referiu Joaquim Vieira, director do Observat6rio da Imprensa portuguesa ao jornalismo numa 
conferencia sabre a cobertura jornalistica do processo Casa Pia e o jornalismo de investiga�ao. Joaquim 
Vieira defendeu que este ]ado rom3.ntico impele os jornalistas a levar a investigai;ao de uma hist6ria ate ao 
seu limite. 
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publica do escandalo assegurou aos jornalistas, com especial protagonismo 
da jornalista Felicia Cabrita do jornal Expresso, elogios cerrados ao papel que 
desempenham de vigilantes atentos, por outro, a persistfncia na investiga,;ao, 
as vezes a custa de procedimentos eticamente discutfveis, valeram-lhe algumas 
das mais intimidantes criticas. 0 certo e que, tendo contribuido para confir
mar o verdadeiro poder dos media nas sociedades contemporaneas, a media
tiza,ao do processo Casa Pia acabou por condenar o jornalismo portugues a 
uma das mais constrangedoras exposi,oes publicas. 
Cedo se percebeu, alias, que o papel desempenhado pela comunica,iio social 
relativamente a este caso nao seria minorit3rio, sendo previsivel uma even
tual interferencia na imagem publica do processo. A primeira reportagem de 
Felicia Cabrita foi conhecida a 23 de Novembro de 2002 e logo cinco dias 
depois a direc,ao editorial do jornal Publico se pronunciava sobre 'O lugar 
dos media e o lugar da justi,a' 14• No texto, a direc,ao dizia que 'os media 
nao podem ser um circa romano. Nern realizar julgamentos sumcirios.' E cri
ticava o linchamento publico de um dos acusados do processo. Uma semana 
depois da reportagem que desencadeou a mediatiza,ao do caso, o semanario 
Expresso publicava tambem uma nota editorial reconhecendo que o pesadelo 
da Casa Pia se tornou 'um grande fen6meno medi8.tico'15

• Tecendo uma crftica 
aos excessos televisivos, a direq;:ao do semanclrio admitia, porem, que nenhum. 
meio escapou a tenta,;ao de explorar o fen6meno ao m3ximo. Na imprensa, na 
radio e na televisao 'nem sempre se respeitaram os limites'. 
Dezembro de 2002 foi, para todos os efeitos, o mes de maior exposi,iio publica 
dos jornalistas. Quase diariamente, artigos de opiniiio e colunas de analise 
questionaram o papel dos jornalistas e os limites do jornalismo, bem como a 
rela�ao entre os media e a justi�a. Essa era, alias, uma das criticas de Maria 
Elisa, no Didrio de Noticias, que alertava para o facto de 'os media, no seu 
desejo de informar' terem 'confundido a sua missao com a da justi�a'16• No 
mesmo dia e no mesmo jornal, Francisco Azevedo e Silva admitia que 'a demin
cia e a indigna�ao, transmitidas atraves da palavra ou da imagem', nao dao 
aos jornalistas 'o direito de violar a privacidade das vitimas ou de estigmatizar 
crian�as e adolescentes, criando um outro tipo de vitimas117

• Numa sintese pre
liminar das primeiras manifesta,oes relativamente ao trabalho dos jornalistas, 
poderiamos repetir, com Francisco Jose Viegas18

, que se manifestaram sobre a 
conduta dos jornalistas tres tipos de opinioes: 'os que pensam que a imprensa 
fez o seu trabalho; os que pensam que a imprensa exagerou, cometeu erros, 
cedeu a tenta,ao de se escandalizar; finalmente os que acham que a imprensa 
devia ter sido mais morigerada e sensata - n3.o se escandalizando'. 

1� 'O lugar dos media e o lugar da justir;a', Editorial do Ptiblico de 28 de Novembro de 2002.
15 'A tragedia como especticulo', nota editorial do Expresso de 30 de Novembro de 2002. 
16 'A pedofilia e os media', Maria Elisa, in Didrio de Noticias de 1 de Dezembro de 2002. 
17 'lndignar;Oes', Francisco Azevedo e Silva, in Didrio de Noticias de 1 de Dezembro de 2002. 
18 'Sociedade de cavalheiros', Francisco Jose Viegas in]ornal de Noticias, 12 de Dezern bro de 2002. 
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No entanto, apesar de como disse Jo.io Amaral, no Expresso19
, se esperar que a 

primeira palavra dirigida aos 6rgaos de comunica,ao social nunca fosse uma pala
vra de reprimenda, mas antes uma palavra de louvar, a verdade e que a cobertura 
jornalfstica do processo Casa Pia tern sido, na opiniao ora expressa ora implfcita, 
'mais um momento alto de degrada,ao do espectaculo mediatico'20• Sendo certo 
que, 'se n.io fosse a comunica�ao social, ainda a caso se arrastaria pelos silencios 
que sabre ele pesaram durante tantos anos', e que 'foi o poder dos 'media' que 
mostrou a grosseira negligencia com que foi encarada esta situa�3o'21

, o balan�o 
entre as aprecia,iies de aplauso e as de reprova,ao e claramente desequilibrado, 
pendendo para as desaprova,iies o maior niimero de juizos manifestados publi
camente sobre o desempenho profissional dos jornalistas. 
As palavras 'abusa' e 'exagero' sao, neste contexto, usadas com frequencia logo 
nos primeiros dias da mediatiza,ao da investiga,ao. Julio Machado Vaz22, por 
exemplo, uma semana depois do desabrochar do escandalo, refere-se a 'exa
geros que privilegiam o acess6rio em detrimento do essencial'23 e a  um 'delfrio 
exibicionista, disfar�ado de «imperativo ftico de informar»'. Ainda no que se 
refere a abusos e exageros, no mesmo artigo, Julio Machado Vaz sustenta que 
'o direito - e a obriga,ao! - de mostrar nao justificam a explora,ao da dolo
rosa mem6ria de pessoas, a repeti�.ia ad nauseam de determinadas imagens e 
voc3bulos, a insistencia na busca do pormenor escabroso que nada acrescenta 
ao ja dito, a transforma,ao de noticiarios em meros peiies <las estrategias de 
contraprograma,ao, o quase completo desinteresse por uma abordagem mais 
reflectida dos temas'. Por seu !ado, Alfredo Barroso considerou, em materia 
de abusos, que 'ao abusa fisico se acrescenta o abuso medi3tico, sem qualquer 
respeito pelo sofrimento e pela fragilidade de vitimas indefesas'24, 

Nao se reportando a abusos em concreto, Jose Pacheco Pereira tambem se 
mostrou, desde o inicio, ceptico em rela,ao ao papel desempenhado pelos jor
nalistas. Na edi,ao de 16 de Fevereiro de 2003 do programa 'Flashback' da 
TSF, o ex-deputado europeu criticava duramente o trabalho dos jornalistas no 
inicio da cobertura do processo, defendendo que, da mesma forma que ha sis
temas de controlo de qualidade alimentar, tambem deveria haver um sistema 
mais eficaz de controlo da qualidade da informa,ao produzida pela comuni
ca�ao social. Quanta a inten�6es e 'expedi�5es mission3rias' eventualmente 
empreendidas pelos jornalistas em nome da verdade e da investiga,ao, ja no 
final do ano anterior, Pacheco Pereira dizia n.io acreditar 'um 3tomo em qual
quer inten,ao altruista no seu [do escandalo Casa Pia] tratamento comunica-

19 'A fori;a dos media', Joao Amaral in Expresso. 
20 'A caminho do Terceiro Mundo', Jose Pacheco Pereira, in P1iblico de 5 de Dezern bro de 2002. 
21 'A fori;a dos media', Jollo Amaral in Expresso. 
12 'Lixofilia', JUiio Machado Vaz in Jorna/ de Notfcias de 4 de Dezembro de 2002. 
21 A mesma ideia de confusao entre o essencial e o acess6rio foi defendida por Paulo Cunha e Sa, num artigo 
inriculado '0 factor media' (no Didrio de Noticias de 26 de Outubro de 2003), em que sustenta que 'o factor 
media vive da amplifica�iio do acess6rio e da desvalorizai;ao do essencial'. 
24 'Em directo da latrina', Alfredo Barroso, in jornal Expresso. 
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cional'25
• No mesmo artigo, o politico dizia mesmo .que 'hoje na'.o e o poder 

politico o principal mecanismo de impunidade dos poderes e dos criminosos 
- e a comunicai;a'.o social e OS seus metodos'.
Embora muitas tenham sido as criticas, nomeadamente no que concerne

a alguma confusiio entre as fum;6es da justii;a e as da comunicai;iio social
(Mario Mesquita, por exemplo, defendeu que 'os julgamentos no pequeno ecra
ou nas paginas dos jornais niio podem substituir as investigai;6es judiciarias e,
muito menos, os tribunais'26), nem s6 de observa\Oes negativas se fez a an.ilise
ao trabalho e ao papel dos jornalistas. Repudiando a ideia de se criar constran
gimentos it liberdade de imprensa, Alberto Goni;alves, por exemplo, amparou
a tese de que, 'por muitos inconvenientes que provoque, uma imprensa livre
e ocasionalmente «s6rdida» e mil vezes preferfvel a uma imprensa ordeira e
muda'27• Mais firme ainda, Manuel Villaverde Cabral garantiu mesmo que 'a
Unica instituii;a'.o que funcionou foi a comunica\a'.o social', bendizendo-a par,
par uma vez, ter rompido 'a conspira\a'.o do silfncio'28

• 

Nao obstante alguns destes elogios, na maioria timidos, foi sobretudo de
observai;6es contestatarias e de reprimenda que se fez a avaliai;iio do trabalho
dos jornalistas a partir do momento em que o ins6lito epis6dio das 'cassetes
roubadas' agravou o descredito da comunicai;iio social em materia de rela
i;6es com a Justii;a. Apelidado de 'polemica de Veriio' por Joiio Marceliuo, ua
altura director do Correio da Manha, o roubo <las cassetes inspirou inumeras
considerai;Oes etico-deontol6gicas que, no conjunto, configuram um apelo a
uma mais rigorosa regulai;ao da actividade dos profissionais da informai;iio.
A condenai;iio da gravai;ao de modo ilicito foi praticamente unanime29• De
colegas da profissiio a magistrados, todos os que se pronunciaram desaprova
ram a conduta de Octavio Lopes. 0 pr6prio reporter, na carta que enviou aos
6rgaos de comunicai;ao, proibindo a publicai;iio do seu trabalho, admitia que
o suporte era de 'provenifncia criminosa'. Joao Marcelino, no editorial que
assinava no dia 8 de Agosto30

, sugeria que a publicai;iio ou nao do conteudo
das cassetes seria 'um teste individual a classe, ao respeito dos jornalistas uns
pelos outros e pela salvaguarda <las respectivas fontes'. Assim colocados it
prova, os directores de informai;ao manifestavam-se, na generalidade, con
tra o uso de gravai;Oes nao autorizadas31

• Caceres Monteiro dizia ao jornal
PUblico ser 'absolutamente inaceit.ivel fazer gravai;Oes sem que isso seja acer
tado com a pessoa com quern se est.i a conversar. Permitir que essas gravai;Oes

25 'A caminho do Terceiro Mundo', Jose Pacheco Pereira, in Ptiblico de 5 de Dezembro de 2002. 
26 'Quern niio salta e ... ped6filo', Mario Mesquita, in P1ibfico de 8 de Dezembro de 2002. 
27 'Liberdade a mais', Alberto Gon�alves, in Correia da Ma11hii de 6 de Dezembro de 2002. 
28 'No reino da impunidade', Manuel Villaverde Cabral, in Didrio de Noticias de 6 de Dezembro de 2002. 
29 Apenas 6scar Mascarenhas salvaguardou que a grava�ii.o pode ter alguma legitimidade se estiverem em 
causa o interesse ptiblico ea seguran�a do jornalista. 
30 'Um crime de objectivo claro', Joii.o Marcelino, editorial do Correia da Manhii de 8 de Agosto de 2004. 
31 'Directores de informa�ii.o contra uso de grava�Oes niio autorizadas' (Catia Candeias e Clara Raimundo),
in Ptibfico de 13 de Agosto de 2004. 
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vao a mao de terceiros e', para o director da revista Visao, 'ainda mais grave'. 
Por seu !ado, Jose Antonio Saraiva, na epoca director do semanario Expresso 
considerava gravfssimo que algum jornal publicasse 'material obtido de forma 
ilfcita'. Jose Gomes Ferreira, subdirector da SIC, revelava que, a optar-se pela 
publica,iio, se estaria 'a violar o sigilo do jornalista, o direito a protec,iio 
das fontes e a ser conivente com crimes de viola,iio do segredo de justi,a e de 
roubo de informa,iio'. Apenas Jose Rocha Vieira, director da revista Focus32

, 

dizia crer que a divulgar;ao das conversas permitiria 'demonstrar que as viola
,6es do segredo de justi,a come,am antes dos jornalistas'. 
0 certo e que o semanario Independente desafiou todos os limites e acabou 
por publicar a transcri,iio de parte do contet\do das cassetes. Joiio Marcelino, 
director do 'jornalista roubado' niio tardou em classificar a publica,iio de 'acto 
nojento do ponto de vista etico e deontol6gico da profissiio'33• Por seu ]ado, 
Octavio Lopes acusou a directora daquele semanario de ter pactuado com os 
bandidos34

• 

Estrela Serrano, citada pelo Didrio de Noticias35
, considerava, ainda antes da 

transcri<;3o do Independente, estar-se perante a discussiio de 'tres coisas ao 
mesmo tempo: a ilegalidade das grava,oes, a questiio das fontes e o contet\do das 
gravar;Oes'. Abrangendo mais do que estas 'tres coisas', Vital Moreira tocava, na 
coluna que semanalmente assina no jornal PUblico36

, naquele que aventamos ser 
o debate central para o jornalismo depois do processo de pedofilia: a exigencia
de 'mecanismos de autodisciplina profissional'. Considerando o 'triste estado
da deontologia do jornalismo em Portugal', o jurista considerou estar de novo
em causa 'a falta de instrumentos de responsabiliza,iio e de puni,iio dos ilfcitos
disciplinares dos jornalistas"'.

A severidade do Provedor dos Leitores 

Criada para mediar as rela,6es entre o jornal e o seu pt\blico, a figura do 
Provedor dos Leitores tern na base da sua funda,iio uma inten,iio de ser, 
de algum modo, um <lesses 'mecanismos de autodisciplina profissional'. 
Particularmente incisiva, Estrela Serrano, que ocupou o cargo no Didrio de 
Noticias ate ao infcio de 2004, foi das mais insistentes na critica ao tipo de 
jornalismo exercido na cobertura do caso Casa Pia. Segura de que 'o lugar do 

32 A revista Focus foi o primeiro 6rgllo de informa,;ii.o a receber uma providfncia cautelar, que proibia a publi
ca,;iio de qualquer noticia relativa as cassetes e ao seu propriet.irio. 
33 'O Independente de Serra Lopes', Joiio Marcelino, Editorial do Correio da Manha de 14 de Agosto de 
2004. 
34 'Pactuou com os bandidos', Oct.ivio Lopes, in Correio da Manha de 14 de Agosto de 2004. 
35 'Quando o anonimato fixa a agenda', Miguel Gaspar, in Didrio de Noticias de 10 de Agosto de 2004. 
16 'O jornalista, o policia e o procurador', Vital Moreira, in Piiblico de 17 de Agosto de 2004. 
37 Esta foi tambfm a opiniiio que o pr6prio expressou na edi,;ii.o de 9 de Agosto de 2004 do programa 'Clube 
de Jornalistas' da 2:, dedicado ao tema das 'cassetes roubadas'. 
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jornalismo e o da procura da verdade', a professora de jornalismo foi, por isso, 
firme a garantir que 'a liberdade de imprensa e o clever de informar nao auto
rizam tudo', sendo que 'o uso de depoimentos e imagens nao essenciais a com
preensao da informac;ao e um uso irresponsavel da liberdade de imprensa'38• 

Apesar de reconhecer que 'uma das furn;6es mais nobres do jornalismo e fazer 
funcionar a democracia', a ex-Provedora dos Leitores nao poupou criticas a 
actuac;ao dos jornalistas. Na primeira coluna que dedicou ao caso de pedofilia, 
sugeria que 'o horror se transferiu da Casa Pia para os ecras da televisa'.o e, em 
alguns casos, para as paginas dos jornais. A agressao de que sao vitimas, desde 

ha 20 anos, criarn;as indefesas repete-se agora como alimento de audifncias'. 
Denunciando a 'avalanche de testemunhos, repetidos ate a exaustio', tamb€:m 
a Provedora se pronunciou sobre a confusao entre o essencial e o acess6rio e 
alertou para o risco de este tipo de jornalismo 'se tornar pasto de interesses 
alheios ao clever de informar'. Para Estrela Serrano, ao born jornalismo 'basta 
um trabalho atento e vigilante, feito de born senso e serenidade'. Recorrendo, 
com frequencia, ao exemplo da cobertura jornalistica do caso Casa Pia, Estrela 
Serrano questionou, inU.meras vezes, durante o Ultimo ano e meio do exerdcio 
da func;ao de Provedora, o jornalismo e as suas regras. Em Setembro de 2003, 
voltou a pronunciar-se sobre os metodos usados por jornalistas, criticando a 
prcltica generalizada de notfcias com uma Unica fonte e o uso sistem.itico de 
fontes nao identificadas39

• Nomesmo mes, Estrela Serrano admitia ainda que 
as regras do jornalismo foram demasiadas vezes ignoradas na cobertura do 
processo Casa Pia e afirmava que nao e fun�iio do jornalismo 'constituir-se 
coma for,;a de pressao sabre institui,;6es ou pessoas"'0

• 

Num texto em que apontava os desafios para o ano de 2004, Estrela Serrano 
referiu-se novamente a mediatizai;ao do processo Casa Pia, considerando que 
ele 'espelha o «caos informativo)) que caracteriza as sociedades democraticas 
dos nossos dias'41

• Trac;ando urn cenclrio indiscutivelmente pessimista, a ex
-Provedora garantia que 'sao escassas as possibilidades de os cidadiios virem a 
ser informados com rigor sabre os factos ocorridos', embora, em seu entender, 
fosse importante 'que os media ajudassem os portugueses a conhecer o que, 
na realidade, se passou na Casa Pia e tambfm a conhecer os interesses que se 
escondem por detras da manipulac;ao da informac;iio que envolve este caso'. 
Por seu [ado, dois Provedores dos Leitores, em func;oes apenas desde o ini
cio de 2004, teceram ja tambem algumas considerac;6es acerca da cobertura 
mediatica do processo de pedofilia. Poucos dias depois da abertura da fase de 
instruc;ao do processo, Manuel Pinto recuperava uma preocupac;ao constante 

18 'O lugar do jornalismo', Coluna da Provedora dos Leitores do Didrio de Noticias, 2 de Dezembro de 
2002. 
39 'O jornalismo em questiio', Coluna da Provedora dos Leitores do Ditirio de Noticias, 8 de Setembro de 
2003. 
40 'Uma subtil pressllo', Coluna da Provedora dos Leitores do Ditirio de Noticias, 22 de Serembro de 2003. 
41 'Desafios para 2004', Estrela Serrano, in Didrio de Noticias de Dezembro de 2003. 
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nas interven,oes de Estrela Serrano, alertando, na coluna que assina no Jorna/ 
de Noticias na qualidade de Provedor, para o 'cuidado a ter na rela,iio com as 
fontes informativas e no tratamento jornalistico das informac;Oes veiculadas 
por essas mesmas fontes'42• Considerando a quase obrigatoriedade de publi
car diariamente informac;iio sobre o processo, Manuel Pinto reconhecia, neste 
texto, que 'a matfaia e complexa, mexe com valores que sustentam a socie
dade, implica pessoas de grande visibilidade e poder de influencia, pelo que e 
facil cair na l6gica do folhetim'. 
No dia seguinte, tambem o Provedor dos Leitores do jornal 'Publico' se pro
nunciava sobre o paradigmatico 'caso Casa Pia'. Referindo-se as virtudes da 
mediatiza,iio do processo, Joaquim Furtado considerava que 'os meritos jor
nalfsticos da revelac;iio sobrelevam, sem os apagar, os erros entretanto come
tidos que, contudo niio podem ser atribuidos por igual a uma Comunica,iio 
Social que e desigual'43. Ainda assim, salvaguardava que 'os acontecimentos 
recentes mostraram como nem sempre foi devidamente observado o respeito 
pelos direitos em presen,a, desde a insuficiente protec,iio da identidade de 
crian,as ( ... ) ate a exposi,iio publica de nomes que nem sequer constam de 
processes judiciais'. 

A singularidade da televisiio 

Desdobrada em espectaculo44
, a crise da Casa Pia alastrou-se aos media, atin

gindo-os com agressivos tons de condena,ao. Especialmente criticada, a tele
visiio foi alvo das piores criticas. Eduardo Cintra Torres niio poupou palavras. 
Segundo ele45, 'a TV exagerou nos coment.irios desnecess.irios' e 'na incrfvel
repeti,iio de reportagens'. 'A TV exagerou em niio precaver a linguagem' e 
na noveliza,ao. Pior que tudo isto, 'a TV aproximou-se de um julgamento 
popular'. Ja Alfredo Barroso dizia que 'a televisiio promove o exibicionismo 
de alguns «protagonistas)) e explora o voyeurismo e os baixos instintos da 
turbamulta, com grande c6pia de pormenores indecentes e escabrosos'46

• 

Na verdade, possuindo 'o condiio de funcionar no duplo registo da satisfa,iio 
voyeurista e do fomento da indigna�ao"'7

, a televisao foi o meio de comunica�iio 
mais exposto as severas crfticas publicadas nos jornais. Num texto intitulado 

42 'Uma atem;iio redobrada a cobertura do 'caso Casa Pia", Manuel Pinto, in coluna do Provedor dos Leitores 
do Joma/ de Noticias de 6 de Mari;o de 2004. 
43 'Inocente ate que .. .', Joaquim Furtado, coluna do Provedor dos Leitores do jornal Piiblico de 7 de Mari;o 
de 2004. 
44 Assim a classificou Mario Mesquita num artigo intitulado 'O 'ballet' cinzento da democracia', in jornal 
Ptibfico de 8 de Junho de 2003. 
45 'Excessos da TV ou receios do poder?', Eduardo Cintra Torres in jornal P1iblico de 3 de Dezembro de 
2002. 
46 'Em directo da latrina', Alfredo Barroso, in jornal Expresso. 
H 'Este artigo niio e sobre a Casa Pia', Mario Mesquita in jornal Piiblico de 1 de Dezembro de 2002. 
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'A usurpa\80 televisiva', Artur Costa considerava que 'as televis6es devassam, 
de uma forma escandalosa, para nao dizer violenta, o que de mais fntimo e 
que, por isso, mais refract8.rio deveria ser a uma intromissao das ciimaras'48

• 

Embora muito pouco se tenha dito nas televisoes a prop6sito do tipo de cober
tura empreendida pelos jornalistas no processo de pedofilia, o certo e que os 
maiores 'pedregulhos' foram mesmo arremessados as esta,oes de televisiio. Pela 
sua natureza propfcia a euforias e disforias, a televisao suportou no iimbito das 
pr8.ticas metajornalfsticas associadas ao caso Casa Pia, a mais vexat6ria crftica 
de fomento do espectaculo e de aproxima,iio ao julgamento popular. 
Se, por um !ado, e verdade que as televisoes ignoraram o debate sobre o tra
balho desenvolvido pelos jornalistas, por outro, tambem o e que a radio, 
neste caso a TSF em particular, nao se escusou a abordar a discussao no sen 
espa,o de antena, tendo-lhe dedicado uma emissiio do programa 'F6rum'49• 

Especialmente aberto a participa,iio do ouvinte comum, o programa exaltou, 
de novo, a crftica dirigida em especial a televisiio. Diana Andringa, interve
niente convidada no programa, constatava estar a ser violada a etica profis
sional, o born senso e o born gosto, admitindo haver tambem uma grande 
pressiio sobre os jornalistas por parte das chefias das empresas, nomeada
mente para que, em termos de audifncias, 'cada televisao bata o canal concor
rente'. Reportando-se as viola,oes deontol6gicas, Diana Andringa apontava 
'viola\6es ao c6digo deontol6gico em varios aspectos, no rigor e na exactidao, 
na utiliza\80 das fontes, na presun\80 de inocfncia, na violac;ao da privaci
dade e ate nas condi,oes de serenidade para a recolha de informa,iio'. Porem, 
insistindo na pressao a que os jornalistas estao sujeitos por quest6es comer
ciais, a jornalista dizia entender que 'o que aconteceu foi a transformac;ao em 
espect8.culo de uma coisa que devia ser informac;ao rigorosa, limpa e serena'. 
0 facto de a informa,iio ser vista como mercadoria e, na opiniiio de Diana 
Andringa, a maior exigencia sobre os jornalistas que parecem estar 'obrigados 
a ter resultados'. For,ados a directos, no caso Casa Pia, os jornalistas passa
ram 'longufssimos minutos a tentar encher o vazio, apenas porque era previsto 
que lhes garantisse audifncia' para um notici8.rio. 

0 acto de contri�iio de her6is frageis da modernidade 

Apelidado de 'jornalismo de sarjeta', o jornalismo portugues tera sido poucas 
vezes .na hist6ria das ultimas decadas tao humilhado. Rebaixados pela confu
sao que todos dizem ter sido gerada entre o acess6rio e o essencial, os jornalis-

48 'A usurpa,;ii.o televisiva', Artur Costa in Joma/ de Noticias de 18 de Setembro de 2003. 
•9 Forum TSF de 10 de Maio de 2004: 'Como avalia o papel da comunica,;iio social na cobertura jornaHstica 
do processo Casa Pia?' - programa conduzido por Manuel Addo, onde intervieram, entre outros, Manuel 
Pinto (Provedor dos Leitores do ]N) e Estrela Serrano (ex-Provedora dos Leitores do DN). 
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tas foram, tambem, acusados de sobrepor o interesse comercial de maximizar 
audiencias ao desejo de justic;a, bem coma de desprestigiarem a func;ao inves
tigadora do seu trabalho. Muitas foram, na verdade, as questiies levantadas 
ao longo de inllmeros textos jornalfsticos que tiveram o pr6prio jornalismo 
como objecto. Seriio os jornalistas portugueses suficientemente formados 
para investigar um processo com a dimensao do da Casa Pia? E legitimo que 
os jornalistas se sobreponham as autoridades ou investiguem paralelamente 
assuntos judiciais para poderem falar do que estaria protegido pelo segredo 
de justic;a? Que valor tern os depoimentos de fontes an6nimas abusivamente 
citados e exibidos? 0 segredo profissional a que os jornalistas tern direito (em 
nome da protecc;iio das fontes de informa<;iio) tern ou niio limites? Deve ou niio 
impor-se limites a liberdade de imprensa? Como devem ser as relac;iies entre o 
jornalismo e a  justic;a? Que regulac;iio/vigilancia deve ser feita aos jornalistas? 
Ordem? Sindicato? Entidade independente? 
Um imperativo, pelo menos, ficou claro para o jornalismo e os jornalistas no 
decurso do processo: a exigencia de regulai;iio. Alguns esfor<;os de auto-ava
liac;iio foram-se tornando evidentes, deles resultando o debate acerca das con
dutas dos profissionais e do papel desempenhado pelas institui<;iies mediaticas 
de informac;ao. 

A conturbada rela9iio entre Justi9a e Comunica�iio Social 

0 primeiro de todos os debates na analise a cobertura jornalfstica do processo 
Casa Pia foi, como talvez niio pudesse deixar de ser, o da relac;ao entre a Justic;a 
e os jornalistas. A hist6ria recente do jornalismo portugues esta cheia de casos 
semelhantes que geraram equivalentes discussiies. 0 caso Melancia, em que 
o ex-governador de Macau Carlos Melancia era acusado de corrup<;iio pas
siva, foi consider ado coma 'um rebu�ado politico e mediatico'50

• 0 caso Padre
Frederico, que se reportava a condenac;iio a 13 anos de prisiio de um sacerdote
brasileiro em func;iies na ilha da Madeira pelo homicidio de um jovem e pela
pratica de homossexualidade tentada com um menor, foi mais um exemplo do
papel desempenhado pela comunicac;ao social na divulgac;ao de um processo
que terminou, anos mais tarde, com a fuga do sacerdote para o Brasil.
Com ainda maior impacto medi.itico, o caso Leonor Beleza foi, na Ultima
decada e antes do processo de pedofilia na Casa Pia, provavelmente um dos
casos de mais nitida fricc;iio entre os jornalistas e a justic;a. Paradigmatico em
questiio de fugas do segredo de justic;a, o processo dos hemofilicos contami
nados com o virus HIV, envolvendo a ex-ministra da Saude Leonor Beleza, foi
um dos expoentes maximos da condenac;iio de uma figura publica no espac;o

50 Dossier 'Os media ea imprensa', in Dillrio de Noticias de 20 de Janeiro de 2002. 
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mediatico. Outro exemplo dos antagonismos evidenciados no relacionamento 
entre a Justii;a e a Imprensa foi o caso das FP-25. Arrastado pelos tribunais 
durante quase duas decadas, o processo foi dos mais mediaticos de Portugal. 
Mais recentemente, o caso Moderna, envolvendo v8rias personalidades da vida 
social e politica do pafs, nao deixou esquecer as dificuldades de entendimento 
entre a necessidade de proteger informar;ao relativa a processos em curso e o 
imperativo de divulgar informai;ao supostamente de interesse publico. 
lnvocada de novo a prop6sito do escandalo de pedofilia, a relai;ao entre a justii;a 
e os media evidenciou, ao longo da mediatizai;ao do processo, 'a incapacidade 
dos operadores judici3rios para adequarem o exercicio das suas competCncias 
a dinimica de funcionamento dos media, nomeadamente, para evitarem que 
a previsfvel violai;ao do segredo de justii;a atinja a honra de pessoas e a credi
bilidade da pr6pria justii;a e do jornalismo'51• Mas. se esta e pelo menos uma 
das lii;6es a tirar do esfori;o de auto-reflexao dos jornalistas, outras quest6es 
ficam, neste debate, sem resposta. Esta ou nao o jornalista a violar o segredo 
de justii;a quando divulga informai;6es que lhe foram fornecidas por fontes sem 
escnipulos, cujo objectivo e defender interesses privados, e nao servir o inte
resse publico? Alguns criticos atalharam que os jornalistas tern o clever de gerir 
com born senso as informai;6es a que tCm acesso, ponderando a pertinfncia da 
divulgai;ao de todo o material de que sao detentores. Outros, porem, atribui
ram a responsabilidade de respeito pelo segredo de justii;a as fontes oficiais e 
nao aos jornalistas enquanto mediadores entre a informai;ao e o publico. 
Particularmente discutida no apogeu da crise mediatica, quando a opiniao 
publica tomou conhecimento da existencia de gravai;6es ilicitas com fontes que 
queriam manter o anonimato, a questao do segredo de justii;a e dos limites que 
coloca a iinsia de informar tornou-se a 'pedra-de-toque' da avaliai;ao publica. 
A distribuii;ao de c6pias das cassetes do jornalista Octavio Lopes sobrevalori
zou o dilema de saber qual dos imperativos se imp6e: o de 'guardar' o segredo 
de justii;a (que aqueles que a ele estavam obrigados nao cumpriram) ou o de 
informar acerca do que e de interesse publico?52 0 director do jornal Publico, 

Jose Manuel Fernandes53
, admitia que 'ha situai;6es em que os jornais enten

dem que devem pisar o risco. Sao situac;Oes-limite'. No entanto, a revelar;ao 
das conversas ilicitamente guardadas, apesar de tratarem de informai;6es que 
violam o segredo de Justii;a de um dos casos mais mediaticos em Portugal, 
nao e, para aquele jornalista, uma situa\ao-limite. Outros, porem, como Joao 
Candido da Silva54 ou Jose Rocha Vieira55

, admitiram que a divulgai;ao do 

51 'Desafios para 2004', Estrela Serrano, in Didrio de Noticias de Dezembro de 2003. 
52 Luis Delgado defendia no Didrio de Natfcias de 11 de Agosto de 2004 que a publicai;ii.o do contel.ldo se 
tinha tornado inevit:ivel porque a demissiio de Adelino Salvado provava que se tinha passado a aplicar o 
direito constitucional de 'informar e de ser informado sem impedimentos'. 
51 Citado num trabalho do pr6prio jomal Priblico de 13 de Agosto de 2004: 'Directores de Informai;ii.o contra 
uso de gravai;Oes nao autorizadas'. 
54 'A primeira pedra', Joii.o Candido da Silva, in Ptiblica de 14 de Agosto de 2004. 
55 TambCm citado pelo P1iblico de 13 de Agosto de 2004. 
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material roubado permitiria, no minimo, saber afinal quern viola o segredo 
de justic;a ou provar que esta violac;iio e anterior aos jornalistas. Finalmente, 
comentando o caso no 'Jornal Nacional' da TV! no dia 8 de Agosto, Marcelo 
Rebelo de Sousa discordava da divulgac;iio do conteudo das conversas, 'visto 
que o interesse publico de noticiar uma certa realidade niio implica que se 
difunda toda a realidade'. 

Fontes de informa9iio 

Embora o C6digo Deontol6gico dos Jornalistas Portugueses estabelec;a, a 
semelhanc;a do que fundava a Declarac;iio de Munique, aprovada em 1971, 
que 'o jornalista nao deve revelar, mesmo em juizo, as suas fontes confiden
ciais de informai;ao, nem desrespeitar os compromissos assumidos, excepto se 
o tentarem usar para canalizar informa�Oes falsas', o certo e que a protec\'.ao
das fontes de informac;iio foi tambem um dos temas mais problematizados
na discussiio sobre a cobertura mediatica do processo Casa Pia. No entanto,
de acordo com Estrela Serrano, 'o respeito pela confidencialidade das fontes
levanta ( ... ) quest6es delicadas, entre as quais proporcionar ao informador
a possibilidade de utilizar, em seu proveito, o segredo profissional do jorna
lista'56, Na opiniao da ex-Provedora, 'uma fonte pode se�tir-se encorajada a
divulgar informa�5es que vao a favor ou contra os interesses de uma pessoa,
institui�ao ou causa'.
Os limites a este privilegio do segredo profissional tern, tambem, gerado con
troversia. Embora classicamente seja entendido como uma condic;iio funda
mental a procura da verdade, o segredo profissional niio deve, de acordo com
Estrela Serrano, ser invocado 'para obter noticias escandalosas, protegendo
informac;6es an6nimas'. Ora, o escandalo de pedofilia na Casa Pia gerou infin
das criticas, justamente pela protecc;iio de fontes an6nimas que, em testemu
nhos exibidos com ocultac;iio da identidade, acusaram algumas das figuras
ligadas ao processo dos mais s6rdidos abusos de intimidade. Tambem por isso
o sigilo profissional dos jornalistas tern sido olhado de vies por varios autores,
nomeadamente Daniel Cornu que considera, em Jornalismo e Verdade, que o
uso abusivo do segredo profissional s6 revela a inexistencia de etica profissio
nal dos jornalistas.
Joiio Marcelino, agora ex-director do Correia da Manha, aproveitou o pre
texto das cassetes roubadas a um jornalista da sua redacc;iio para defender
que 'preservar estas pessoas [com quern se mantfm conversas em off], que

muitas vezes arriscam a estabilidade dos seus empregos e <las suas vidas, e
um clever etico e deontol6gico sagrado para todos os jornalistas dignos desse

56 'Desafios para 2004', Estrela Serrano, in Didrio de Noticias de Dezembro de 2003. 
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nome'57• Adjacente a protec,iio da identidade de fontes que exigem manter o 
anonimato, o caso do jornalista Octavio Lopes desencadeou duas quest6es 
fundamentais: por um !ado, uma discussiio acerca da licitude ou niio das gra
vac;Oes; por outro, a legitimidade ou nao de outros 6rg3os de comunicac;ao 
para revelarem informac;6es prestadas a outro jornalista. Quanto a primeira, 
j:i nos referimos antes, a reprovac;ao foi quase indiscutivel e o debate encer
raria por af, se apenas se soubesse da existencia das gravac;Oes. Porem, a dis
tribui,iio de c6pias e o conhecimento de outros jornalistas do conteudo das 
cassetes, levantou outras implicac;Oes, nomeadamente a da eventual invasao 
do sigilo profissional. Numa primeira reac,iio ao roubo, 6scar Mascarenhas 
invocava, na SIC Noticias, no dia 7 de Agosto, o numero dois do Artigo 11.0 do 
Estatuto do Jornalista para garantir que quern tenha conhecimento de registos 
de fontes de informa,iio obtidos por um jornalista niio as podera divulgar sem 
autoriza,iio escrita do pr6prio jornalista. Tres dias depois, em editorial, Jose 
Manuel Fernandes, comunicava assim a posi,iio do jornal Publico: ' ... niio se 
revelam fontes nem se revelam conversas off the record, isto e, conversas com 
fontes que pedem para niio ser citadas. Da mesma forma, entendemos que e 
um crime de recepta,iio utilizar material roubado e uma irresponsabilidade 
reproduzir conversas cujas datas e contexto desconhecemos'58

• Numa posic;ao 
mais institucional, o Sindicato dos Jornalistas anunciou, em comunicado59, 

que 'a dissemina,;ao ou realiza,;ao de c6pias, integrais ou parciais, constitui 
uma intoleravel invasiio do sigilo profissional do jornalista'. 

Protect;iio das vitimas e presunt;iio de inociincia 

Apesar dos sucessivos apelos a conten,iio e ao born senso, os jornalistas foram 
continuamente acusados de, em name da demincia e da indigna�ao, viola
rem a privacidade das vitimas, niio cumprindo o preceito do pr6prio C6digo 
Deontol6gico que estabelece o <lever do jornalista de 'niio identificar, directa 
ou indirectamente, as vi'.timas de crimes sexuais e os delinquentes menores de 
idade', assim como o de se proibir 'humilhar as pessoas ou perturbar a sua 
dor'. Com testemunhos repetidos ate ao esgotamento e descri,6es rechea
das de pormenores, as reportagens, sobretudo televisivas, sobre os crimes de 
abuso sexual valeram a constata�ao de que se 'escarafunchou ate a exaust8.o 
na intimidade das vitimas e em toda a misfaia social'60• Por muito que os 
jornalistas no seu conjunto, enquanto classe, digam abominar os abusos e as 
viola,6es de privacidade das vitimas de crimes que escandalizam a opiniiio 

.17 'Um crime de objectivo claro', Joao Marcelino, editorial do Correia da Manha de 8 de Agosto de 2004 . 
.1s 'Regresso a Casa Pia', Jose Manuel Fernandes, editorial do jornal P1ibfico de 10 de Agosto de 2004. 
,� Noticiado, entre outros, pelo Correia da Manha, de 12 de Agosto de 2004: 'Sindicato contra divulga�iio'. 
60 'Em directo da latrina', Alfredo Barroso in jornal Expresso. 
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publica, o certo e que, com frequencia, a tenta<;ao de explorar os depoimen
tos e as informa,oes que detinham foi superior ao principio etico, chegando 
mesmo a sobrepor-se-lhe. 
Menas consensual parece ser a questiio da presun<;ao de inocencia, defendida 
no mesmo ponto do C6digo Deontol6gico. Na verdade, se todos concordam 
que um arguido nao e ainda culpado, a questiio complica-se quando o entu
siasmo ou a indigna,ao com que se tratam as informa<;iies acerca de alegados 
criminosos e, muitas vezes, ji por si uma forma de condena�ao ou absolvi�ao 
publica. Assim aconteceu com o processo de pedofilia e com praticamente 
todos os names envolvidos no escandalo. Apesar de todos os manuais de etica 
e deontologia defenderem a presun,ao de inocencia coma um <lever inequfvoco 
dos jornalistas, a fronteira entre a informa,ao e a incita,ao a um julgamento 
com o publico e, ainda, um dos contundentes equivocos do acto ou efeito de 
inf or mar. 

Limites a liberdade de informa9iio 

Levantada na Assembleia da Republica par Maria Elisa, enquanto deputada 
mas tambem jornalista, a proposta de limita<;iio da liberdade de imprensa foi 
amplamente discutida na margem etico-deontol6gica da cobertura empreeu
dida pelos jornalistas ao escandalo. Defendida pelos utilitaristas (coma Jeremy 
Bentham e John Stuart Mill), a liberdade de imprensa foi, desde sempre, con
siderada uma das condii;iies fundamentais para o exercicio da fun<;iio primor
dial dos jornalistas, a de vigilancia sabre os poderes legislativo, executivo e 
judicial. No entanto, de cada vez que a actividade da imprensa parece amea
<;ar a estrutura de um destes poderes, volta a ser tema central da polemica a 
discussiio acerca dos eventuais limites a liberdade. Estrela Serrano, numa das 
suas colunas no exercicio das funi;iies de Provedora dos Leitores, foi adian
tando ao debate a ideia de que 'a liberdade de imprensa e o <lever de informar 
nao autorizam tudo'61

, 

Rejeitada par quase todos os sectores da vida publica, a limita<;iio da liber
dade de imprensa acabou par ser apenas motivo de discussao breve. Com 
uma hist6ria recente em Portugal, a liberdade de imprensa parece assim ser, 
ainda, uma das conquistas intocc:lveis da democracia. De uma forma mais ou 
menos consensual, a liberdade do jornalismo e entendida coma englobando a 
consciencia plena das consequencias do seu trabalho. Alias, segundo Marc
Fran<;ois Bernier, 'nega-las OU oculta-las niio e um acto de liberdade; sera tanto 
uma confi.ssao de incompetencia como um sinal de carfncia ftica' (Bernier, 
1997:2). Neste sentido, varios foram os que se conformaram com a ideia de 

61 'O lugar do jornalismo', Estrela Serrano, coluna da Provedora dos Leitores do Ditirio de Noticias de 2 de 
Dezembro de 2002. 
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que, embora niio podendo ser posta em causa nem coarctada, a liberdade dos 
jornalistas nao e absoluta, estando por isso sujeita a determinados deveres, 
como os da pondera<;iio e da modera,ao. 

0 poder do jornalismo e o principio de imputabilidade 

Na hist6ria dos media, siio iniimeras as teorias que fundamentam a ideia do 
poder da comunica,ao social. Sao tambem iniimeros os casos tratados pelos 
jornalistas que sublinham o poder do jornalismo. 0 caso Casa Pia, emblema
tico no espectro mediitico portugues, reanimou o reconhecimento da for<;a 
dos media. Mas concomitante deste reconhecimento e tambfm a exigfncia 
de um principio de imputabilidade a que os jornalistas julgavam ser imunes. 
De facto, se li,;6es houver a colher da experiencia mediatica deste escandalo, 
uma delas sera naturalmente a no,ao de que o jornalismo e os jornalistas niio 
estiio mais isentos do julgamento piiblico. Deles se espera que respondam pelos 
seus actos, assumindo moralmente a responsabilidade pela liberdade com que 
desempenham o seu offcio perante a comunidade, perante o piiblico e perante 
as suas pr6prias consciencias (Bernier, 1997:47). A incomparavel multiplica
,ao de textos de critica e analise relativamente ao jornalismo desempenhado 
por ocasiao do escclndalo casapiano, porventura sem equivalente por ocasiao 
de outros acontecimentos de projec<;ao medi:itica, e, para n6s, a prova da sujei
<;iio do jornalismo ao escrutfnio piiblico. 
Numa altura em que voltou para a ordem do dia o modelo de regula<;iio da 
comunica,ao social, o esfor,o pela auto-regula<;iio afigura-se como a solu<;iio 
para o problema de legitimidade do jornalismo e dos jornalistas. Inflacionada 
por um certo descredito no jornalismo de investiga<;iio62

, esta crise de legitimi
dade tern ocupado profissionais e academicos com a exigencia de inverter a ma 
impressao causada par condutas eticamente reprov.iveis. A urgencia de meca
nismos de auto-regula,ao, comprovada pelos efeitos de coberturas jornalisticas 
como a do processo de pedofilia, tern, por isso, estimulado a pratica metajor
nalistica, isto e, o discurso mediatico sobre o pr6prio jornalismo. Colunas de 
analise peri6dica da actividade jornalistica e a vigilancia de Provedores dos 
Leitores tern, na verdade, contribufdo para superar a necessidade de uma enti
dade independente de observa<;iio e controlo dos jornalistas. 
Mario Mesquita, ex-Provedor dos Leitores do Diario de Noticias, niio se reco
nhece em O Jornalismo em Analise como um 'fiscalizador da etica do jor
nalista', mas admire que compete ao Provedor 'proceder a critica regular do 
jornal, com base nas regras eticas e deontol6gicas do jornalismo e analisar e 
criticar aspectos do funcionamento e do discurso dos media que se possam 

62 Joao Miguel Tavares considerava, no Dicirio de Noticiasde 24 de Agosto de 2004, num artigo intitulado 'Tres 
notas sobre Agosto' que 'o jornalismo de investigar;iio em Portugal niio passa de um jornalismo de sedur;iio'. 
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repercutir nas rela<;6es com os respectivos destinatarios' (Mesquita, 1998:10). 
Este metadiscurso, enunciado de forma sistem.itica por Provedores, mas tam

hem par outros comentadores em torno de casos tao controversos como este, 
demonstra, em ultima analise, que os media perceberam a particularidade dos 
acontecimentos a que fazem face e ressentem as dificuldades e os limites aos 
quais a pratica jornalistica pode ser confrontada. 0 metadiscurso confirma, 
pois, a ideia de que a profissiio esta a perceber que problemas se manifestam 
no tratamento da informa,ao e concede, par motivos talvez pouco explicitos 
ainda, espa<;o para a auro-reflexiio (Grevisse, 1999:20-24). 

Cronologia 

11.07.1981 0 Tai & Qua/ publica uma reportagem motivada pela substitui.;ao, 
na semana anterior, do Provedor da Casa Pia (o Comandante Baptista 
Comprido suhstituiu Peixoto Sim6es). Nesta reportagem, o jorna
lista explora os motivos da demissao de Peixoto Sim6es, a quern, dias 
antes, os funcionc:lrios da institui�ao tinham apresentado um dossier 
acerca de irregularidades no funcionamento da casa. 0 relat6rio, que 
falava de 'prostitui�ao masculina' e 'homossexualidade', referia-se 
a um funcion.irio que aliciava jovens para pr.iticas homossexuais. 
0 assunto nao teve qualquer eco nos outros jornais. Morreu com 
aquela reportagem. 

23.09.2002 E apresentada na Policia Judiciaria uma queixa contra Carlos Si lvino 
('Bibi'), funcion::irio da Casa Pia de Lisboa, par abusos sexuais. 

07.11.2002 0 Ministerio Publico emite um mandado de captura contra Carlos 
Silvino. 

23.11.2002 0 Expresso noticia que centenas de criani;as do sexo masculino da 
Casa Pia de Lisboa poderao ter sido violadas nos Ultimas anos por 
um funcion.irio da instituii;3o. 

25.11.2002 0 ministro da Solidariedade e do Trabalho, Bagao Felix, demite Luis 
Rebelo, provedor da Casa Pia, par declara,oes 'infelizes'. Catalina Pes
tana e a  nova Provedora. A PolfciaJudici.iria detem Carlos Silvino, que 
fica em prisao preventiva, por suspeita de abuso sexual de menores. 

26.11.2002 A comunica,ao social divulga, com base no testemunho de uma ex
aluna da Casa Pia, os names de Carlos Cruze do embaixador Jorge 
Ritto coma eventuais envolvidos no processo. 

28.11.2002 Maria Elisa apresenta na Assembleia da Republica uma proposta de 
limitai;ao da liberdade de imprensa, a que se opuseram muitos depu
tados. 

30.11.2002 Francisco Loui;a pede conteni;ao a SIC, relativamente a transmissao 
de um filme de pornografia infantil (eventualmente com imagens das 
alegadas vftimas do esciindalo da Casa Pia). 
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12.12.2002 Hugo Mar,al assume a defesa de Carlos Silvino. 

13.01.2003 Manuel Doria Vilar substitui Hugo Mar,al na defesa de Carlos 
Silvino. 

01.02.2003 Carlos Cruz, Hugo Mar,al e Ferreira Diniz siio detidos pela Polfcia 
Judici.iria. Carlos Cruz e Ferreira Diniz ficam em prisiio preventiva. 
Hugo Mar'ral e liber tado, grac;as ao pagamento de uma cauc;iio de 
dez mil euros. 

01.04.2003 Manuel Abrantes, ex-provedor adjunto da Casa Pia, e preso preven
tivamente depois de ter sido interrogado. 

17.04.2003 0 Didrio de Noticias publica uma carta de Carlos Cruz em que o 
apresentador sustenta que a sua prisiio e baseada em testemunhos 
falsos, mentirosos e nao credfveis. 

06.05.2003 Hugo Mar,al e preso preventivamente. 

21.05.2003 Jorge Ritto e preso preventivamente, ap6s interrogat6rio. 

21.05.2003 Paulo Pedroso e detido preventivamente. 

30.05.2003 Herman Josee constitufdo arguido. 

08.10.2003 Paulo Pedroso e libertado. 

18.10.2003 Hugo Mar,al e libertado. 

27.11.2003 Virios 6rgiios de comunica,iio social assinam uma declara,iio de 
prindpios relativa a cobertura de processos judiciais. A declarac;iio 
visa evitar que os media e a justic;a cometam excessos no quadro do 
processo Casa Pia e de outros julgamentos de interesse p\Jblico. 

03.12.2003 0 Supremo Tribunal de Justi,a recusa o pedido de afastamento do 
juiz Rui Teixeira solicitado pelos advogados de defesa de seis argui
dos do processo. 

05.12.2003 0 Tribunal Constitucional da raziio a um recurso do embaixador Jorge 
Ritto, ordenando ao Tribunal da Rela,iio de Lisboa que reformule a 
anterior decisao sobre o interrogat6rio ao diplomata e a utiliza<;ao dos 
diirios apreendidos. 

29.12.2003 Dez arguidos siio formalmente acusados: Carlos Cruz, Herman Jose, 
Paulo Pedroso, Carlos Silvino ('Bibi'), Jorge Ritto, Hugo Mar,al, 
Ferreira Diniz, Manuel Abrantes, Francisco Alves e Gertrudes 
Nunes. 

31.12.2003 0 juiz Rui Teixeira altera a medida de coac,iio aplicada ao medico 
Joao Ferreira Diniz, que fica em prisao domicili.iria com pulseira 
electr6nica. 

01.01.2004 0 Jornal de Noticias noticia a anexa,iio ao processo da Casa Pia de 
uma carta an6nima em que o Presidente da Repiiblica e envolvido no 
escandalo de pedofilia. 

05.01.2004 Jorge Sampaio faz uma comunica,iio ao pafs em que apela aos jor
nal istas para que fa<;am um esfor<;o de conten<;ao e reserva para se 
evitar a sistem.itica viola<;ao do segredo de justir;a. 
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07.01.2004 0 PSD propoe altera,oes ii lei que limitem a liberdade de imprensa 
em relac;io a processos judiciais em curso. 

13.01.2004 Os advogados que representam a Casa Pia de Li sboa e as alegadas 
vitimas entregam um pedido de indemnizac;ao dvel de cinco milh6es 
de euros contra os dez acusados do processo. 

07.02.2004 Ap6s novo interrogat6rio ordenado pelo Tribunal da Rela,ao de 
Lisboa, o juiz Rui Teixeira confirma a manutenc;io de Carlos Cruz 
em prisio preventiva, alegando perigo de perturbac;ao do inquefito e 
alarme social. 

16.02.2004 Oito arguidos pedem a abertura de instru,ao do processo. 

18.02.2004 A instru,ao do processo e d istribuida por sorteio ii juiza Ana Teixeira 
e Silva. 

18.03.2004 A juiza Ana Teixeira e Silva ouve o ex-funcion.frio casapiano Carlos 
Silvino ('Bibi'). 0 Tribunal da Rela,ao de Lisboa da raziio a um recurso 
do embaixador Jorge Ritto em que este alegava irregularidades na 
forma coma o processo Casa Pia foi distribuido ao juiz Rui Teixeira. 

23.03.2004 A juiza Ana Teixeira e Silva da inicio a audi,ao das testemunhas arro
ladas pelos arguidos, entre as quais a perita do Instituto de Medicina 
Legal que elaborou os 'relat6rios de personalidade' das alegadas viti
mas, o secret.irio-geral do PS, Ferro Rodrigues, e o porta-voz do par
tido, Vieira da Silva. 

02.04.2004 0 embaixador Jorge Ritto e libertado, ficando obrigado a apresen
tar-se semanalmente as autoridades policiais e a niio se ausentar do 
concelho onde reside (Cascais). 

21.04.2004 Proen,a de Carvalho abandona a defesa das alegadas vitimas do pro
cesso. A equipa de advogados que representa a Casa Pia e as alegadas 
vitimas passa a ser liderada por Ant6nio Pinto Pereira. 

29.04.2004 'Bibi' e outros seis arguidos (Carlos Cruz, Paulo Pedrosos, Jorge 
Ritto, Ferreira Diniz, Hugo Mar,;al e Gertrudes Nunes) est.io pela 
primeira vez frente a frente, numa acarea,;ao pedida pelo ex-funcio
n.irio casapiano. 

04.05.2004 Carlos Cruze libertado ficando em prisao domiciliaria. 

07.05.2004 Manuel Abrantes e libertado, ficando em prisiio domicilia ria. 

10.05.2004 Debate instrut6rio. 

06.08.2004 0 jornalista do Correia da Manha Octavio Lopes formaliza uma 
queixa-crime pelo facto de lhe terem sido roubadas cassetes com 
conversas que manteve com fontes ligadas ao processo. Tratando-se 
de gravai;Oes ilicitas, o jornalista tenta impedir que o seu contelldo 
(reproduzido digitalmente e entregue a v.irios 6rgiios de comunica
,ao social) seja divulgado. 

07.08.2004 A comunica,ao social divulga os nomes das fontes com quern Octavio 
Lopes ted. mantido contacto, suspeitando-se de eventuais violai;Oes 
ao segredo de justi,a. 
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09.08.2004 0 director da Polfcia Judic iaria, Adelino Salvado, uma <las fontes 
ouvidas pelo jornalista do Correio da Manha, apresenta demissao. A 
revista Focus e notificada por providfncia cautelar que a impede de 
publicar ou referir quaisquer factos que constem <las cassetes. 

13.08.2004 0 jornal Independente publica a transcric;ao de parte das grava
c;oes. 

16.08.2004 0 Procurador-Geral da Republica anuncia que a assessora de 
imprensa Sara Pina (outra das fontes ouvidas por Oct.ivio Lopes) 
apresentou demissao. 

18.08.2004 0 Independente e notificado por providencia cautelar interposta por 
Octavio Lopes, sendo impedido de publicar mais um trecho de trans
crii;6es. 

19.08.2004 0 Comercio do Porto avanc;a com a hip6tese de o Correia da Manha 

ter destrufdo os originais das grava�Oes roubadas. 
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lncidente com jornalistas portugueses no lraque. 
lmprudencia ou espirito missionario? A batalha dos 
argumentos nas colunas dos jornais 

Madalena Oliveira 

'Guerra e guerra. E n6s, jornalistas, somos sempre a parte mais 
vulner.ivel ... ' 

Mario de Carvalho 
in Por dentro das Guerras (p. 183) 

Resumo: 0 chamado jornalismo de guerra e, desde o desenvolvimento de tecnologias 
que permitiram o relato de conflitos em directo, um dos t6picos mais estimulantes do 
debate em torno dos escolhos e dos desafios do oficio daqueles que tern por missiio 
informar. Os riscos associados as movimenta-;6es dos jornalistas em campos de bata
lha siio, com frequfncia, o fermento de noticias que enchem sec\Oes especializadas nos 
media. 0 baleamento de uma jornalista da SIC e o sequestro de um rep6rter da TSP, 
no lraque, desencadearam na comunicai;iio social portuguesa aquilo que, para efei
tos desta an3.lise, chamamos 'jornalismo em causa pr6pria'. Empolgado, emocionado, 
eventualmente parcial, este relato jornalistico, novo entre n6s, permitiu a problemati
zac;ao de quest6es ligadas a preparac;ao dos profissionais da comunicac;.io social para o 
desempenho de furn;Oes em circunstiincias adversas a livre movimentac;.io. 

lntrodu\:iiD 

Dizem os clissicos manuais de jornalisrno que o jornalista nunca e noticia. O 
principio condiz bem com a concep,ao do jornalismo como um observador 
ou supervisor dos poderes constituintes (legislativo, executivo e judicial), mas 
e alheio ao eminente poder dos pr6prios jornalistas. Na verdade, como justa
mente sustentava, no final de Novembro de 2003, um editorial do Diario de

Noticias, 'existem situa,6es excepcionais que o [ao jornalista] tornam objecto 
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da sua pr6pria missao'1
• Situa�Oes porventura tao excepcionais como a guerra 

em que os jornalistas sao, na opiniao de M.irio de Carvalho, 'sempre a parte 
mais vulner.ivel'. Estranhos em terreno inseguro, ambiciosos por oficio e .ivi
dos da noticia par obriga<;iio, os jornalistas siio, segundo muitos rep6rteres de 
guerra, uma presa facil do acaso e da contingencia de qualquer conflito. 
0 epis6dio de nave jornalistas portugueses no Iraque, precisamente em 
Novembro de 2003, e uma fie! ilustra<;iio do que pode acontecer quando o 
jornalista se torna, ele pr6prio, protagonista da noticia. Durante pelo menos 
quatro dias, Portugal inteiro, poderfamos dizer sem incorrer em exacerbai;6es, 
vibrou com o risco e os perigos que enfrentaram os seus jornalistas, num dos 
palcos mais sangrentos da actualidade. Durante pelo menos quatro dias, do 
Iraque ouviu-se apenas o tormento de tres dos nave rep6rteres envolvidos no 
incidente. A guerra passou a ser outra, naqueles dias. Foi a guerra que Maria 
Joiio Ruela travava com os ferimentos da bala que a atingiu e a guerra de 
Carlos Raleiras, durante as 36 horas do seu sequestro. 
Noticiado com todo o fervor, o incidente, certamente um dos mais mediclticos 
de sempre na hist6ria do jornalismo portugues em conflitos armadas, tolheu 
os jornalistas num dos mais invulgares embara�os: o de serem, eles pr6prios, 
noticia e centro das ateni;Oes uns dos outros. 0 efeito parece ter sido iinico 
entre os jornalistas portugueses, resultando numa especie de jornalismo em 
causa pr6pria, um fen6meno que surpreendeu publico e criticos dos media.

·o dia em que os jornalistas foram noticia'2

Apesar de, entre Fevereiro e Abril de 2003, varios jornalistas terem estado 
no Iraque, par ocasiiio da cobertura da II Guerra do Golfo, em grupo vol
tam la apenas em Novembro, a convite do contingente da GNR, enviado pelo 
Governo portugues para o Iraque. Os jornalistas viajam com os militares, no 
dia 13 de Novembro, do Aeroporto de Figo Maduro ate ao Kuwait, e s6 ate 
ao Kuwait. Assim ditam as instru<;6es que pelo menos alguns dizem conhecer 
desde a altura em que foram destacados pelos respectivos 6rgiios de comuni
ca<;iio social para aquele servii;o. No Kuwait, os GNR seguiriam entiio para 
Bassora3

, par via terrestre, niio podendo levar consigo as jornalistas. Alguns 
protestam e dizem mais tarde que niio tinham sido informados desta restri<;iio. 
Outros, porem, garantem saber exactamente em que condii;5es podiam viajar 

1 'A missiio de informar', editorial do jornal Didrio de Noticias, de 15 de Novembro de 2003. 
2 Toma-se aqui de emprestimo as palavras do titulo de um trabalho de reportagem de Sofia Lorena, a enviada 
especial do jornal P1lblico ao Iraque, sabre o assalto de que o grupo de nove jornalistas foi vitima - jornal 
Pilblico de 15 de Novembro de 2003. 
3 Embora com destino a Nassiryah, a guarda militar portuguesa teve que aguardar no aquartelamento brit3.
nico de Bassani pela cria�iio de condi�6es para seguir are ao destino final, por causa de altera�Oes a estrutura 
de for�a provocadas pelo atentado que dias antes tinha matado quase duas dezenas de militares italianos. 
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com a guarda militar, pelo que ja teriam partido de Portugal com a noi;ao de 
que estariam por sua conta e risco a partir do Kuwait. 
Por isso, em grupo, os jornalistas organizam-se, alugam carros, que as vozes 
mais crfticas disseram ser hons demais e, portanto, inadequados para entrar no 
Iraque, e arriscam-se a fronteira. Sao, no entanto, impossibilitados de atraves
sar para aquele pafs, pelo que voltam para tras. No dia seguinte, repetindo o 
trajecto, entram finalmente em territ6rio iraquiano, ao final da manha. Porfm, 
poucos quilometros depois da fronteira, sao perseguidos por um grupo de assal
tantes armadas. Comei;a, aqui, uma persegui<;3.o cujos croquis foram extenu
antemente exibidos pelas estai;oes de televisao portuguesa. Dois dos jipes, onde 
seguiam as equipas da RTP, TV!, Publico e Radio Renascen,a conseguem 
escapar, mas o jipe onde seguiam os rep6rteres da SIC e da TSF e barrado. 
Os assaltantes disparam e atingem Maria Joao Ruela. Rendidos, os jornalistas 
param e entregam-se aos assaltantes que abandonam a jornalista e o reporter 
de imagem da SIC na estrada e levam sequestrado o reporter Carlos Raleiras. 
Depois de dado o alarme em Portugal', seguem-se os esfori;os do Governo 
portugues e das autoridades britanicas que, em articulai;ao com a TSF e a PT/ 
Lusomundo, tentam negociar a libertai;ao do jornalista. Os raptores exigem 
o pagamento de um resgate no valor de 50 mil dolares americanos5

• Sem que
seja claro se houve ou nao o pagamento do resgate solicitado, ao fim da tarde
do dia 15, depois de 36 horas de cativeiro, o jornalista e finalmente libertado'.
Entretanto, Maria Joao Ruela, assistida num hospital militar britanico, recebe
os cuidados urgentes aos ferimentos da bala e acaba por ser transportada por
um aviao fretado pelo INEM de regresso a Portugal, tres dias depois do epi
s6dio. Os rep6rteres dos outros 6rgios de comunicai;ao social, que escapa
ram ilesos da perseguii;ao e do assalto, passam os dias que se seguem a falar
das circunstancias do assalto e repetem com Carlos Raleiras as peripecias do
reporter, refem de ladroes 'Ali Babas'7

• E assim invertida a logica do seu tra
balho no terreno, quase deixando de se ouvir em Portugal informai;ao sobre o
conflito em curso no territ6rio iraquiano.
Do incidente e da persistencia das restrii;oes impostas pelos militares portu
gueses relativamente a questao da segurani;a dos jornalistas decorre finalmente
a definii;ao de uma nova (ainda que nao inovadora) estrategia de cobertura
noticiosa: o sistema de pools'. Fazendo face a garantia de proteci;ao de ape-

4 Em Portugal, a noticia foi conhecida apenas por volta das 12 horas, quase quatro horns depois de a TSF 
ter sido informada do sucedido. Por embargo solid3.rio, todos os 6rgiios de comunicar;iio social portugueses 
respeitaram a dificuldade da TSF em contactar a esposa de Carlos Raleiras, nii.o tendo avanr;ado com a noticia 
antes de a estar;iio de r3.dio prevenir a familia do rep6rter acerca do rapto. 
j 'Carlos Raleiras: Um desaparecido que «vale» 50 mil d6lares' - jornal Ptiblico de 15 de Novembro de 
2003. 
6 '«OK, est3.s livre, podes ir para o Kuwait»' -jornal Prfb/ico de 16 de Novembro de 2003. 
7 'Hist6ria de um refCm de Ladr6es «Ali Babas»' -jornal P,lblico de 17 de Novembro de 2003. 
8 Um trabalho publicado no jornal P1lblico de 1 de Dezembro de 2003 1 sob o tfculo 'As pools em diferentes 
conflitos', explicava: 'o sistema de pools tornou-se re!ativamente comum na cobertura jornalfstica de di versos 
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nas quatro ou cinco jornalistas, a cria�iio de uma pool no Iraque torna-se a 
condi�iio de permanfncia naquele territ6rio. No entanto, assegurado inicial

mente par uma equipa da TVI, o sistema de rep6rteres embedded nao dura 

muito, sendo interrompido no dia 4 de Dezembro, na sequencia do conselho 
dos GNR aos jornalistas para abandonarem o pais, por nao haver mais condi

c;oes de garantir a segurarn;a de qualquer profissional. 

A batalha dos argumentos nas colunas dos jornais 

Na primeira edic;iio do programa 'Clube de Jornalistas' da 2:, Augusto Santos 
Silva dizia que 'um dos elementos da surpresa com que as jornalistas se des
cobriram em crise tern a ver com o facto de ter feito parte da sua cultura pro

fissional acharem que eram eles que tinham que criticar os outros e que eles 
pr6prios niio podiam ser objecto de crftica'9• Nao sendo certo que se referisse 
exactamente ao incidente dos jornalistas portugueses no Iraque dois meses 

antes, a verdade e que o soci6logo se referia assim ao, cada vez mais frequente, 
processo de auto-avaliac;iio dos jornalistas nas pr6prias paginas dos jornais. 

Nao sendo imunes ao olhar escrutinador da opiniiio publica, as jornalistas, 
em especial os chamados rep6rteres de guerra, estiveram debaixo de olho de 

criticos e analistas do desempenho da comunicac;ao social par referencia ine

vitavel ao assalto sofrido no Iraque. 

Pouco habituados a ser notfcia, os jornalistas foram confrontados com a excep
cional situac;ao de se tornarem objecto da sua pr6pria missao. Nao sendo, 

porem, a primeira vez que os jornalistas se fizeram objecto do seu pr6prio tra
balho, o incidente no palco de guerra atestou a certeza de Mario de Carvalho, 
reporter experimentado em trinta anos de cobertura de conllitos para a cadeia 

de televisiio norte-americana CBS: 'Guerra e guerra. E n6s, jornalistas, somos 
sempre a parte mais vulneravel. . .' (Carvalho, 2003:183). 

A notfcia encheu primeiras pilginas, esgotou tempos de antena e expOs os 
jornalistas a sentenc;as da mais variada ordem. Excomungados par uns par 
terem ousado entrar no Iraque a revelia de todas as recomenda�5es em con
trario, pela imprudencia e falta de experiencia de que foram acusados, torna
dos her6is par outros, para quern, pelo <lever de informar, desafiaram limites 

num gesto quase altruista, os jornalistas sofreram a humilhac;ao da inversiio 

de papeis. Foram acusados de amadorismo, de falta de profissionalizac;ao, de 
excessiva ousadia, de inadvertencia em decis5es de alto risco, em que pode 

conflitos armados das Ultimas decadas'. 0 mesmo artigo esclarecia ainda que o sistema 'tern sido visto nos 
meios jornalfsticos mais como uma forma de controlar o acesso a informai;iio do que - como agora acontece 
com Os jornalistas portugueses no Iraque - um meio de garantir a proteci;ao dos profissionais de informai;iio 

ou expediente volunt.irio para reduzir custos'. 
� Interveni;iio no programa 'Clube de Jornalistas' da 2: - edii;iio de 11 de Janeiro de 2004. 
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estar em causa a diferem;a entre a vida ea morte. Criticados por companheiros 
de offcio que consideraram que a pondera<;ao do risco tern de ser sistematica 
e deve come\ar na prepara\3.0 dos recursos e garantias antes da partida, os 
jornalistas envolvidos no incidence foram acusados de querer 'sol na eira e ... 
chuva no nabal'. Num artigo assim intitulado, Joaquim Fidalgo dizia, na sua 
coluna semanal no jornal Publico de 26 de Novembro de 2003, que 'nao se 
pode querer ao mesmo tempo sol na eira e chuva no nabal; ou seja, niio se pode 
reclamar a maxima protec\3.o das for�as militares e policiais e, simultanea
mente, uma completa e absoluta liberdade de movimentos'. 
0 dia em que os jornalistas foram notfcia foi o dia da maior solidariedade 
de alguns, mas tambem o dia da mais humilhante reprova<;iio de outros. 0 
epis6dio que abriu telejornais e interrompeu emissoes de radio foi, para Jose 
Manuel Fernandes, a ilustrai;ao dos 'riscos desta profiss3.o'10• Nestes momen
tos, considerou o director do PUblico, 'estamos entregues a n6s pr6prios, a
nossa avalia<;iio da situa<;iio, a capacidade de saber ate onde se pode ir ou onde 
se deve parar'. 
Mais uma vez vitima das criticas mais severas, a televisao foi alvo de desonro
sas reprova<;oes. Na habitual analise ao alinhamenro dos telejornais das tres 
esta<;oes de televisiio, o Diario de Noticias sublinhava o exagero cometido na 
emissao de mais de metade dos servii;os informativos da noite exclusivamente 
sobre o incidente dos jornalistas portugueses no Iraque11 • Tambem Eduardo 
Cintra Torres assinalou que 'durance quatro dias os jornalistas falaram apenas 
dos jornalistas'12• Qualificando a cobertura do epis6dio como o 'pior jorna
lismo que se pode prestar ao pais', o crftico de televisao considerou o trata
mento jornalistico do incidence como 'desinformador pelo excesso de enfoque 
e de emo<;iio nos assaltados'. Relativamente a cobertura jornalistica do inci
dence com os jornalistas, Estrela Serrano, a altura do epis6dio Provedora dos 
Leitores do Diario de Notfcias concluia que, apesar de ser admissivel o olhar 
lan<;ado pelos media ao sucedido, se deveria discutir o enfoque e dimensiio 
conferidos as noticias. Na opiniao da ex-provedora, o assalto seria noticia em 
qualquer pals, mas importaria considerar 'a ausencia de matfria informativa, 
substituida ( ... ) pelo relato das «peripecias» que envolveram a chegada dos 
jornalistas e dos militares da GNR'13• 

No entanto, niio s6 de uma analise ao tipo de cobertura que os media empre
enderam do incidente se :fizeram as praticas metajornalisticas, ou seja, os enun
ciados produzidos nos jornais em torno do desempenho dos jornalistas. Na 
verdade, uma boa parte das criticas foi dirigida aos pr6prios jornalistas envol-

10 'Duas notas', Jose Manuel Fernandes, editorial do jornal Ptiblico de 15 de Novembro de 2003. 
11 'O mundo siio os jornalistas', in jornal Didrio de Noticias de 15 de Novembro de 2003. 
11 'Jornalista entrevista Jornalista sobre Jornalista', Eduardo Cintra Torres, in jornal Piiblico de 24 de 
Novembro de 2003. 
13 'Os nossos jornalistas no Iraque', Estrela Serrano, coluna da Provedora dos Leitores do Didrio de Notfcfrl5 

de 1 de Dezembro de 2003. 

153 



vidos no assalto, tendo sido questionado o modus operandi dos profissionais 
especialmente enviados ao local, mas tambem das pr6prias empresas respon
saveis pelos jornalistas. E se e verdade que a opiniao de editores e directores 
de informa,;ao glorificou, por assim dizer, a missao de informar e a coragem 
dos jornalistas para enfrentar os riscos do oficio, tambem e verdade que, por 
outro !ado, outros jornalistas (alguns rep6rteres especializados em situa,oes 
de conflito) e criticos sem responsabilidades directivas criticaram sobretudo o 
amadorismo e a falta de profissionaliza,ao e de calculo de risco. 
Sublinhando permanentemente a qualidade de vitimas dos jornalistas em 
causa, directores e editores pronunciaram-se sobretudo de modo a desculpa
bilizar os profissionais envolvidos. Em editorial, a direc,ao do jornal Didrio 

de Noticias chegava a admitir que 'o problema dos jornalistas molestados no 
Jraque foi estarem a hara errada no lugar errado'14• Para alem disso, con
tra-argumentando as criticas relativas as garantias de seguranc;a, o mesmo 
editorial lamentava a impossibilidade de 'garantir a seguran,a absoluta numa 
zona de alto risco coma e hoje o territ6rio do Iraque'. Considerando que coda 
a seguran,a e importance, a direC\:iio daquele jornal admitia que 'nunca e sufi
ciente para quern tern, por clever e imposic;iio pessoal, a missao de informar'. 
Um pouco mais contido, o director do jornal Publico dizia, no mesmo dia, 
que 'o drama dos ( ... ) colegas que foram vitimas de um assalto armada ilustra 
bem os riscos desta profissao, sobretudo quando se trabalha numa zona tao 
perigosa como o Iraque' 15

, 

Nao parecendo tolerar a ideia de vitimiza,ao, Candida Pinto, Carlos Fino 
e Hemani de Carvalho consideraram que 'o caso dos jornalistas portugue
ses alvo de sequestro, baleamento e persegui,ao deve constituir um marco de 
aprendizagem e exigencia de meios adequados' 16• Carlos Fino em particular
admitia, neste trabalho de reportagem de Eduarda Ferreira, ter-se questionado 
sobre 'ate que ponto vale a pena arriscar a vida por uma noticia'. Alem disso, 
apontava a 'avaliac;ao, precam;ao e exigencia de condic;Oes' corno critfaios fun

damentais de prepara,ao de um trabalho em cenario de guerra. 
Por seu !ado, Marcelo Rebelo de Sousa, comentando o incidence no telejornal 
da TVI na noite do domingo a seguir ao assalto, referia-se a um 'amadorismo 
de parte a parte'. Censurando a imprudencia dos rep6rteres, o comentador 
dizia niio fazer sentido que os jornalistas tivessem 'entrado ao acaso no Iraque, 
alguns deles sem vista'. Para o Professor de Direito, tratou-se 'de uma maneira 
muito portuguesa de estar na vida: «Se Deus quiser eu entro e nao acontece 

nada ... »'17 Ora, de imprepara,ao falou tambem Luis Costa, quando procu
rava entender uma certa vitimiza�ao desajustada. Na sua opiniao, para alem 

14 'A missiio de informar', editorial do jornal Didrio de Noticias de 15 de Novembro de 2003. 
15 'Duas notas', Jose Manuel Fernandes, editorial do jornal Ptlblico de 15 de Novembro de 2003. 
16 'Sem redoma na guerra', Eduarda Ferreira, in]omal de Not{cias de 16 de Novembro de 2003. 
17 Marcelo Rebelo de Sousa, comentll.rio no 'Jornal Nacional' da TVI, no dia 16 de Novembro de 2003. 
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da falta de prepara,ao, os 'jovens e desamparados jornalistas portugueses' 
foram tambem vftimas 'dos descuidos e do voluntarismo inadmissfveis dos 
respectivos 6rgaos de comunicai;ao social e dos responsaveis polftico-militares 
portugueses'18

• Por seu lado, considerando que deve evitar-se que os jornalis
tas sejam motivo da reportagem, Mario Rui de Carvalho considerou, tambem 
ele nas paginas do jornal Publico, que o Sindicato dos Jornalistas e os respon
saveis de todas as empresas de comunicai;iio social devem 'implementar um 
sistema de cursos regulares e intensivos, que assegurem a forma�iio necess.iria 
para se fazer frente aos perigos e ao caos' com que os rep6rteres se confron
tam na cobertura das guerras. Advertindo para a necessidade de investir na 
prepara,iio dos jornalistas, Mario de Carvalho acautelou que 'os jornalistas 
portugueses devem ser treinados niio na arte da guerra mas sim na arte de 
seguir a guerra'19

• 

Multiplicadas em colunas de opiniiio, as vozes contra e a favor dos procedi
mentos assumidos geraram uma discussiio impanivel em torno da aventura 
da informa,ao. 0 que aconteceu? Como? Porque? As perguntas esgotaram o 
esforc;o de encontrar resposta para a crise momentanea que avassalou o jorna
lismo portugues, permitindo, por outro lado, questionar as circunst3.ncias e as 
condi,5es de seguran,a do exercicio do jornalismo em situa,iio de conflito. 

Das missiies impossiveis iis emissiies possiveis 

0 assalto, sequestro e baleamento dos jornalistas portugueses no Iraque provou 
que, ao contrario do que diria Serge Halimi, em Os Novas Ciies de Guarda, 

as perguntas que habitualmente norteiam a pirii.mide informativa - Quern? 0 
que? Quando? Onde? Como? Porque? - sao cada vez mais colocadas 'quando 
se trata de informar sobre ... a informa,iio' (Halimi, 1998:8). 0 exercicio foi 
por demais evidente no contexto deste epis6dio decorrente da actividade dos 
jornalistas, tendo suscitado a problematiza,ao da profissao e dos seus riscos. 
A analise destas praticas, a que chamamos metajornalfsticas por serem, de 
algum modo, uma especie de jornalismo sabre jornalismo, resulta num elenco 
de quest6es levantadas ao exercfcio de uma das profiss6es mais controversas. 
Na verdade, enunciado por crfticos, provedores dos leitores, rep6rteres e, nal
guns casos, por leitores, ouvintes e telespectadores, em f6runs de opiniiio (casos 
especiais da SIC Notfcias e da TSF) ou em paginas consagradas a expressiio de 
opiniiio, este discurso avaliativo da pnitica dos jornalistas retoma problema
ticas, em certa medida, tiio antigas quanta a cobertura noticiosa de situa<;Oes 
de conflito e levanta outras, porventura, novas, pelo menos no contexto por-

18 'Rep6rteres de guerra', Luis Costa, in jornal P1lblico de 20 de Novembro de 2003. 
1� 'Parem 13 com isso!', M3.rio de Carvalho, in jornal Prib/ico de 23 de Novembro de 2003. 
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tugues. Par outro !ado, no sentido em que discute a legitimidade dos procedi
mentos adoptados, o discurso mediitico acerca dos pr6prios media e dos seus 
profissionais revela ser uma especie de instancia reguladora da profissiio. 
Estrutura escrutinadora por excelfncia, a pratica metajornalfstica desem

penhou, no caso em anilise, o papel de discutir os contornos do trabalho 
desenvolvido par prolissionais da informa,iio, interrogando niio s6 a alegada 
impossibilidade da missao de informar, coma tambem a validade daquilo que 
alguns chamam em circunstancias similares 'a reportagem possfvel'. Nas p.igi

nas que se seguem, consideramos as questoes esbo,adas no decurso do debate 
instaurado durante o trabalho dos jornalistas portugueses, junta da guarda 
militar portuguesa no Iraque. 

Seguran\:a e liberdade 

Uma das questoes fundamentalmente discutidas nos debates televisivos (em 
especial, senao mesmo exclusivamente, na SIC Notfcias), que se seguiram as 

horns de afli,iio dos jornalistas no Iraque, foi precisamente a da rela,iio entre 
as condi,oes de seguran,a e a garantia de liberdade de ac,ao dos jornalis
tas, em territ6rios de guerra. De facto, coma sublinhou Joaquim Fidalgo no 
jornal Publico de 26 de Novembro de 2003, a protec,iio de for,as militares 
e a absoluta liberdade de movimentos siio, par natureza, incompativeis. De 
acordo com o ex-Provedor dos Leitores daquele jornal, 'se se opta por esta 
total liberdade (mesmo pelos melhores motivos de «nao fazer a informa,ao 
esperar» ), niio fica bem, depois, vir acusar as forc;as de seguram;a de niio terem 

«segurado». Ou exigir-lhes que paguem as consequfncias'. 

Apesar de a legisla,iio de imprensa e o pr6prio Estatuto do Jornalista preve
rem a total liberdade de ac,iio dos jornalistas, consignada alias no preceito de 
liberdade de expressiio e de imprensa, o certo e que, em situac;6es excepcionais 

como os conflitos armados, niio raras vezes, os jornalistas ficam condicionados 

ii disponibilidade de for,as de seguran,a que garantem as suas condi,oes de 
permanfncia, em territ6rios de alto risco. Omissos quanta a obrigatoriedade 

e ao tipo de protec\io devidos aos jornalistas, neste tipo de circunstancias, os 

c6digos de conduta e os pr6prios manuais de jornalismo niio siio muito ferteis 
na discussiio sabre a articula,iio entre as condi,oes minimas de trabalho (neste 
caso, de seguran,a) e as exigencias miximas de presta,iio do servi,o (a liber
dade absoluta de movimentos, contactos e recolha de informa,iio). 
A questao da rela,iio entre seguran,a ou protec,iio e liberdade esbarra natural
mente com o ideal de independencia, sendo certo que, coma atalhou Joaquim 
Fidalgo, 'ser independente muitas vezes niio e ficil - nem barato. E mais sim
ples apanhar umas boleias da tropa, beneliciando assim da sua protec,iio, 
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mesmo a custa de uma menor mobilidade ou de um estreitamento do raio 
de ac�iio no terreno'. Sendo vfllida para outras circunstancias de semelhante 
amplitude, nomeadamente para o contexto de outros palcos de guerra ou de 
risco fisico dos jornalistas, a questiio da independencia, entendida como ful
cral para o exerdcio pleno do jornalismo, permanece constantemente aberta els 
vivfncias partilhadas por rep6rteres experientes, nomeadamente em livros de 
relatos na primeira pessoa, como os que, por exemplo, Manuel Acacia (Timar 
- Peregrinos da Liberdade), Mario de Carvalho (Por dentro das Guerras),

Carlos Fino (Guerra em Directo) e Carlos Raleiras (36 Horas de Emissao
Impassive/) editaram, reportando-se a experiencia pessoal em cenarios de
guerra.

Embeddment e neutralidade 

No epflogo da confirmada insegurarn;a dos jornalistas portugueses no lraque 
e da anunciada garantia de proteq:iio a apenas quatro ou cinco profissionais, 
um novo aspecto ganhou corpo nas observac;6es de comentadores: o sistema 
de pools e os rep6rteres embedded. A hist6ria das pools, como estrategia de 
cobertura mediatica de acontecimentos em situa�5es de conflito, est::i, habi
tualmente, ligada a ideia de uma especie de censura ou, no mfnimo, controlo 
da informa,ao difundida, ainda que sob a capa de alegada ausencia de condi
,6es de seguran,a para o trabalho dos rep6rteres em campo. Embora, no caso 
portugues, a informa,iio resultasse da recolha feita pelos pr6prios jornalistas e 
niio exclusivamente de comunicados oficiais e material cedido uniformemente 
por elementos das tropas no terreno, o facto de estar implicita a 'incorporac;iio' 
dos rep6rteres na rotina dos militates niio passou despercebida aos olhos crf
ticos. 0 sistema de pools compromete ou niio a neutralidade dos jornalistas? 
Mario Rui de Carvalho assegurava, no jornal Publico, no mesmo artigo em 
que sugeria precisamente a criac;iio de 'uma pool em sistema de rotatividade' 
que 'estar integrado, estar embedded, numa unidade militar ou policial niio 
tern nada de sinistro no que respeita a desejada neutralidade dos jornalistas, 
como alguns gostam de insinuar'20

• Alertando, porem, para o facto de o sis
tema obrigar ao cumprimento de regras, o reporter garantia que de modo 
nenhum a imparcialidade dos jornalistas e perturbada ou afectada. 21 

20 'Parem 18 com isso!', M.irio de Carvalho, in jornal P,ibfico de 23 de Novembro de 2003. 
ii M.irio de Carvalho reporta-se, neste texto, a algumas das regras que teve que observar no Iraque; onde tra
balhou 'incorporado' no exefcito norte-americano: 'n3.o divulgar notfdas, fotos ou imagens de soldados mor
tos ou feridos antes que as autoridades tivessem tido tempo de informar previamente as respectivas famflias; e, 
por quest6es de seguranr;a { ... ) nfo divulgar a posi\iio das tropas durante opera\6es de natureza militar'. 
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Prepara9iio pessoal para enfrentar os desafios de situa9iies de risco 

Absolutamente criticada por quase todos os comentadores niio jornalistas, 
ou pelo menos, sem responsabilidades editoriais, a impreparac;iio pessoal dos 
rep6rteres para se movimentarem em territ6rios de conflitos armadas foi um 
dos temas centrais da analise do incidente no Iraque. Tendo em conta a sua 
validade para quaisquer outros conflitos, a questao parecia reunir consenso 
em torno da constata<;iio da necessidade de passarem a fazer parte da for
mac;iio dos jornalistas conteudos relativos a seguranc;a pessoal e a treino de 
movimentac;ao em terrenos de risco. Menos consensual, porem, ter::i sido a 
questiio da responsabilizac;iio das empresas de comunicac;iio social relativa
mente aos seus enviados especiais. Dever3o os respons.iveis dos 6rgaos assu
mir, de igual modo, a responsabilidade pela preparac;iio dos seus rep6rteres? 
Embora niio tendo sido definida uma resposta efectiva, o certo e que o grupo 
PT/Lusomundo, detentor dos jornais Didrio de Noticias e Jornal de Noticias 

e da r8dio TSF, agendou para os meses que se seguiram ao incidente um curso 
de formac;iio para um grupo de jornalistas, com vista a sua preparac;iio para 
trabalhos em terrenos de risco. 

Jornalismo em cause pr6pria 

H.i pelo menos uma decada, os jornais de ambito nacional consagraram sec
<;iies especializadas em media. Desde esse momento, passaram a fazer parte 
da actualidade, de forma regular e sistematica, noticias sobre o jornalismo e 
os jornalistas. Nao foram, por isso, novidade as p.iginas que se escreveram 
sobre o incidente. No entanto, pela primeira vez, uma casualidade afectou tiio 
directamente, em situac;iio absolutamente excepcional, nm grupo de jornalis
tas portugueses. Pela primeira vez, o tipo de noticias habitualmente remetidas 
para a secc;iio especializada foi mais do que uma notfcia de agencia, tocando 
em particular o jornalismo nacional. Neste contexto, uma das questiies legi
timas da abordagem ao tipo de cobertura empreendido prende-se com um 
t6pico equacionado por Estrela Serrano: o de saber qua! a medida certa para o 
enfoque e a dimensao conferidos a noticia, quando se esta perante uma especie 
de jornalismo em causa pr6pria. 
Dizfamos, na introdm;ao deste capftulo, que, de acordo com os manuais clas
sicos de jornalismo, os jornalistas niio sao, por norma, notfcia. No entanto, 
a excepcionalidade de determinadas situac;5es confere-lhes o privilegio do 
desvio da regra. Provando que os bastidores e as circunst:incias de produ
�iio da informa�ao tambem sao matfaia de interesse pllblico, o incidente no 
Iraque confirma a tese de que os jornalistas reconhecem ao publico o direito 
de avaliar por si pr6prio o desempenho dos profissionais da informac;iio, tendo 
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por base o conhecimento do seu modus operandi. Ainda assim, estariio sem
pre subjacentes a esta abertura crfticas relativas ao fomento do espectaculo 
mediatico pela exibii;iio de pormenores e pelos relatos emocionados de peripe
cias com tra<,;:os de herofsmo. 

Positivamente disponivel para morrer 

A palavra risco e, sem dllvida, a de maior recurso sempre que se fala de jor
nalismo em contexto de guerra. Embora muitos tenham sido os que justifica
ram o incidente como obra do acaso e nao como fruto dos perigos iminentes 
de um pals em guerra22

, o certo e que esta sempre implicito, no trabalho de 
enviados especiais a cen.irios de guerra, a ideia ou a consciencia de alto risco. 
Alvos faceis ou niio, o certo e que, pela avidez de noticia com que partem para 
locais de reportagem de absoluta ameai;a a segurani;a, os jornalistas siio sem
pre associados a um offcio considerado, ele pr6prio, de alto risco. 
0 nllmero crescente de notfcias de assassinates, mortes acidentais e de raptos, 
maus-tratos e viola,oes a jornalistas em contextos de combate militar impul
sionou o debate em torno dos limites a chamada missiio de informar. Carlos 
Fino, que relatou na primeira pessoa, no livro Guerra em Directo, inllmeras 
situa�6es tangentes ao perigo, interrogava-se, a prop6sito do infortllnio de 
Carlos Raleiras e Maria Joiio Ruela no Iraque, acerca do limite para arriscar a 
vida por uma noticia. Deve uma notfcia ser alcan,ada a qualquer pre,o, inde
pendentemente das ameai;as que significa para o jornalista? Os mais ousados 
dirao que sim, os mais experientes acautelam a necessidade de pondera<;ao e 
born senso. Os manuais nao formulam tfrnicas capazes de responder com a 
enunciai;iio de um princfpio balizador da actividade, o que, s6 por si, refor,a a 
pertinf:ncia dos exerdcios metajornalisticos na reflexao sobre os designios da 
actividade de informar. 

Os jornalistas siio trabalhadores diferentes? 

Ainda que, por clever constitucionalmente determinado, compita ao Estado 
portugues o auxilio aos seus cidadaos no estrangeiro, o apoio prestado a 
Maria Joiio Ruela, sobretudo no que concerne ao seu transporte de regresso 
a Portugal, niio foi consensualmente aprovado. Na verdade, o facto de o 
Governo portugues se ter prestado a fretar um aviiio do INEM para assegurar 
o transporte da reporter do Kuwait para o Aeroporto de Figo Maduro valeu,
especialmente por parte de leitores e telespectadores, serias interroga,6es aos

n O pr6prio Carlos Raleiras afirma, no seu livro 36 Horas de Emissao Impossivel que o problema do grupo 
de jornalistas portugueses no Iraque foi terem estado a hora errada no local errado. 
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privilegios concedidos. Uma leitora, cuja indigna,iio o jornal Publico publi
cou na sec,ao 'Carras ao Director' da edi,iio de 18 de Novembro de 2003, 
perguntava mesmo se o tratamento dado a reporter da SIC seria igual para 
todos. Contestando o facto de o repatriamento da jornalista ter sido pago pelo 
Governo portugues, nas suas palavras, 'pago por todos n6s, contribuintes', 
esta leitora sugeria que fosse a SIC, empresa privada, a assumir os custos. Do 
mesmo modo, manteve-se durante os dias de desassossego a dtivida acerca do 
pagamento ou niio do resgate de Carlos Raleiras e, em caso de se ter cumprido 
a exigencia dos raptores, quern teria disponibilizado a quantia reclamada. O 
governo portugues? A PT/Lusomundo? Algumas noticias posteriores negavam 
o pagamento do resgate e afirmavam que a factura do INEM tinha sido paga
pela SIC. 0 que, a confirmar-se, niio dissipa as dtividas levantadas sobre o
car:icter excepcional que, pelo menos aparentemente, os jornalistas tiveram ou
tern perante a diplomacia portuguesa.

Pretexto para discutir, em termos gerais, aquilo que se convencionou chamar de 
jornalismo de guerra, as desventuras dos jornalistas portugueses no Iraque e o 
tratamento informativo do incidente pelos media portugueses tiveram o merito 
de alertar para a necessidade de debater com o ptiblico os procedimentos e as 
condi,oes inerentes a pratica jornalfstica. Para alem do imperativo de desven
dar a verdade das guerras, ficou claro para os jornalistas que o reconhecimento 
do trabalho que empreendem depende, em larga escala, da capacidade que tive
rem de, na ausencia de uma entidade efectivamente reguladora da actividade, 
se prestarem a continua e transparente avalia�ao das suas condutas. 

Cronologia 

03.2003 Jose Manuel Rosendo (Antena 1) e Alfredo Leite (JN) siio detidos na 
Turquia na sequencia de uma reportagem feita numa aldeia curda. 
- Uma equipa da RTP e detida pela policia militar norte-americana
sob a acusa<;iio de espionagem.

12.11.2003 Os jornalistas Alfredo Cunha e Domingos Andrade (JN) e Jose 
Miguel Rosendo (Antena 1) assistem ao ataque a uma instalac;iio em 
Nassiryah que vitima 14 militares italianos. 

13.11.2003 Jose Manuel Rosendo (Antena 1) e assaltado por um grupo armado 
na estrada que liga Nassiryah a Bassod. 0 jornalista sai ileso, mas 
os assaltantes levam-lhe a bagagem, o equipamento e o jipe. - Nave 
jornalistas portugueses siio convidados a acompanhar a viagem do 
contingente da GNR do Aeroporto de Figo Maduro ate ao Kuwait. 
Impossibilitados de seguirem ate Bassod com os militares portugue
ses, os jornalistas tentam entrar por conta e risco pr6prios no lraque. 
Fracassada a primeira tentativa, preparam de novo a viagem para pas-

160 



sar a fronteira. Maria Joao Ruela conta em directo para a SIC como 
decorrem os preparativos e quais sao os pianos para o dia seguinte. 

14.11.2003 0 grupo de nove jornalistas portugueses atravessa a fronteira entre 
o Kuwait e o Iraque, mas e assaltado poucos quil6metros depois.
Dois jipes (onde seguiam nomeadamente os rep6rteres da TVI e da
RTP) conseguem escapar do assalto, mas Maria Joiio Ruela (SIC) e
baleada e abandonada corn Rui do 6. Carlos Raleiras (TSF) e rap
tado. Os raptores pedern urn resgate de 50 mil d6lares americanos.
- Autoridades portuguesas e britanicas negoceiam com os raptores a
libertai;ao do jornalista. 0 presidente da Lusomundo Media mostra-se
disponivel para pagar o resgate. - 0 governo portugues afasta res
ponsabilidades no incidente dos jornalistas portugueses no Iraque,
uma vez que nao teri havido garantias de segurarn;a para a perma
nencia dos jornalistas no territ6rio iraquiano.

15.11.2003 A jornalista Sofia Lorena, enviada do Publico ao lraque, admire que 
os militares nao aconselharam que os jornalistas seguissem sozinhos, 
ate porque os jornalistas brit.inicos nunca entram sozinhos. - Os res
tantes jornalistas destacados no Iraque prosseguem os trabalhos alo
jados em dois grupos: um num quartel brit.inico, o outro num hotel 
em Bassori. Grande impasse a prop6sito das condic;6es de instalai;ao 
dos jornalistas. - Carlos Raleiras e libertado e garante querer conti
nuar no Iraque a cumprir a sua tarefa. - Maria Joao Ruela conta por 
telefone, do hospital <las forc;as militares brit8nicas onde e assistida, 
o que lhe aconteceu e como se sente.

16.11.2003 De acordo com o JN, os jornalistas portugueses perrnanecem no 
Iraque 'votados ao mais cornpleto abandono'. Enquanto isso, alguns 
jornalistas negoceiam os sens vistas para voltar ao Kuwait, por con
siderarem a situac;ao iraquiana muito perigosa. - Interrogados pelo 
JN, os rep6rteres Candida Pinto, Carlos Fino e Hemani Carvalho 
dizem que o incidente dos jornalistas portugueses deve ser tornado 
como exemplo da inexperiencia para acautelar imprevistos. Para os 
rep6rteres, a ponderac;ao do risco tern de ser sistem3tica e deve come
c;ar na preparac;ao dos recursos e garantias antes da partida. 

17.11.2003 Joiio Pedro Fonseca, jornalista do DN, defende que na situac;iio vivida 
pelos jornalistas portugueses no lraque s6 hi uma solui;ao: correr o 
risco. 

19.11.2003 0 PS apresenta um requerimento a AR em que questiona o Governo 
sobre as circunst8ncias em que os jornalistas viajaram ate ao 
Kuwait. 

20.11.2002 Explosiio no Hotel Palestina, onde estao alojados os jornalistas. 

22.11.2003 Os directores de informac;ao dos tres canais televisivos portugueses 
decidem criar uma pool no Iraque, para fazer face a imposii;ao de 
apenas quatro jornalistas com protecc;ao. 
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05.12.2003 A equipa <la TV!, seleccionada como a primeira de entre as que vao 
revezar-se na pool do Iraque, regressa a Lisboa, por falta de protec
�ao <la GNR. 
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A queda da ponte de Entre-os Rios: 
Exibir;;ao em directo da dor e do luto 

Sandra Marinho 

Resumo: E nas sociedades democrllticas, assentes em valores como a liberdade e o 
pluralismo, que se verificam as condi�Oes para o exerdcio do jornalismo. Sao estes 
mesmos principios que fazem com que o trabalho dos jornalistas tambem possa, e 
deva, ser discutido par jornalistas, cidada'.os e detentores de 6rga'.os de poder pllblico, 
nos e pelos pr6prios 6rgiios de comunicat;a'.o social. 
Esta e uma pr.itica que se quer contfnua e integrante do processo de produt;iio jornalfs
tica, mas que emerge com mais for1ra e acutil.1ncia em situat;Oes especificas, quando se 
trata de avaliar a cobertura de certos acontecimentos, particularmente aqueles que sa'.o 
imprevistos, implicam os poderes pllblicos e acarretam graves consequenciaS, como a 
morte: o caso da queda da ponte Hintze Ribeiro, em Entre-os-Rios, e disso exemplo. 
0 acompanhamento jornalistico deste acontecimento suscitou diversas crfticas, algu
mas ate bastante violentas, por parte de diversos interlocutores, levando ate a emissio 
de um comunicado por parte do Sindicato dos Jornalistas. A procura de informa
,;iio sobre a 'tragedia' fez com que os principais jornais diirios portugueses tivessem 
aumentado as tiragens nos dias seguintes, o ]ornal de Noticias distribuiu uma edi,;io 
extra e as televis6es viram subir a audiencia media. 
No iimbito deste trabalho, propomo-nos dar conta das principais ideias do debate que 
entiio se verificou, identificando e caracterizando os argumentos que contribuiram 
para a problematiza,;iio do jornalismo e procurando perceber ate que ponto estas pri
ticas configuram novos problemas e novas formas de fazer jornalismo. Teremos como 
ponto de partida os materiais publicados pelos media (imprensa escrita) sabre esta 
questio, em particular as an.ilises, comentirios, tomadas de posi,;iio e opini6es que 
argumentarn sobre o caso. 

Uma est6ria dos acontecimentos: os dias da 'tragedia' 

Fazer o relato dos acontecimentos desencadeados pelo desabamento da ponte 

Hintze Ribeiro, na noite de 4 de Mar�o de 2001, resultaria sempre numa est6-

163 



ria incompleta. Haveria que dar conta do trabalho da Comissao de lnquerito, 
dos esfon;os das equipas de busca, da constrm;ao da nova ponte, das indem
nizar;Oes, da decisao judicial de arquivar o processo, enfim, de uma serie 
de factos e situa,oes que, em conjunto, fariam a est6ria da queda da ponte 
de Entre-os-Rios. Mas nao e esse o relato que aqui nos interessa. Nao nos 
importa descrever os acontecimentos, nem sequer avaliar a cobertura que os 
media deles fizeram. Queremos, sim, dar conta do que foi dito sobre a produ
siio jornalistica: a opiniiio publicada. 
Por isso, os limites temporais pelos quais nos orientamos sao definidos, pre
cisamente, pelos acontecimentos que suscitaram a produr;ao de notfcias e 
o debate em torno das orientar;Oes e caracteristicas dessa produr;ao. Sendo
assim, elegemos como limites para a analise os textos publicados entre o dia 5
de Mar,o de 2001 (o dia a seguir a queda da ponte) e o dia 7 de Abril de 2001,
data em que foi retirado do Douro o segundo carro (dos tres que cairam,
juntamente com o autocarro), o que perfaz aproximadamente um mes. Esta

delimita,iio temporal e metodol6gica e orienta a pesquisa do material para a
analise. lsto niio impede que, caso tivesse sido localizado um texto de reflexiio
posterior, ele tivesse sido considerado.
Passemos entiio aos factos principais, come,ando pela noite de 4 de Mar,o de
2001: faltariam poucos minutos para as 23h, quando desabou a ponte Hintze
Ribeiro, em Entre-os-Rios, arrastando consigo um autocarro com 59 pessoas e
tres carros. Tratava-se do maior acidente rodoviario ocorrido em Portugal. As
opera,oes de resgate come,aram na manhii seguinte, ao sabor das condi,oes
meteorol6gicas e do caudal do rio. Para o local deslocou-se uma equipa do
lnstituto Hidrografico, chefiada pelo comandante Augusto Ezequiel, o homem
que haveria de ser o rosto <las conferencias de imprensa que foram transmi
tidas nos telejornais, da liga<;ao entre os tfrnicos e os familiares das vitimas,
enfim, o pivot da opera,iio. A Castelo de Paiva afluiram, desde o primeiro dia,
centenas de populares, jornalistas e politicos e todos os portugueses passaram
a saber o que sao 'sonares', 'ROV', 'poitas' e 'magnet6metros'. 0 aconteci
mento e seguido pela imprensa internacional: CNN, Sky News, Reuters TV,
Rai Uno ou TVS abrem os seus noticiarios com o relato da tragedia. 0 pri
meiro cadaver e resgatado do rio Douro no dia seguinte ao do desabamento
e, a 6 de Mar,o, e feito o primeiro briefing em directo a partir de Castelo de
Paiva, uma estratfgia de comunicac;ao implementada para controlar a infor
ma,ao difundida pelos meios de comunica,iio:
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'Os carros das televisOes com as antenas apontadas ao ceu indicavam que o pais se 
tinha mudado em peso para Castelo de Paiva. Canais de TV e rlldio transmitiam 
em directo declara�Oes oficiais, comunicados a imprensa, comentllrios ao acidente, 
desabafos, uma ou outra inconfidencia apanhada na mistura explosiva e anllrquica 
entre fontes de informac;a'.o e 6rgiios de comunica�:io social. 



( ... ) Declara�6es das entidades envolvidas nas buscas s6 a horas previamente deter
minadas e em conferencia de imprensa. As orienta�6es foram dadas por um asses
sor do primeiro-ministro. Ant6nio Guterres j.i estava em Lisboa, mas deixou os 
olhos e os ouvidos em Castelo de Paiva. A partir desse dia um novo termo entrou 
no vocabul.irio di.irio dos portugueses, que passaram a almor;ar e jantar ao som o 
briefing em directo de Castelo de Paiva.' (Ezequiel & Vieira, 2002: 35,36) 

Um resultado politico imediato foi o pedido de demissiio do entiio ministro do 
Equipamento e Obras Publicas, Jorge Coelho. Instaura-se um inquerito para 
apurar as causas e responsabilidades do acidente e o Governo decide indemni
zar os familiares das vitimas. A 7 Mar,o, todo o pais acompanha em directo 
o primeiro mergulho nas aguas do Douro, uma tentativa falhada que foi alvo
de uma vasta cobertura televisiva:

'Muito provavelmente foram os 20 segundos mais emocionantes da hist6ria recente 
da televisao portuguesa, isto apesar de nada mostrar. Afinal quase tudo se passou 
debaixo de .igua. 0 mergulho foi transmitido em directo e analisado ao porme
nor por especialistas em esttldio e rep6rteres no local.' (Ezequiel & Vieira, 2002: 
43,44) 

Nos dias que se seguem, ha corpos a dar a costa na Galiza, interveni;6es falhadas 
de equipas de resgate estrangeiras, realiza-se o primeiro funeral e toma posse o 
Presidente da Republica, Jorge Sampaia. Domingo, 11 de Mar,o, e o dia mar
cado para voltar a mergulhar no Douro, em busca do autocarro e das viaturas 
desaparecidas, mais um esfor,o que haveria de fracassar. Os (muitos) 6rgiios de 
comunica,iio presentes no local acompanham todos os passos do processo: 

'Os jornalistas das televis6es, das r.idios e muitos outros comec;avam a preparar
-se. 0 movimento naquele pequeno espa�o era tal que mais parecia um desfilar de 
«formigas)) atarefadas de um lado para o outro. 
( ... ) Parecia um dia de romaria. As duas margens do rio assemelhavam-se a duas 
bancadas, repletas de ptiblico. Fiquei muitissimo preocupado com a exposic;ao a 
que o pessoal ficaria sujeito durante as opera,;Oes de valida�ao do eco, pois todo 
esse espect.iculo iria aumentar ainda mais a pressao e o nervosismo a que j.i est.i
vamos submetidos.' (Ezequiel & Vieira, 2002: 43,44) 

Finalmente, a 19 de Mar,o e localizado o autocarro. A 1 de Abril, resgata
-se a primeira viatura e, uma semana depois, encontra-se a segunda. No dia 
seguinte, a 8 de Abril de 2001, as equipas de busca deixam Entre-os-Rios. 
Regressam a 18 de Junho, para retirarem do Douro o terceiro carro e, dois 
dias depois, abandonam definitivamente o local. 
0 debate sobre as responsabilidades e constante e nele tomam parte os mais 
diversos actores: polfticos, tecnicos, jornalistas e cidad3os. 0 palco das analises 
e contesta,;6es s3o as p.iginas dos jornais e as transmiss6es, maioritariamente 
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em directo, das televis6es. Ficou na mem6ria de todos a frase que mais se ouviu 
acerca desta matfria: 'a culpa nao pode morrer solteira'. Lemos, ouvimos e 
vimos as criticas aos politicos, as equipas de resgate, aos engenheiros da JAE, 
aos areeiros, mas tambem se avaliou o papel dos 6rg3os de comunica\80. 
Fizemos esta 'est6ria dos acontecimentos' a partir das mem6rias e impress6es 
de Augusto Ezequiel, comandante das operac;5es. A sua avaliac;ao relativa
mente ao comportamento dos jornalistas e, de alguma forma, representativa 
do discurso presente nos textos de opiniao que analisamos: sao identificadas 
algumas pr.iticas incorrectas, contudo a responsabilidade maxima nao e atri
bufda aos jornalistas no terreno, mas sim els redac\6es, sendo normalmente 
apontadas circunstancias atenuantes do comportamento dos profissionais no 
terreno. Todavia, nem todos escreveram sobre os mesmos assuntos, nem o tom 
do discurso foi igual. 

Uma estoria da cobertura jornalistica: interlocutores, 
criticas e justificat;iies 

Ja tivemos oportunidade de referir que o objectivo deste trabalho nao e o 

de avaliar a cobertura jornalistica da queda da ponte, mas sim dar conta da 
avaliac;ao que foi feita, na altura dos acontecimentos, por um conjunto de 
indivfduos que manifestaram a sua opiniao nas paginas dos jornais. Foi j::i, 
igualmente, limitado o material em analise, espacial e temporalmente: trata
-se de artigos de opiniao publicados em jornais nacionais (Publico, Didrio de 

Noticias, Jornal de Noticias e Expresso), desde a queda da ponte ate ao dia em 
que as equipas de busca abandonam Entre-os-Rios. 
Quanta aos intervenientes, os que tomaram a palavra sao oriundos de diferentes 
quadrantes: classe politica, opinion makers, cronistas, jornalistas (com e sem 
responsabilidades directivas) e ate o pr6prio Sindicato dos Jornalistas. Entre 
outros, encontramos textos de Emidio Rangel, entiio director da SIC; Pacheco 
Pereira, politico e cronista do Publico; Eduardo Cintra Torres, critico de televi
sao e cronista do Publico; Judite de Sousa, jornalista da RTP e cronista do JN; 

Carlos Magno, jornalista e comentador; Joaquim Fidalgo, entao Provedor do 
Leitor do Publico; Jose Manuel Fernandes, director do Publico; Luis Marinho 
e Pedro Coelho, jornalistas da SIC, ou Julio Magalhaes, jornalista da TV!. 
0 tom das criticas subiu de ta! forma que o entao ministro da Educac;ao, 
Guilherme d'Oliveira Martins, chegou mesmo a contactar RTP, SIC e TV!, 'no 
sentido de «sensibilizar as televis6es para usarem de conten\3D na cobertura 
noticiosa)> dos acontecimentos em Castelo de Paiva, nomeadamente no que se 
refere aos funerais das vitimas' (Publico, 11 de Marc;o de 2001). Em resultado, 
as televis6es haveriam de estabelecer um pacto de 'auto-regula\3.o', criticado 
pelo Conselho Deontol6gico do Sindicato dos Jornalistas, num comunicado de 
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13 de Mar,o', classificando-o como um 'pacto de nao agressao comercial- com 
a etica jornalfstica como reffm', ja que as estm;6es se comprometiam a recuar e 

a conterem-se eticamente, mas s6 se os concorrentes tambf:m o fizessem. 
De uma leitura dos textos publicados, percebe-se que o tom geral e de cri
tica, dirigida quase exclusivamente as transmiss6es televisivas. Por um lado, 

trata-se do meio de comunica<;:ao a que mais recorrem os portugueses para 
obter informa,ao2, o que !he confere uma maior visibilidade, logo uma maior
exposi<;ao a criticas. Por outro lado, as caracteristicas de funcionamento da 
televisiio tambem podem limitar o trabalho dos seus profissionais, como reco
nhece o director do Publico, um dos jorna listas que mais objec,oes colocou a 
cobertura da queda da ponte: 

'Devo comec;ar por dizer que e mais £3.cil na imprensa escrita. Os jornalistas da 
imprensa escrita, tal como na'.o tern de viver a prova do directo, tern tempo para se 
distanciar e reflectir. Podem descrever urna situac;ao de grande intensidade sem a 
necessidade de a ilustrar com imagens igualmente intensas. Podem - o que e muito 
importante - assistir a um evento sem se intrometer nele com uma dimara ligada. 
Podem ser discretos' (Publico, 25 de Mar,o de 2001). 

Na mesma edi,iio, tambem o Provedor do Leitor do Publico chamava a aten
,iio para alguns constrangimentos do jornalismo televisivo, por compara,iio 
com o processo de produ,iio das notfcias impressas, que, de alguma forma, 
poderiio 'desculpabilizar' au explicar alguns excessos cometidos: 

'Um jornal tern a vida facilitada. Os seus jornalistas nao sJo obrigados a escrever 
«a quente», mesmo que em cima do drama: tern sempre algum tempo, minutos 
que sejam, para pensar um pouco e distanciar-se dos acontecimentos que presen
ciaram. 0 seu texto raramente vai «para o ar» sem que outros colegas o leiam, 
alargando a reflexao. Entre o momento dos factos e a sua chegada aos leitores vai 
um longo percurso, com intervenr;Oes variadas que ajudam a minorar os riscos de 
envolvimento excessivo numa fogueira de emor;Oes e sentimentos. Algo que nao 
tern um rep6rter de rcidio ou TV, obrigado, com microfone aberto e dimara em 
acr;ao, a fazer tudo no imediato e sem rede: contar, improvisar, entrevistar, inter
pretar, aguentar o directo enquanto a chefia mande. 
Assim, falhas ou excesses deste tipo nos jornais sao em alguma medida mais gra
ves, pois siio mais fruto de acr;Oes ponderadas do que de lapsos e contingencias 

1 Disponfvel em: http://www. jornalistas. online. pt/noticia. asp?id:297&idselect=33&idCanal=33&p=4 
2 Sobre esta matfaia tfm sido divulgados di versos estudos, de diferentes entidades. A tftulo de exemplo, referi
mos uma notfcia do P1iblico que, a 15 de Maio de 2002, divulgava um escudo do Eurobar6metro, segundo o 
qua Io meio de comunicai;iio em que os portugueses mais confiavam era a televisiio {acima da media europeia). 
Tambem em Novembro de 2004, um escudo da Associa<;iio Europeia de Publicidade Interactiva revelava que 
a televisiio era o meio de comunicai;iio a que os europeus mais recorriam para obter informai;iio e, no mes 
seguinte, a Marktest <lava a conhecer que Portugal e, de entre os 33 paises que siio membros do Observat6rio 
Europeu do Audiovisual, aquele que regista uma maior percentagem de posse de dois televisores no Jar (em 
70,6% das casas portuguesas existiriam, pelo menos, dais aparelhos de televisiio). 
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do momento. Menos desculp.iveis, pois.' (Joaquim Fidalgo, PUblico, 25 de Mar1ro 
de 2001) 

As criticas apontadas podem ser agregadas em torno de alguns vectores prin
cipais, sendo que o abuso das transmiss6es em directo e o aspecto mais apon
tado, associado aos efeitos que acarretam, nomeadamente a falta de conteudo 
e novidade (a 'nao-noticia'), a falta de filtragem <las fontes de informa<;ao no 
local (todos tinham palavra), a repeti<;iio de imagens ou ainda o facto de que 
' ... o simples ligar <las camaras induz com frequencia comportamentos que 
nao teriam lugar sem a presen<;a de holofotes acesos' (Jose Manuel Fernandes, 
Publico, 25 de Mar<;o de 2001). 0 tom dos reparos nao e o mesmo. Em alguns 
casos, e mais contundente: 

'O jornalista medeia, filtra, selecciona o que e importante e tern o clever de evitar 
o voyeurismo macabro, obsessivo e degradante. Mas, aparentemente, j.i n.io h3
jornalistas nas televisOes. H.i apenas figuras ambulantes, de microfone na m.io,
que enchem horas de nada e fazem perguntas imbecis. E que, depois, se precipitam,
a hora dos telejornais, para uma tenda onde membros do Governo os substituem
na missao de informar. Nao sao jornalistas, sao pes-de-microfone.' (Jose Manuel
Fernandes, Publico, 21 de Mar,o de 2001)

'( ... ) o modo como as televisOes, em particular a TVI, cobriram o acidente da ponte 
nao tern paralelo no panorama televisivo europeu. Ninguem imagina, em nenhum 
pals da Europa, que televis6es generalistas nacionais possam estar 15 dias com 
dezenas e dezenas de horas a falar da mesma coisa, com 90 por cento da matfaia 
dos notici3rios ocupada por um especie de masturba�ao colectiva da dor alheia.' 
(Pacheco Pereira, Publico, 15 de Man;o de 2001) 

'O choque, agora, foi que, a um desastre tipico do Terceiro Mundo, correspondeu 
uma cobertura televisiva pr6pria de um pais subdesenvolvido e isso impressionou 
alguns.' (Francisco Sarsfield Cabral, Publico, 24 de Mar,o de 2001) 

'( ... ) estes modos de fazer inscrevem-se lindamente numa 16gica mais vasta, mais 
global, que tern contaminado boa parte da comunica1rao social, e onde o rigor, 
a distancia critica e a prevalencia de criterios jornalisticos, o escrllpulo etico, o 
respeito pela inteligencia dos leitores/espectadores, cedem o passo a espectacula
riza�ao, a ligeireza, ao aproveitamento prim3rio da emo�ao ou da dor, ao segui
dismo pac6vio, ao sensacionalismo em todas a suas dimens6es.' (Joaquim Fidalgo, 
Publico, 18 de Mar,o de 2001) 

Ja Eduardo Cintra Torres assume uma posi<;ao mais moderada na critica as 
transmiss6es televisivas: 'A TV e ma quando, em vez de dar factos e interpre
ta,oes, faz ela pr6pria as emo,oes, quando adjectiva o que vemos e sabemos. 
Aconteceu poucas vezes em Entre-os-Rios' (Publico, 12 de Mar<;o de 2001). 
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Se as criticas se dirigem aos profissionais da televisao em geral, nomeadamente 
aos jornalistas e aos responsclveis editoriais, sao mais severas em rela,;ao aos 
segundos: 

'( ... )Mas se no terreno ha profissionais que se prestam a este triste papel, na direc
\ao das tres televis6es ha responsaveis que niio sabem dizer «alto)). Que niio supor
tam a perspectiva de, desligando o directo, a esta\iio perder uns pontos de share.

Que nii.o entendem que os telespectadores jc\ estiio enjoados - e que mesmo que niio 
estivessem era seu clever rnostrar-lhes o resto que se passa no mundo, ou no pais.' 
(Jose Manuel Fernandes, Publico, 21 de Mar,o de 2001) 

Tambem o, ji aqui citado, Comunicado do Sindicato dos Jornalistas procura 
identificar as circunstancias atenuantes do comportamento dos jornalistas no 
terreno, atribuindo a principal responsabilidade as redac,oes: 

'( ... ) a primeira das causas reside na decisiio editorial de manter tiio prolongada
mente os directos em situac;Oes sem velocidade de acontecimentos que justificasse 
tanto tempo de dmara ou microfone abertos. 
( ... ) Em situac;Oes como estas ( ... ) e na redaqiio e niio no rep6rter que tern de inci
dir a maior dose de responsabilidade na prevern;ii.o de erros causados pela tensiio, 
pelo stress e pela falta de tema para sustentar o directo. 0 rep6rter de campo vive 
a obsessiio tecnica de niio permitir segundos de silencio - que, em televisii.o e tadio, 
sii.o uma eternidade - e, quando da por si, ja esta a fazer uma pergunta disparatada 
ao primeiro que passa e que, no final, sai agredido na sua sensibilidade.' 

Um dos intervenientes nos processos editorais que toma palavra e Emidio 
Rangel, que transfere para a pressiio da concorrencia, em particular da TVI, a 
responsabilidade da manutern;iio dos directos de Entre-os-Rios: 

Quero insurgir-me contra o espfrito m6rbido que campeia neste pafs e me obriga 
a manter dezenas de horas de emissiio feitas num lugar onde j.i muito pouca coisa 
pode acontecer. Quero insurgir-me contra o estilo sensacionalista/terrorista da 
TVI, que est.i a criar em Castelo de Paiva a revolta das popula\Oes contra a comu
nica\iio social porque quer fazer da tragedia de Entre-os-Rios o «Big Brother III».' 
(Emfdio Rangel, Diario de Noticias, 10 de Mar,o de 2001). 

Uma resposta contundente a esta tomada de posi,ao veio de Joaquim Fidalgo, 
entiio Provedor do Leitor do Publico: 

'Neste contexto, e simplesmente fabuloso que alguns dos conhecidos arquitectos 
(e empreiteiros ... ) desta 16gica, tribut.iria do simples comercio e do sucesso r3.pido, 
venham agora lamentar-se por serem «obrigados» a fazer o que, Ia no fundo, ate 
nem desejam. E quern os obriga? Segundo Emidio Rangel, director da SIC, e o 
«espfrito m6rbido que campeia neste pals» - mas quern e que o espevitou, adu
lou, acarinhou e ate justificou? ... Ou e o «estilo sensacionalista/terrorista da TVI)) 
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- mas com quern aprendeu ela as prirneiras letras do que est3. agora a levar a limites
mal imaginados? ... Mudam-se os tempos, mudam-se as audiencias - e mudam-se
as vontades.' (Pub/ico, 18 de Mar,o de 2001)

Perante a necessidade de manter os directos no ar, os jornalistas no terreno 
acabaram por se ver na contingencia de terem de abordar populares e familia
res das vftimas, um recurso que foi classificado par muitos coma uma explo
ra<;iio da dor e dos sentimentos. Esta e uma faceta apontada pelo pr6prio 
Sindicato: 'Entrevistas a criarn;as, abordagem a pessoas dentro das suas casas, 
interpela<;iio a populares em visive! estado de como,;iio foram alguns dos erros 
profissionais graves detectados nestas coberturas.' 0 aspecto mais visfvel, que 
tomou ja o jeito de caricatura, foi, sem dU.vida, a tradicional pergunta 'Como 
se sente?'. Estes procedimentos foram alvo de fortes crfticas, coma e o caso de 
Pacheco Pereira, ao referir-se ii cobertura da TV!: 

'Quinze dias de explorar.;3.o brutal da dor, sob mllltiplas formas incluindo a este
tizar.;3.o da tragedia com imagens e som tratado, e o incentive a actos espectacula
res para «encher» a cobertura televisiva - corno algumas coloca96es de flores no 
rio - nao podem deixar de ter um efeito rnuito poderoso nos espectadores, que, 
viciados no consume televisivo, n3.o tiveram qualquer alternativa que nao fosse 
ficarem mergulhados numa celebrar,;ao espectacular da dor.' (PUblico, 15 de Marr.;o 
de 2001) 

Tambem em rela,ao a esta materia, Eduardo Cintra Torres adopta uma posi
<;iio diferente dos que colocam a t6nica na explora<;iio dos sentimentos dos 
entrevistados: 'os meios de massas esfor�aram-se por dar toda a informac;iio, 
a que deviam dar, alguma que nao precisavam de dar e ate uma ou outra que 
niio deviam dar ... A TV, na maioria <las vezes, tern o consentimento de quern 
mostra o sofrimento' (Pub/ico, 12 de Mar<;o de 2001). Estee tambem um dos 
aspectos mencionados por Julio Magalhiies, um dos jornalistas que esteve em 
servic;o na cobertura do acontecimento: 'Nao recorremos a truques nem, como 
diz a mensagem que se quer fazer passar, ii explora<;iio indevida e brutal de 
quern estava a sofrer. Fizemos televisao, niio obrigarn:os ninguem: e, ao contrcl
rio do que foi veiculado, nunca senti em Castelo de Paiva qualquer hostilidade' 
(Expresso, 7 de Abril de 2001). 

Outra crftica recorrente nos textos de opini8o que fazem parte do nosso cor

pus de analise diz respeito ii manipula<;iio dos jornalistas pelo poder politico 
e ao aproveitamento por parte dos politicos da presen,;a <las camaras. Nesta 
matefia, as aten�Oes centraram-se nas jcl referidas conferencias de imprensa 
<las 20h e nos mergulhos em directo, encena<;6es para 'responder ii voraci
dade <las camaras' (Pacheco Pereira, Publico, 15 de Mar<;o de 2001). Pacheco 
Pereira e um dos que critica a '( ... ) cada vez maior continuidade entre a cons-
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truc;iio do show televisivo e os comportamentos de todos os outros agentes, a 
come<;ar pelos agentes politicos ( ... )': 

'Outra absoluta insensatez sao as conferencias de imprensa das oito horas, feitas 
por uma pan6plia de ministros e secretclrios de Estado. Na verdade, ( ... ) usam os 
seus poderes administrativos para impedir a circulas:ao de informai;;3o durante o 
dia, para serem eles a d.i-la a noite, em exclusivo ( ... ) Este tropismo para as cima
ras ( ... ) atinge os populares, muitos dos quais nao sao familiares das vitimas, mas 
reclamam o seu direito de «ver)) as opera�Oes e de serem ouvidos pelas televis6es.' 
(Publico, 15 de Mar<;o de 2001) 

Siio v.irias as vozes que se insurgem contra esta 'rela�iio' entre os media e os 
politicos, embora nem todos adoptem o mesmo tom. Uns colocam a t6nica nas 
tentativas de controlo por parte do poder politico e outros na falta de discerni
mento dos jornalistas. Emfdio Rangel coloca-se na primeira perspectiva: 'Quero 
insurgir-me contra as autoridades civis e militares que niio tern a coragem de 
assumir que nao ha condi,;oes para mergulhar no rio ( ... ) e fazem «teatro» 
para a televisiio com mergulhos de ensaio' (Didrio de Noticias, 10 de Mar<;o de 
2001). Jose Manuel Fernandes (Publico, 25 de Mar<;o de 2001) aponta o dedo 
aos politicos, mas tambem atribui responsabilidades aos jornalistas: '( ... ) Outra 
coisa e ocupar, dias a fio, longos minutos de telejornal com explica<;oes tecnicas 
do que se havia passado em Castelo de Paiva no dia que terminava, explica<;oes 
dadas por membros do Governo - os quais, entretanto, dificultavam o acesso 
directo dos jornalistas as fontes - e que podiam ter sido j,restadas horas antes', 
mas que, dessa maneira, niio entrariam na abertura dos telejornais. Por outro 
!ado, afirma que '( ... ) verdadeiros jornalistas e responsaveis editoriais de corpo
inteiro h:i muito que se recusariam a manter a farsa dos briefings governamen
tais em directo ( ... )' (Publico, 21 de Mar<;o de 2001).
Eduardo Cintra Torres acredita que '( ... ) a correla<;ao entre actividade televi
siva e actividade poHtica e total', mas procura evidenciar o car.icter de ritual
e encena�iio das transmiss6es televisivas, abrindo caminho para a perspectiva
de que a televisao tambem organizou a ac<;iio politica:

'( ... ) as ac�Oes da Marinha, sempre realizadas a horas medi.iticas, atingiram o 
zenite com os Ultimos mergulhos cerca da hora de almo�o, hora de grande audiencia 
( ... ) Encenou-se a presen�a do poder politico, com o primeiro-ministro no local, 
exactamente a essa hara.' (PUblico, 17 de Mari;o de 2001) 

'Foi a operai;;3o televisiva que estabeleceu o calend3rio da acr.;3o politica e ate de 
alguma aci;ao operacional. Transferida para a TV, a tragedia teve o que muitos 
espectadores, familiares, jornalistas e mirones exprimiram: a dimens3o do espec
taculo.' (Publico, 12 de Mar,o de 2001) 
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0 papel da televisao enquanto propulsionadora da ac,ao dos politicos, o que 
lhe atribui responsabilidade social, e referido em outros textos de opiniao, 
nomeadamente par Julio Magalhaes: 'Foram as camaras de televisao que nos 
primeiros dias deram voz a familiares, amigos e populares de Castelo de Paiva 
- que nos procuraram para mostrar a revolta que !hes ia na alma. Foi a par
tir dessas imagens que o Governo se mobilizou e organizou naquela regi3.o'
(Expresso, 7 de Abril de 2001). Opiniao diferente tern Pacheco Pereira, que ve
unicamente na busca de audiencias a razao de ser do show de Entre-os-Rios:
'( ... ) o show televisivo nao tern qualquer papel na melhoria da coisa publica
em Portugal. Par duas raz6es, uma e que o efeito pretendido ( ... ) nao e esse:
e o sucesso nas audiencias, sem subst3.ncia ou tra<;o permanente de qualquer
consciencia dvica' (Publico, 15 de Mar,o de 2001).

Sublinhclmos, ate agora, as principais criticas que foram feitas na imprensa a 
cobertura televisiva da queda da ponte Hintze Ribeiro. E de esperar reac,oes 
por parte dos profissionais em causa, sejam jornalistas no terreno ou respons.i
veis editoriais. Ao nfvel dos ultimas, ja referimos a opiniao de Emfdio Rangel, 
que atribui as responsabilidades dos desvios as press6es da concorrencia, parti
cularmente da TV!. Um dos profissionais do campo jornalistico que emitiu crf
ticas mais contundentes foi o director do Publico, Jose Manuel Fernandes, em 
particular num texto intitulado 'Ja nao ha jornalistas nas televis6es?' (Pub/ico, 
21 de Mar,o de 2001), o qua! suscitou vivas respostas, nomeadamente dos jor
nalistas da SIC Luis Marinho e Pedro Coelho, e de Julio Magalhaes, jornalista 
da TVI, uma das esta,6es mais visadas. Entre os jornalistas da SIC e o direc
tor do Ptib/ico, gerou-se uma acesa 'discussao' que envolveu alguma troca de 
acusa,6es e explica,6es (Pub/ico, 21 e 25 de Mar,o). 
Em termos gerais, podemos dizer que nao ha desresponsabiliza,ao par parte 
dos jornalistas em rela,ao aos excessos cometidos em Entre-os-Rios. 0 comu
nicado do Conselho Deontol6gico do Sindicato do Jornalistas testemunha-o, 
bem coma a opiniao de alguns profissionais: 
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'Os jornalistas nao podem ser vistos como uns «vampires». E claro que existiram 
erros e excesses, mas nao teriio sido voluntcl.rios e tedo decorrido tao simplesmente 

daqueles que hoje em dia s3.o os «paradigmas da comunica'riio», a saber «as tec
nologias>, que «condicionam a forma como percepcionamos a realidade e abrem 

caminho a hipermediatiza�ao».' (Judite de Sousa,Jornal de Noticias, 17 de Mar�o 

de 2001)

•E um facto que os directos das televisOes tern sido em excesso, dessa critica eu
tambem partilho, mas partir dai para passar um atestado de incompetencia aos
jornalistas das televisOes e uma atitude irresponsivel.' (Pedro Coelho, PUblico, 25
de Mar,o de 2001)



Sem escamotearem os erros cometidos, os jornalistas defendem-se com as cir
cunstiincias em que se desenrola o trabalho de reportagem (em directo, em 
condi<;6es fisicas muito exigentes, no centro de um acontecimento onde a 
informa<;iio escasseia e se vivem momentos de muita ansiedade): 

'Somos levados a valorizar uma emissao informativa, a cobertura de um determi
nado acontecimento, pela capacidade que uma estai;ao de televis:lo revela em estar, 
em directo, em v.irios sitios ao mesmo tempo( ... ) Por definii;:3.o, o jornalista e uma 
testemunha profissional do acontecimento, mas a sua funi;:ao de mediatizador de 
factos fica alterada com a informai;ao em tempo real. Os factos sao divulgados na 
desordem de um acontecimento que est.i em produi;:lo ( ... ) 
( ... ) Os jornalistas devem garantir que imagens inaceitiveis n:lo sejam difundidas. 
Mase importante sublinhar que no terreno, em circunst3.ncias dificeis, o jornalista 
poder.i nao estar em condii;Oes de proceder a necess.iria reflexao sobre o compro
misso da sua responsabilidade.' (Judite de Sousa, ]ornal de Noticias, 17 de Mar,;o 
de 2001) 

'( ... ) cheguei duas horas depois do acidente, estive toda a noite sem dormir e o 
dia seguinte todo ele «em directo». Permaneci dias e dias a chuva e ao frio, em 
locais lamacentos, com mais de 30 viagens entre o Porto e Castelo de Paiva ... '(Jl.llio 
Magalhiies, Expresso, 7 de Abril de 2001) 

Talvez a resposta mais veemente tenha sido a de Julio Magalhiies, em reac
<;iio as observa<;Oes dos vclrios comentadores, mas em particular ao jcl referido 
texto de Jose Manuel Fernandes, onde o jornalista da TV! afirma que 'niio e 
Hcito, pois, ver os chamados fazedores de opiniiio ... e ate colegas de profissao 
porem em causa o trabalho dos profissionais que estiveram deslocados em 
Castelo de Paiva'. Quanto as alegadas press6es das redac<;6es, esclarece ainda: 
'( ... ) nunca ninguem nos obrigou a estar «em directo» as horas que fossem pre
cisas - da minha redac<;iio ( ... ) perguntaram sempre se era possfvel aguentar as 
emiss6es: nada foi imposto'; '( ... ) os acontecimentos editoriais de Castelo de 
Paiva foram sempre comandados por quern estava no terreno'. Acaba em tom 
ir6nico, devolvendo a crftica da 'busca desenfreada de audiencias': 

'H.i dez anos que apresento o jornal da hara de almrn;o: primeiro na RTP, agora 
na TVI. Alguns dos criticos que tenho lido e ouvido por estes dias nos jornais e na 
r.idio, j.i os convidei para o estlldio. Recusaram-se, mas n3.o se recusam quando se 
trata dos jornais da noire, do prime time: audiencias, pois entao.' (Expresso, 7 de 
Abril de 2001) 

Joaquim Fidalgo foi um dos intervenientes que, embora tecendo duras crfticas, 
niio deixou de apontar uma nota positiva em rela<;iio ao trabalho dos jornalis
tas e das redac,oes: 
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'Responsabilizar esta l6gica global e carregar as costas do «sistema)> nao pode 
fazer-nos esquecer que ele tambem e composto de gente concreta, de responsaveis 
que tomam decis6es, de gestores que estimulam escolhas, de editores e jornalistas 
que diariamente fazem o seu trabalho e o servem ao pllblico. E, ha que dizC-lo, nao 
siio todos exactamente iguais, nao se guiam todos pela mesma cartilha, nao sor;o
bram todos perante a dificuldade dos desafios que se lhes colocam. Para alem dos 
constrangimentos directos e indirectos em que se movem, algum espar;o lhes sobra 
de autonomia e liberdade para, quando seja caso, tambem poderem interrogar, 
reclamar, ou mesmo dizer «niio», recordando princfpios fundamentais a que est.io 
vinculados em nome do servir;o pllblico que servem a comunidade. 
( ... ) De resto, convira nao esquecer que, mesmo nestes epis6dios dificeis da ponte 
de Castelo de Paiva, tambem por ca tivemos varies hons exemplos, individuais e 
colectivos, de informar;ao seria, comedida, respeitadora da dignidade das pessoas 
envolvidas, e nem por isso menos viva e menos cativante. Ou seja: tambem e pos
sivel. Niio basta ingenuamente querer que assim seja para que seja de facto, mas e 
precise comer;ar por querer. 
Sem mentir, claro.' (Publico, 18 de Mar�o de 2001) 

Augusto Ezequiel, o comandante das opera�6es de resgate, recorda casos em 
que a noticia foi adiada, ou foram encontrados compromissos. Uma destas 
situa�oes viveu-se no dia 22 de Mar�o quando, na presen�a de uma jornalista, 
uma patrulha encontra um corpo, de imediato identificado como sendo o do 
organizador da excursiio: 

'Entrei em contacto com a jornalista, expus a situar;ao e pedi-lhe que, de momento, 
retivesse a informar;iio. A jornalista compreendia, mas n.io queria correr o risco de 
niio ser a sua radio a primeira a divulgar a noticia. Chegamos a uma solur;iio de 
compromisso: ela noticiaria o aparecimento de mais um corpo sem qualquer outra 
referCncia ... Este e outros problemas surgiam com alguma frequCncia, mas a aber
tura com que normalmente comunicavamos com os rep6rteres e a disponibilidade 
permanente em divulgar os trabalhos ja nos permitia resolvC-los tranquilamente' 
(Ezequiel & Vieira, 2002: 134). 

Tambem a 7 de Abril, quando e retirado um dos veiculos ligeiros do Douro, se 
vive uma situa�ao anclloga: 
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'A prioridade passava, como habitualmente, por avisar o pai da vitima. Encontrava
-me algo ansioso, pois a hora dos telejornais ap{oximava-se e os rep6rteres niio 
demorariam muito tempo a desconfiar das movimentar;Oes das equipas ( ... ) Como 
ainda niio se tinha conseguido avisar os farniliares, agradecia que niio divulgassem 
a noticia sem que esses contactos fossem feitos. 
Comprometi-me a informa-Ios logo que o pai do condutor do carro fosse avisado. 
Os jornalistas, demonstrando um enorme respeito pelos familiares, aceitaram o 
meu pedido' (Ezequiel & Vieira, 2002:196). 



A 20 de Marc;o, num directo, o autocarro e localizado e ic;ado para a margem. 
Ha circunstancias que fazem interromper a emissao: 

'O realizador, sentado frente a meia dtizia de ecras, conseguia ver o autocarro per
feitamente. As c3.maras, instaladas em virias posir;Oes, captavam o veiculo em todos 
os 3.ngulos. De repente apercebe-se de algo estranho focado por um dos operadores. 
Ap6s um momento de hesitar;ao, e quando se apercebe de um corpo se encontrava 
a boiar, di indicar;Oes para a c3.mara sair do ar. No monitor onde surge a emissiio 
final podem ver-se as ruinas da ponte, as rnargens cheias de guarda-chuvas negros ... 
No dia anterior, os trCs canais de televisio tinham acordado transmitir de forma 
contida a operar;io de resgate. Em causa estava a dor dos familiares e a  sensibilidade 
do pUblico perante um drama a escala nacional.' (Ezequiel &Vieira, 2002:126). 

E, afinal, parece que nao s6 nas televis6es, mas tambCm na imprensa, talvez 
inadvertidamente, se pode cometer excessos: 

'Quando vi a primeira p.igina do jornal niio consegui esconder um certo desagrado. 
A manchete do resgate vinha ilustrada com uma fotografia do carro suspenso sobre 
as .iguas, onde era visivel parte do corpo de uma das vitimas. Provavelmente o lei
tor mais desprevenido nem repararia no pormenor, mas a situa\'.ii.o nii.o deixou de 
me provocar alguma tristeza, ate porque no dia anterior pedira aos jornalistas para 
serem cuidadosos. Nada podia fazer. 
A publicai;3.o da fotografia nao foi intencional, lembro-me de ter comentado o 
assunto com o jornalista que escreveu a noticia e de ter concluido que a imagem 
foi escolhida, simplesmente, por retratar melhor o resgate do carro.' (Ezequiel 
&Vieira, 2002:175) 

Atraves desta abordagem, procuramos identificar, a partir dos testemunhos 
dos intervenientes, alguns aspectos do debate que se gerou em torno da 
cobertura jornalistica da queda da ponte em Entre-os-Rios, nomeadamente 
os interlocutores, as principais crfticas e as justificac;Oes. Relativamente aos 
interlocutores, manifestaram a sua opiniao nas p.iginas dos jornais politicos, 
comentadores, cronistas, jornalistas, jornalistas no terreno, respons.iveis edi
torias, provedores de leitor e o pr6prio Sindicato dos Jornalistas. Criticou-se 
essencialmente as transmiss6es televisivas, em particular o abuso dos directos, 
o aproveitamento do poder politico, com consentimento dos jornalistas, e a
explorac;ao da dor dos familiares das vitimas. As justificac;5es surgiram como
resposta as crfticas, por parte dos jornalistas, mas tambCm foram enunciadas
por outros interlocutores, como resultado da analise do fen6meno. Apontou-se
a especificidade do trabalho em televisao, pela sua imediatez, as circunstiincias
do directo, que dificultam a filtragem, a pressao das redacc;5es sobre os jorna
listas no terreno e os efeitos da concorrencia.
Foi isto, em trac;os gerais, o que se disse da cobertura jornalistica, melhor
dizendo televisiva, da queda da ponte em Entre-os-Rios. Os discursos envolve-
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ram diversos intervenientes, a falarem de diferentes lugares, com distintas res
ponsabilidades e envolvimentos nos acontecimentos. Variaram entre aqueles 
que, como Carlos Magno, acham que, em Entre-os Rios, 'a televisao tambfm 
se precipitou directamente no rio Douro' (JN, 17 de Mar�o de 2001) e os que, 
como Julio Magalhiies, dizem: 'em Castelo de Paiva as televis6es tiveram e tern 
jornalistas, niio pes-de-microfone' (Expresso, 7 de Abril de 2001). 

Uma estc'iria contada pelos media: dor e luto em directo 

A derrocada da ponte Hintze Ribeiro deu azo a uma ampla cobertura por parte 
dos media e suscitou grande interesse entre os portugueses. Como vimos, niio 
ha unanimidade sobre a qualidade da cobertura desta 'tragedia televisiva' e ha 
mesmo opini6es em polos absolutamente opostos. Importa-nos, aqui, identifi
car as quest6es essenciais da pr<ltica jornalfstica que foram trazidas a discus
siio e tentar perceber ate que ponto reflectem novas formas de fazer jornalismo 
ou apenas configuram adapta�oes de processos em continuidade. Trata-se de 
um acontecimento que, indubitavelmente, pelas suas caracteristicas, se reves
tiu do maior interesse jornalistico, merecendo um alargado acompanhamento 
por parte dos media. Quanta a isto, niio se verificou desacordo. Este surge, 
como vimos, quanto ao formato e dura\30 deste acompanhamento. 
No decorrer da cobertura televisiva, generalizou-se a utiliza\iio do termo 'tra
gedia' por parte dos populares que acorreram ao local, das autoridades, dos 
bombeiros, dos politicos e dos jornalistas, que, desde logo, adoptaram a pala
vra para classificar o acontecimento. Mas mais do que a um acontecimento 
tr.igico, assistimos a transmissao de uma 'tragfdia televisiva' (enquanto gfnero 
jornalistico), na acep�iio que lhe atribui Cintra Torres: 
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'( ... ) tragedia televisiva [eJ o conjunto das transmissOes pela televisao de um evento 
de ambito nacional ou internacional, de caricter inesperado, altamente improv.i
vel, provocando ruptura na ordem social ou politica, envolvendo a morte violenta 
de uma celebridade polftica ou medi.itica ou de outras pessoas desconhecidas, em 
resultado de atentado, ataque terrorista, acidente ou cat.istrofe natural, evento esse 
que origina o interesse com uma transmissao televisiva jornalistica em directo que 
interrompe o normal fluxo televisivo, gera uma importante atenr;.io ptlblica e se 
prolonga por uma perfodo de varios dias.' (2003: 12) 

'( ... ) e certo que h.i diariamente notfcias que podem estimular o pU.blico a criar 
nelas a apreciar;.io tr.igica. Mas nem todas as notfcias tr.igicas podem ser tragedias 
televisivas: tern de haver uma conjugar;.io de facto, importancia, comunidade em 
perigo, disponibilidade dos meios televisivos, audiencia e resposta da audiencia.' 
(2003: 20) 



Enquanto g€nero jornalistico, a tragfdia televisiva obedece, ent3o, a uma 
l6gica de construc;iio que passa pelo aproveitamento de tecnologias, pela estra
t€gia concorrencial, pelo recurso as transmiss5es em directo e que se constitui 
em todo um processo narrativo detalhadamente abordado por Cintra Torres 
(2003). Pode, por isso, dizer-se que a queda da Ponte Hintze Ribeiro, enquanto 
tragedia televisiva, foi, mais do que um acontecimentO 'para' os media, um 
acontecimento 'dos media'. Mesquita (2003) defende precisamente a existen
cia deste processo de 'constrm;ao medi.itica', que tern expressao no enfoque 
que e privilegiado e na relevincia que e atribufda aos acontecimentos: 

'Os sucessos ocorridos no Norte de Portugal ligados a queda da ponte de Entre-os
-Rios ( ... ) foram amplamente mediatizados dentro e fora das fronteiras nacionais. 
A forma como foram tratados na televisa'.o portuguesa constitui um born exemplo 
de r3.pida transii;a'.o entre o «genuino» e o «encenado». 0 acidente foi hipermediati

zado ao longo de mais de uma semana: em nove dias as televis5es generalistas tera'.o 

transmitido seis dias consecutivos de emissa'.o em directo de Castelo de Paiva. Num 

primeiro momento, houve improviso e alguma genuinidade, por entre a desordem 
gerada pelo inesperado e pela perturbai;a'.o. Os governantes foram rapidamente 

colocados no banco dos reus e os representantes visiveis do poder local transforma
dos em her6is efemeros. Numa segunda fase, o Governo e as «fontes organizadas» 

recuperaram o controle do 'dispositivo alargado' e instalaram as suas equipas ope

racionais no local de forma a hegemonizarem o espect.iculo televisivo.' (33,34) 

Tambem Cintra Torres (2003) enfatiza este papel de constru<;iio e modelizac;iio 
desempenhado pela televisiio, enquanto definidora do acontecimento como 
uma 'trag€dia' e de ambito nacional. Ha, pois, um processo de legitimac;ao 
da tragedia por parte dos 6rgiios de comunica<;iio social. Este autor salienta 
ainda a 'omnipresenc;a' <las emissOes televisivas que, colocando-se no centro 
dos acontecimentos, constituem-se como 'o principal meio informativo de 
acompanhamento dos eventos' (25): 

'Por causa da televisao, a nossa visiio e a interpretai;.io do evento modificam-se, 

mas, mais ainda, a evolm;ao dos acontecimentos subsequentes a tragedia tern uma 
dinamica estabelecida principalmente em funi;ao da televisao da mesma forma 
que ( ... ) o desfecho da teletragedia e, em parte, estabelecida pela ou por causa da 
televisiio.' (Cintra Tores, 2003: 25) 

Assumida esta dimensiio de construc;iio e encenac;iio, enquanto ordenadora 
<las emiss5es televisivas, imp6e-se tentar perceber quais foram as estrat€gias 
que estiveram por detr.is da transmissao, no caso que aqui abordamos, e ate 
que ponto constituem uma nova forma de fazer jornalismo. Como tivemos ji:l 
oportunidade de demonstrar, foram de diversa ordem as criticas apontadas ao 
trabalho jornalfstico, mas, no iimbito deste trabalho, iremos centrar�nos num 
aspecto recorrentemente referido e que, a nosso ver, desempenha um impor-
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tante papel para a compreensiio do desenrolar da cobertura televisiva da 'tra
gedia' de Entre-os-Rios: a exibi,ao (par vezes classificada coma explora�iio) 

da dor e da morte, enquanto estrategia de constru,iio. 
Nao defendemos aqui que esta seja a unica questiio a ter em conta, quando se 
problematiza o jornalismo a partir deste caso em particular3

• Parece-nos, sim, 
que os diferentes aspectos e estrategias da emissiio televisiva sabre a queda
da Ponte Hintze Ribeiro, previamente referidos, se organizaram e desenvol
veram em torno da necessidade de mostrar a dor e o luto. E defendemos que
esta e uma necessidade incontornclvel neste tipo de transmissao, que pode ser
cumprida sem recorrer necessariamente a explora<;:io, a invasao e ao abuso,
embora admitamos que estas situa<;Oes acabem por ocorrer e terao ocorrido

em Entre-os-Rios.
0 mesmo processo que fez com que este acontecimento adquirisse um cari:lcter
nacional contribuiu para que na'.o se criasse unicamente uma comunidade de

espectadores interessados em receber informa�iio sabre o desenvolvimento de
uma determinada ocorrencia, mas criou-se, tambem, uma autentica comuni
dade nacional a viver uma situa,iio de luto e ansiedade. Um luto indefinida
mente adiado pela espera dos cadaveres. Uma comunidade que queria, a todo
o momenta, que !he prestassem contas do andamento dos trabalhos e dos
resultados. E aqui, cabe aos meios de comunica<;iio proporcionar este luto a
comunidade (Cintra Torres, 2003).
Parte deste processo de identifica,iio tambem podera ser explicado pelo facto

de estarmos perante um acontecimento - a queda de uma ponte - que, embora
pouco provavel, e sentido coma alga que poderia acontecer a qualquer um, ja
que as vftimas eram cidadaos an6nimos. 0 'poderia ter sido comigo', o fen6-

meno de 'mimetismo', a que alude Cintra Torres (2003: 29), favorece a empa
tia com as vitimas, com os familiares das vitimas, com os habitantes e pessoas
que se deslocam ao local e com os jornalistas, que mostram o que precisamos
de ver, como se estivfssemos no local, a participar numa espfcie de 'vel6rio'
suspenso. Nao basta recebermos informa1r8.o que nos permita compreender e

enquadrar os factos, mas queremos viver a tragfdia com as mesmas emo�6es
de quern chora os seus mortos. E, para isso, a dor e o luto tfm, de facto, de
estar ao nosso alcance atraves da imagem televisionada.

Utilizamos a expressiio 'vel6rio suspenso', ja que uma questiio central que se
colocou em Castelo de Paiva e nas transmissOes televisivas foi a da recupera
,ao dos corpos, que, niio se verificando, impedia que o luto da comunidade se
pudesse processar normalmente. Julio Machado Vaz (Jornal de Noticias, 21
de Mar,o) exprime precisamente esta necessidade:

3 A cobertura televisiva da queda da ponte em Entre-os-Rios e amplameme analisada em outros contributos, 
de entre os quais descacamos ode Eduardo Cintra Torres, na d!sserta�ao de Mestrado intitulada 'A tragedia 
televisiva. 0 caso-limite da dramatizar;iio na informa�iio audiovisual'. 
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'Para essa paz, conviria encontrar os corpos que permitirao o choro de maos 
dadas. Os rituais, religiosos ou nao, e o apoio de quern d.i um passo em frente 
para o que der e vier ajudam as pessoas a fazer a necessaria viagem entre o estupor 
e a revolta iniciais e a reorganizac;ao dos sens quotidianos. 0 processo leva o seu 
tempo, diverso para cada um, mas e imperioso respeita-Io.' 

Acrescentariamos a este debate uma questao de outra natureza, que acredita
mos poder, em parte, explicar a import3ncia da recupera�ao dos corpos e, con
sequentemente, da func;ao do luto: o aspecto religioso. Nao podemos ignorar o 
peso da religiiio cat6lica e, por consequencia, dos ritos ftinebres em Portugal e 
particularmente no Norte do pafs, onde se verificou a tragedia. E importante 
morrer bem, o que tambem passa pela existencia de uma sepultu.ra, onde o 
morto possa ser chorado e lembrado, um local que permita fechar a 'trage
dia' e um processo que garanta uma passagem segura para o 'outro mundo'. 
Cabral e Goldey (1985) realizaram, a prop6sito desta tematica, um conjunto 
de investigac;6es no Noroeste de Portugal. Embora algumas das premissas que 
apontam tenham de ser reavaliadas ii luz dos nossos dias, ja que os trabalhos 
decorreram nos anos 70, ha problematicas que, em nosso entender, tern actu
alidade, nomeadamente a carga emocional associada a 'ma morte', violenta e 
repentina, como o caso em estudo, e a import3ncia dos ritos fU.nebres: 

'Finalmente, ha a morte violenta, a ma morte. Trata-se do tipo de morte que pro
voca a maior reacc;ao na comunidade local. As manifestac;Oes de luto sao muito 
fortes( ... ).' (Cabral, 1985: 68) 

'Para alem dos aspectos metafisicos, havia tambem um lado muito pr.itico nesta 
questao da boa morte: morrer hem prevenido, na cama, permitia que uma pes
soa se preparasse para a morte com a cerim6nia adequada e tradicional e que 
deixasse determinados assuntos arrumados ( ... ). Considera-se uma coisa terrivel 
morrer longe da familia, longe da aldeia ou, como actualmente acontece, longe 
do Pais. Aqueles que morrem repentinamente, ou num acidente, sao chorados de 
uma forma muito particular. ( ... ) Este conceito de boa morte engloba um conjunto 
de factores, tanto espirituais como praticos, que implicam que se organize o fim 
da vida em estrita conformidade com as normas religiosas e sociais aceites que 
vigoram durante a vida. ( ... ) Morrer longe da aldeia e considerado indesej.ivel e, se 
possivel, os mortos ou os moribundos siio trazidos de volta a aldeia para ai serem 
enterrados.' (Goldey, 1985: 90) 

'( ... ) o que provoca inquietac;ao e o facto de o ritual conveniente e da sequencia dos 
passos a dar nao terem sido observadosi os vivos continuam a ter obrigac;Oes para 
com os mortos, a primeira das quais deve ser assegurar o enterro de acordo com os 
usos.' (Goldey, 1985: 97) 

'Dos tres momentos cruciais da vida dos individuos, enquanto o nascimento e o 
baptismo sao considerados assuntos de famflia, os casamentos e os funerais dizem 
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obviamente respeito nao s6 a familia da pessoa falecida, mas tambem as outras 

familias da aldeia.' (Goldey, 1985: 102) 

Consideramos, pois, que niio devemos entender, a partida, a exihi<;iio da dor, 
do luto e da morte nas transmissiies das tragedias televisivas enquanto morbi
dez OU falta de etica. 0 que e criticavel e a SUa explora,iio O que, admitimos, 
teni acontecido em Entre-os-Rios, uma pratica condenada na altura ate pelo 
pr6prio Sindicato dos Jornalistas. Nao apelamos, aqui, a nenhum tipo de con
descendencia com situa,iies de abuso, em nome de um qualquer conformismo 
em rela<;iio as prc:lticas jornalistas. Parece-nos, sim, que e impossfvel nao mos
trar dor, luto e morte, quando o assunto e dor, luto e morte. 
lgualmente importante e perceber o recurso a diferentes formas e conven,iies 
de representar a morte, sem exibi<;iio de cadc:lveres, uma questao amplamente 
abordada por Cintra Torres (2003). Optando por niio mostrar corpos (embora 
tenha acontecido, supomos que inadvertidamente) e perante, inclusivamente, 
a ausfncia destes, resta as telev is6es mostrar o que pode representar a morte: 
a dor das familias e as declara,iies dos populares. A dor e o luto, de familiares 
e cidadiios, fazem parte do desenrolar e do desfecho, logo teriio de ser mostra
das, com o devido respeito pela intimidade dos envolvidos e pela sensibilidade 
dos telespectadores, salientamos. 
Uma outra dimensiio que niio podemos ignorar neste debate e a da recep,iio, 
jc:l que e aqui que nascem muitas das vozes criticas em rela<;iio as transmiss6es 
televisivas. Ji nos referimos a avalia,iio que foi feita por criticos e profissio
nais do jornalismo, mas dever-se-a considerar tambem as quest6es associadas 
a audiencia. A julgar pelas tiragens dos jornais e pelo aumento da audien
cia media das televisiies, os leitores e telespectadores identificaram-se com a 
cobertura jornalistica da queda da ponte. Na sua investiga,iio, Cintra Torres 
(2003) aponta tambem o facto de haver um numero muito baixo de queixas 
registadas no Servi,o de Atendimento da SIC e ainda o depoimento curioso de 
um leitor do Publico, que atribui a televisiio uma fun,iio dissuasora: 

'( ... ) o importante e que esses mesmos jornalistas rem apresentado a grande maioria
dos portugueses exactamente o que eles querem ver: a recupera�.io do autocarro 
com todos os detalhes ( ... ) como se estivessem nas pr6prias margens do rio Douro. 
E, ao fazerem a cobertura televisiva como o fizeram, talvez tenham afastado milha

res de «mirones» do local, como as autoridades pretendiam.' (126) 

Para compreendermos o interesse que o acontecimento suscitou nos portu
gueses e nos 6rgiios de comunica,iio social, niio podemos deixar tambem de 
considerar o facto de, nas Ultimas decadas, terem sido raros os acidentes desta 
envergadura em territ6rio nacional. Recordamos, em 1985, o acidente fer
roviario em Alcafache e, em 1997, o incendio de origem criminosa no bar 

Mea Culpa, em Amarante, como os dois exemplos mais destacados. Por esse 
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motivo, compreende-se que nao estivessemos habituados a transmissiio de 
'tragfdias televisivas' que envolvem 'pessoas como n6s'. 
Questoes como o distanciamento dos jornalistas, a manifesta,ao de emo,oes 
e de opinioes por parte dos profissionais, o respeito pela privacidade dos cida
diios, como contraponto ao direito de informar, ou o 'abuso' <las emiss6es em 
directo siio temas recorrentemente trazidos a discussiio tambem a prop6sito 
de outras notfcias. A diferen,a e que, durante a cobertura de uma 'tragedia 
televisiva', estamos perante uma nova dimensiio das transmiss6es, proporcio

nada em grande parte pela evolu,ao das tecnologias, que se reflecte ao nfvel 
do tempo de emissiio, dos recursos disponfveis no local e tambem ao nfvel da 
amplia,ao da pr6pria audiencia. Desta forma, e possfvel mostrar muito mais 
e, nem sempre com qualidade, a um nllmero muito maior de telespectadores, 
durante muito mais tempo. 
Por tudo o que foi referido, nao nos parece, pois, que o erro esteja ·na inevit.ivel 
exibi<;iio da dor, mas sim nos momentos em que esta e explorada, recorrendo 
a diversas estrategias. Estes momentos existiram, e foram reconhecidos, mas 
nao terao sido o denominador comum do trabalho dos jornalistas em Entre
-os-Rios. Mas, como sabemos, tambfm aqui os pontos de ruptura e que se 
constituem como notfcia e e importante discuti-los e assinal.i-los, para que 
nclo se tornem pr.itica comum e adquirida. 

Uma est6ria por contar: notas finais e linhas de analise a prosseguir 

Orientamos este trabalho com o objectivo de saber se as crfticas suscitadas 
pela cobertura jornalistica da queda da ponte em Entre-os-Rios permiti
riam problematizar as praticas e rotinas jornalfsticas numa perspectiva de 
continuidade ou sob a forma de novas tendencias no exerdcio da profissiio. 
Relativamente a esta matfaia, e em func;ao do exposto, parece-nos que temos 
raz6es para crer que nao estamos perante novas quest6es ou novas problema
tiza<;Oes, mas antes perante uma ampliac;ao de 'velhas quest6es', resultante do 
aumento da visibilidade do trabalho dos jornalistas e dos seus efeitos numa 
situa<;clo de 'tragedia televisiv.a'. Dai que os abusos dos jornalistas se tornem, 
tambem eles, mais visiveis. 
Consideramos que seria pertinente tentar averiguar se, a dist.incia, os modos 
de ver se mantem. Um ano depois da tragedia, Estrela Serrano (Diario de 

Noticias, 2002), Provedora do Leitor do Diario de Noticias, relembrava os 
procedimentos errados que, na altura, repetidamente passaram pelos ecriis 
dos portugueses e assinalava um conjunto de acontecimentos posteriores em 

que os mesmos erros foram cometidos, mesmo depois do debate suscitado na 
ocasiio. Como explica<;clo para esta realidade, assume que 'as respostas a estas 

quest6es sao, e certo, mais dificeis que as perguntas', 'alem de nao existirem 
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respostas definitivas'; mas defende que 'a l6gica <las audiencias - que promove 
as emiss5es mais dramc:lticas - nao pode explicar tudo' e que 'o jornalismo 

perderia a sua raziio de ser se se deixasse submergir pela realidade cinica do 
mercado'. Um ano depois, as problem.iticas continuavam a ser as mesmas. 
Hoje, provavelmente, continuarfamos a indagar as mesmas l6gicas. 
Tambem importaria confrontar os jornalistas que estiveram a cobrir a queda 
da ponte (a maioria dos quais nunca expressou publicamente a sua visiio dos 
factos) e os respons.iveis editoriais, para saber se se reveem nas crfticas e como 
avaliam hoje o trabalho que entiio realizaram. Acima de tudo, importaria ave
riguar se a experifncia que viveram produziu alterac;5es substanciais na sua 
forma de trabalhar. Enfim, averiguar a expressiio pratica do debate que se 
realizou ao nivel da qualidade do exercicio do jornalismo. 
Naturalmente, um trabalho desta natureza implica limitac;6es. Uma das mais 
evidentes e o facto de estarmos a cingirMnos aos coment.irios feitos na imprensa 
escrita, e nem mesmo quanta a estes poderemos reclamar a exaustividade da 
pesquisa. Contudo, e a julgar pelo que entiio observamos nos outros meios, 
nao temos raz5es para crer que a avaliac;ao e os argumentos fossem subs
tancialmente diferentes. Recordamos que nunca foi nossa pretensiio avaliar 
a qualidade da cobertura jornalfstica da queda da ponte, o que exigiria uma 
investigac;ao com outra envergadura, mas apenas partir da an.ilise das opiniOes 
publicadas na altura dos acontecimentos. 
Ja nos referimos a importancia de escrutinar e discutir o trabalho dos jornalis
tas em sociedades democraticas, com o objectivo de melhorar a sua qualidade, 
o que passa necessariamente por um pllblico exigente. Parece-nos que este e

um born exemplo dessa mais-valia quer pelas quest6es que foram levantadas,
quer pelos que intervieram no debate: tambem os jornalistas e o Sindicato
participaram na discussao. Para finalizar, uma breve nota. 'A ponte mais vista
do pais' foi a formula entiio adoptada pela comunicac;iio social para referir os
acontecimentos. Ate hoje, ter:i sido a ponte que mais se viu em Portugal, mas,
no dia 5 de Marc;o de 2001, coma observou Susete Francisco (Publico, 2001, 7
de Marc;o), a informac;iio niio foi lfder de audiencias, mas sim uma telenovela:
'La,os de Familia'. Foi a novela e niio os directos de Entre-os-Rios que deram
a SIC a lideranc;a na corrida do dia.

Breve cronologia dos principais acontecimentos 

04.03.2001 Desabamento da Ponte Hintze Ribeiro, provocando a queda de um 
autocarro com 59 pessoas e de trfs veiculos ligeiros .  

05.03.2001 Demissao de Jorge Coelho, ministro do Equipamento e Obras 
Pllblicas; inicio das operac;Oes de salvamento, a cargo do Instituto 
Hidrogdfico, sob o comando de Augusto Ezequiel; primeiro corpo 
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retirado do Douro; primeiro-ministro Ant6nio Guterres visita Castelo 
de Paiva; abertura de inqufaito para apurar responsabilidades. 

06.03.2001 Primeiro briefing em directo a partir de Castelo de Paiva; Presidente 
Jorge Sampaia visita Castelo de Paiva; primeiro funeral. 

07.03.2001 Primeiro mergulho falhado no Douro. 

08.03.2001 Chegada de mergulhadores franceses; corpos encontrados na Galiza. 

09.03.2001 Corpos encontrados na Galiza recebidos no Aeroporto Sa Carneiro, 
com honras de Estado; tomada de posse de Jorge Sampaia. 

11.03.2001 Presidente da Republica e representantes dos principais partidos 
assistem a missas de serimo Dia. 

12.03.2001 Minuto de silencio no Parlamento Europeu, em mem6ria das vftimas. 

19.03.2001 Localiza<;ao do autocarro e primeiras tentativas de resgate. 

20.03.2001 Opera,oes de recupera,ao do autocarro e de alguns corpos. 

23.03.2001 Autocarro em terra firme. 

01.03.2001 Resgate de um dos vefculos ligeiros e ocupantes. 

07.03.2001 Resgate do segundo veiculo ligeiro. 

08.03.2001 lnterrup,ao das opera,oes de busca. 

19.03.2001 Retorno da equipa do Instituto Hidrogralico a Castelo de Paiva; 
localiza<;ao do terceiro vekulo ligeiro. 

20.03.2001 Equipa de salvamento abandona definitivamente o local. 
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Manipula1rao de imagens fotograficas jornalisticas. 
Falsifica1rao da realidade visivel1

Sara Moutinho 

Resumo: Nos Ultimos anos, vieram a pllblico diversos casos em que as imagens foto
gnificas publicadas pela imprensa nao correspondiam, exactamente, 3 realidade cap
tada pela camara. A manipular;iio de imagens fotojornalisticas, embora niio seja um 
procedimento novo, tern vindo a contribuir para o debate em torno das quest6es liga
das a credibilidade do jornalismo e ao respeito pelas normas fticas e deontol6gicas 
que enformam a actividade periodista. Um debate que ganha novos contornos com 
os avarn;os tecnol6gicos registados no dominio das tecnologias digitais de registo e 
tratamento da imagem. 

Dentro desta problem.itica, este artigo centrar-se-3. nas seguintes interrogar;6es: 
0 que sobressai do discurso dos profissionais da irea (fotojornalistas, responsiveis 
editoriais e outros) e o que consideram os investigadores que estudam o tema? 

Perante a ocorrfncia de modifica,.;Oes nas imagens mediiticas impressas, estarao os 
jornalistas a centrar as suas preocupa,.;5es apenas no problema da transgressao etica, 
deixando de lado a reflexao sobre as interferencias que possam vir a ocorrer no pro
cesso de constru,.;ao social da realidade? 

'Num contexto noticioso, se uma fotografia parece verda

deira, e born que seja verdadeira' 

John Long (1999) 

A imagem, enquanto conteudo jornalistico, tern vindo a ser utilizada pelos 
meios de comunica�ao social, de forma continuada, ao nivel da televisiio, dos 
meios online e da imprensa. Neste ultimo caso, fotografias, ilustra,oes e info-

1 Uma versii.o sintetizada deste texto foi apresentada no V Congresso Portugues de Sociologia, organizado 
pela Associa�iio Portuguesa de Sociologia, em Braga, a 13 de Maio de 2004. 

185 



grafias (graficos, tabelas, mapas, esquemas, etc.) siio elementos integrantes de 
um jornalismo cada vez mais visual que e praticado em jornais e revistas. 
Dentro deste jornalismo visual, o papel desempenhado pelo fotojornalismo 
assume uma import3.ncia inegavel, alga que decorre nao s6 do facto de viver
mos numa 'sociedade da imagem', mas tambem por causa do elevado grau de 
credibilidade que a fotografia confere a informai;iio. A fotografia e uma forma 
de registo da realidade simultaneamente objectiva e subjectiva; conforme 
defendem Deacon et al. (1999: 188-189), 'a imagem fotografica e inerentemente 
ambigua', por ser simultaneamente objectiva e conotativa, ao transmitir nao s6 
a imagem da 'realidade literal', mas tambem uma 'versiio da realidade'. Ainda 
assim, quando empregue num contexto noticioso, e a sua componente docu

mental, testemunhal, que sobressai. Isto acontece grai;as ao elevado grau de 
iconicidade que este tipo de imagem possui (Villafane, 1996), isto e, grai;as a
enorme semelhani;a entre o objecto que existe na realidade e o objecto que e 
representado na imagem registada (a fotografia). Como sublinham Deacon et 
al. (1999: 187), 'porque as fotografias silo signos ic6nicos par exceli!ncia, elas 
podem ser tao facilmente mobilizadas para suportar as reivindicai;oes de objec
tividade expressas no ditado popular «a c8mara nao mente»'. Nao? Vejamos. 

A 12 de Mari;o de 2004, diversos jornais, um pouco por todo o mundo, publi
caram uma fotografia dos atentados que tinham ocorrido no dia anterior em 
Madrid, tirada por Pablo Torres Guerrero para o El Pais e distribuida pela 
Reuters. A fotografia original, a cores, mostra algumas das carruagens destrui
das pela explosiio, perto da estai;iio de Arocha, e dezenas de pessoas na linha 
ferrea (feridos e pessoas que os tentam auxiliar, e alguns cadaveres), por entre 
os destroi;os espalhados. No canto inferior esquerdo, sobre a gravilha cinzenta 
da via, pode ver-se um membro decepado de uma das vitimas. 
A maior parte dos jornais que publicaram esta fotografia (como o espanhol 
El Pais; os portugueses Correia da Manha, Didrio de Noticias, Jornal de 
Noticias e Publico; os brasileiros Folha de S. Paulo e Estado de S. Paulo e os 
britanicos Independent e Daily Mirror, entre muitos outros), fe-lo sem intro
duzir alterai;Oes, embora, em alguns casos, a imagem tenha sido passada para 
preto e branco, por surgir em p.iginas interiores. Noutros casos, porfm, a 

mesma fotografia foi modificada: no Reino Unido, os jornais The Times, The 
Daily Telegraph, Daily Mail e The Sun apagaram digitalmente o membro, e 
o The Guardian 'pintou-o' em tons de cinzento, tornando quase impossfvel a
sua identificai;iio; no Brasil, o Didrio de S. Paulo e o Jornal do Brasil tambem
eliminaram o pedai;o de corpo.
Em Fevereiro de 2004, o The New York Times publicou uma fotografia, ale
gadamente assinada pela Associated Press, de um comfcio contra a guerra no
Vietname, realizado em 1971. Na imagem via-se o senador norte-americano

John Kerry, ao lado da actriz e activista politica Jane Fonda, dando a entender

186 



que o seuador teria tido uma posic;iio de destaque nessa manifestac;iio publica de 
oposic;iio ao conflito. Mais tarde, descobriu-se que a fotografia, niio s6 era uma 
montagem, coma niio tinha sido sequer distribuida pela Associated Press. 
Em Agosto de 2003, nos EUA, a North Carolina Press Photographers 
Association (NCPPA) retirou tres premios Pictures of the Year que tinham 
sido atribuidos ao fot6grafo Patrick Schneider, do Charlotte Observer, pelo 
facto de as fotos terem sofrido algumas manipulac;oes (escurecimento total do 
£undo da imagem, escurecimento parcial de algumas .ireas da imagem, atravfs 

de um processo conhecido coma dodging and burning). 
0 jornal londrino Evening Standard publicou, a 9 de Abril do mesmo ano, uma 
fotografia de capa mostrando uma multidiio de iraquianos exultantes no dia da 
entrada das tropas britanicas e norte-americanas em Bagdade. A imagem tinha 
sido retirada de uma emissiio televisiva da BBC. Mais tarde, o site The Memory 
Hole afirmou que a fotografia tinha sido manipulada, atraves da repetic;iio de 
elementos (pessoas), dando a impressiio de que a multidiio era maior. 
Alguns dias antes, a 31 de Marc;o, o diario norte-americano Los Angeles 
Times publicou uma imagem do seu fotojornalista Brian Walski, enviado para 
cobrir o conflito existente no lraque. A fotografia retrata um grupo de cida
diios iraquianos sentados no chiio, frente a um soldado britanico armada. Um 
dos cidadiios esta a levantar-se, com uma crianc;a ao cola, enquanto o soldado 
faz um gesto com a mao, de arma em punho, aparentemente indicando ao 

homem que ni'io ·deve erguer-se2
• A imagem, na realidade, mais niio era do 

que a montagem de duas fotografias muito semelhantes, captadas com bre
ves segundos de intervalo, no mesmo cen3rio, mas cuja combinac;i'io permitiu
obter uma imagem mais forte e esteticamente mais apelativa.
Ainda em 2003, na edic;iio de Fevereiro, a revista masculina GQ publicou uma
capa com Kate Winslet, 'emagrecendo' substancialmente o corpo da actriz
atraves do recurso a meios digitais.
Os casos de manipulac;iio de imagem niio se cingem aos 6rgiios de grande
dimensiio e, por consequencia, de maior visibilidade. Em Janeiro de 2004,
uma publicac;iio da norte-americana Brigham Young University (BYU) impri
miu uma fotografia do jogador de basquetebol Rafael Araujo, digitalmente
alterada. 0 jogador, da equipa da BYU, possui diversas tatuagens nos brac;os,
perfeitamente visiveis sempre que joga (uma vez que o equipamento envergado
pelos jogadores de basquetebol inclui uma t-shirt de alc;as). A fotografia publi
cada retrata-o, durante um desafio desportivo, sem qualquer tatuagem.
Estes siio apenas alguns dos casos mais recentes em que manipulac;oes da ima
gem foram detectadas, mas outros h.i que j.i se tornaram referencias correntes
quando este assunto e abordado. Foi o que aconteceu com uma fotografia de
capa que a revista Newsweek publican em 1997, na qua! foram embranque-

l De acordo com o texto noticioso que acompanhava a fotografia, decorriam bombardeamentos nas proximi
dades, estando as fon;as militares a zelar pela seguram;a dos civis. 
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cidos os dentes de uma mulher, Bobbi McCaughey, que tinha dado a luz sete 
gfmeos. Na mesma semana, a mulher foi retratada na capa de uma revista -
concorrente (a Time), com os dentes por tratar. Em 1994, tinha sido a vez da 
revista norte-americana Time manipular uma imagem: a fotografia do despor
tista 0. J. Simpson, registada pela policia aquando da sua detern;iio, foi publi
cada na capa da revista depois de ter sido alterada - a fotografia do suspeito, 
de pele negra, tinha sido escurecida em relac;iio ao original. A comparac;iio 
tornava-se evidente nas bancas, ja que a fotografia fornecida pelas autorida
des policiais foi usada no mesmo dia como capa de outra revista (agora a 
Newsweek), sem altera,;Oes. Recuando ainda mais, encontramos o caso de 
uma fotografia que a National Geographic publicou na capa da edic;ao de 
Fevereiro de 1982, em que as Pir.1mides de Gizf foram 'aproximadas' entre si, 
para que a imagem ficasse mais adequada a uma capa vertical. 

0 que todos estes casos mencionados tern em comum e o facto de as fotogra
fias terem sido modificadas, quebrando-se a correspondencia entre a realidade 
do objecto e a  imagem final trazida a publico, ou, por outras palavras, entre o 
que foi visto e registado pelo fot6grafo e o que foi mostrado posteriormente. 
De facto, como podemos constatar pelos exemplos referidos, a imagem foto
grafica e passive! de ser modificada de modo a transformar a realidade que se 
pretende registar. Ou seja, ela e susceptivel de manipulac;ao. 
A fotografia e considerada 'uma falsificac;iio quando se descobre que engana 
quern a ve quanta a cena que afirma representar' (Sontag, 2003: 53). Esta 
deturpac;ao pode ocorrer em tres momentos distintos: antes do registo da 
imagem (incluem-se aqui as fotografias encenadas3), no momento do registo 
(por exemplo, escolhendo um determinado enquadramento para a imagem, 
em detrimento de outros), e depois de a imagem ter sido registada (quando, 
de alguma forma, siio modificados elementos visuais existentes na imagem). 
Quando se debate a questao das imagens manipuladas num contexto jorna
lfstico, e principalmente esta ultima modalidade que se aborda, e sera esta a 
vertente analisada neste capitulo. 
Antes de avam;ar para os problemas que esta pritica levanta, e necess:irio 
clarificar um aspecto ligado ao conceito de manipulac;iio, pois nem todas as 
acc;oes que modificam uma imagem siio obrigatoriamente negativas. Conforme 
referem Paule Deni Elliott (2003), os fot6grafos 'manipulam a realidade sem
pre que se movimentam para escolher um iingulo melhor, mudam uma lente, 
executam um 'zoom', ou decidem o que deve ser focado ou que ac,;ao deve ser 
registada. Eles manipulam imagens quando alteram o seu tamanho, efectuam 
um reenquadramento e escolhem o balarn;o de cor mais correcto'. 

3 Tera sido este, alegadamente, o caso das fotografi.as publicadas pelo jornal britlinico Daily Mirror a 1 de 
Maio de 2004, nas quais se podiam ver supostos exemplos de maus tratos a prisioneiros iraquianos por parte 
de militares britllnicos. 
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Na verdade, siio aplicados diversos procedimentos a uma fotografia (antes de 
esta ser publicada) que os profissionais da area entendem como imprescindf
veis (Sousa, 1998; Irby, 2003a e 2003c; Gladney & Ehrlich, 1996), e que niio 
alteram o significado daquilo que e mostrado. Da mesma forma que um jor
nalista, ao transcrever declarac;Oes de um determinado interlocutor, elimina 
alguns dos aspectos acidentais que podem estar presentes no discurso oral 
- como pequenas hesita,6es ou reformula,6es, gaguez ou repeti,iio de pala
vra, tosse, etc. - assegurando-se que essa conduta nao subverte o que foi dito,
tambem O responsavel pela fotografia tera O cuidado de efectuar OS necessa
rios ajustes a imagem, de modo a que sejam corrigidas falhas existentes.
Englobam-se, aqui, procedimentos coma a correc,iio das cores, da luminosidade
ou do brilho; a eliminac;ao de reflexos, poeiras e outras impurezas; a correcc;ao
do chamado 'efeito dos olhos vermelhos' causado pela utiliza,iio do flash, e o
redimensionamento ou o reenquadramento4 da fotografia, entre outros. Trata
se, no £undo, de tentar aproximar a imagem registada a imagem da realidade,
de forma a compensar algumas limita,6es tecnicas inerentes ao pr6prio equipa
mento, e de corrigir eventuais imperfeic;6es ocorridas no momenta do registo.
Conforme refere Irby (2003c), 'a maior parte das fotografias, especialmente as
digitais, requer alguns retoques bclsicos e preparac;ao para irem ao encontro
dos padr6es da produ,iio'. Tende a falar-se, nestas situa,6es, de 'tratamento de
imagem' e niio de 'manipula,iio'5

• Um exemplo do tipo de procedimentos auto
rizados e n3.o-autorizados, no tratamento de diversos tipos de imagem fotogni
fica, pode ser encontrado em Digita!Custom6 (2003). Tenda em considera,iio
diversos depoimentos de fot6grafos, editores de fotografia e outros profissio
nais da area, bem coma os c6digos de conduta e linhas normativas de alguns
6rgiios de comunica,iio, verifica-se que este tipo de procedimentos se configura
como uma pr3tica relativamente generalizada e adoptada, uma vez que nao e
censurada pelos profissionais como modificadora da realidade fotografada.
Verifica-se entiio que os casos de manipula,iio que foram mencionados anterior
mente niio podem enquadrar-se nestes meros processos de tratamento de ima
gem, pois em todos se verificaram altera,6es de elementos formais da imagem
(atraves de processos de elimina,iio au repeti�iio de elementos, modifica,iio das
cores, altera,iio das dimens6es de elementos, justaposi,iio de imagens, etc.).

' O acto de cortar o exterior da imagem nas margens horizontais e/ou verticais - em ingles, cropping - e 
depois reenquadrar a fotografia e admissfvel quando a parte retirada contem apenas elementos que o fot6-
grafo niio pretendia inicialmente captar, desde que dessa forma mi.a se modifique a inforrna<;ii.o contida na 
imagem. Por exemplo, e perrnitido cortar um pouco de ceu, ou urn pouco de uma multidii.o, ou uma pessoa 
que surge no canto da imagem porter sido apanhada pela objectiva inadvertidamente, mas j;i nii.o e aceit.ivel 
cortar um sujeito relacionado com a notfcia - recorde-se o caso de algumas fotografias difundidas por ocasiiio 
da Cimeira das Lajes, em 2003, nas quais s6 eram retratados, dos quatro intervenientes, os trfs com maior 
peso poHtico internacional. 
5 A palavra manipufar, quando utilizada por referencia a informai;ii.o jornaHstica, adquire um sentido pejora
tivo, sendo sin6nimo de forjar ou perverter. 
6 A DigitalCustom e uma empresa norte-americana especializada no tratamento de imagem para o mercado 
publicit.irio e a  indllstria dos media. 
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Enfoque na credibilidade jornalistica 

Os exemplos de manipula,iio de imagens fotojornalfsticas que foram mencio
nados anteriormente motivaram o debate (alguns mais do que outros) entre a 
classe jornalfstica, tendo suscitado diversos artigos, comentclrios e tomadas de 
posi,iio. 0 risco de descredibiliza,iio e a viola,iio de normas eticas e deontol6-
gicas siio os temas que prevalecem no discurso produzido por fotojornalistas, 
editores e outros interlocutores (Baeza, 2001), embora existam outras ques
tOes a ter em considerac;ao, coma veremos adiante. 
0 caso da manipula,iio efectuada por Brian Walski, numa fotografia enviada 
do Iraque para o Los Angeles Times, foi um dos que suscitou maior pole
mica nos ultimas tempos. A montagem de duas fotografias, em si praticamente 
semelhantes (registadas com poucos segundos de diferen,a), para criar uma 
terceira imagem que, em rigor, nao correspondia a realidade passivel de ser 
captada num determinado momenta temporal, foi contestada por um grande 
mimero de profissionais da .irea.

Analisemos as tres imagens em questao, com mais pormenor. Na primeira 
fotografia, pode ver-se um grupo de cidadiios iraquianos, sentados no chiio. 
Em primeiro piano, do !ado esquerdo, surge um soldado britanico de perfil, 
empunhando uma arma na miio direita e com o bra,o esquerdo levantado, 
perpendicular ao corpo, num iingulo de 90 graus, indicando a popula,iio para 
se manter sentada. No lado direito, v@-se um homem com uma criarn;a ao 
colo, a colocar-se em pe, com a cabe,a voltada para o !ado contrario aquele 
onde estava o soldado. Na segunda fotografia, as pessoas continuam sentadas, 
o corpo do soldado permanece de perfil, com a arma na miio direita, mas o
bra,o esquerdo deixou de ser visive!, dando a impressiio de estar alinhado ver
ticalmente com o resto do corpo. 0 homem que tenta levantar-se, segurando
uma crian,a, esta agora a olhar directamente para o soldado. Finalmente, a
terceira fotografia - aquela que foi publicada - resulta da combina,iio <las
duas primeiras. 0 !ado esquerdo da imagem corresponde a primeira fotografia
(soldado armado com bra,o estendido) e o !ado direito a segunda fotografia
(homem levantando-se e olhando de frente para o soldado), mantendo-se o
grupo de pessoas sentadas no chiio.
0 argumento apresentado por Brian Walski para a manipula,iio da imagem
(segundo uma nota editorial da direc,iio do jornal) assenta numa inten,iio de
'melhorar a composi,iio' da imagem. 0 objectivo do fot6grafo era, pois, apre
sentar uma imagem mais forte e esteticamente mais apelativa.
Ainda que, neste caso especifico, as consequencias para a leitura da fotografia
sejam praticamente inexistentes (a informac;ao contida nas imagens e comum
- em qualquer uma delas, o que se ve e um soldado orientando a popula,iio
face a um eventual perigo), o fot6grafo violou as normas vigentes no 6rgiio
de comunica,iio, que proibem a ltera,oes como as que foram feitas. Poder-se-
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-ia alegar que a infracc;iio niio foi demasiado grave, pois a imagem publicada
poderia, efectivamente, ter acontecido, bastando para tal que o homem tivesse
voltado a cabec;a em direcc;iio ao soldado um ou dois segundos antes - mas o
facto e que isso nao aconteceu. Em consequencia, embora Brian Walski seja
um fotojornalista j3 com uma longa carreira, e nao obstante a atenuante de se
encontrar a trabalhar, nessa altura especifica, em condi�Oes muito dificeis e
extenuantes, esses factores niio impediram a direcc;iio do Los Angeles Times
de o despedir no dia seguinte ao da publicac;iio da fotografia.
Uma das poucas vozes dissonantes a sair em defesa de Brian Walski foi a do
fot6grafo mexicano Pedro Meyer, que num artigo publicado no site Zone Zero
afirma niio encontrar nenhuma raziio valida para o despedimento decidido
pelo Los Angeles Times. De acordo com as suas palavras, 'parece que o jornal
niio compreende totalmente que o CONTEUD07 da imagem [final] enviada
niio tinha sido alterado na sua essencia, apesar de ter combinado duas imagens
sucessivas' (Meyer, 2003). Pedro Meyer sustenta que o fot6grafo agiu unica
mente com o objectivo de obter uma fotografia melhor, 'da mesma forma que
quaisquer outros jornalistas limam os textos para que estes sejam mais facil
mente legiveis e mais sucintos' (idem). 0 discurso de Pedro Meyer estende-se
para la das questoes directamente ligadas a fotografia, acusando o jornal de
ser faccioso e conivente com o poder governamental norte-americano, no que
diz respeito a cobertura jornalistica da guerra no Iraque. Nao deixando de
ser essa uma questao importante, sai fora do 3mbito deste texto, pelo que nos
centramos apenas nos aspectos relacionados com a imagem manipulada por

Brian Walski.
As reacc;6es suscitadas par este caso, porem, vao maioritariamente no sentido
de reprovar o procedimento do fot6grafo. 0 depoimento de Colin Crawford,
director de fotografia do Los Angeles Times, acentua o valor da credibili
dade e da responsabilidade perante o publico: 'O que Brian (Waslki] fez e
totalmente inaceitavel, e violou a confianc;a dos nossos leitores. ( ... ) Nao nos
sentimos contentes ao fazer isto [o despedimento], mas a integridade da nossa
organizac;ao e essencial. Se os nossos leitores nao podem contar com honesti
dade da nossa parte, niio sei o que nos resta' (cit. por Irby, 2003b).
Frank Van Riper, fot6grafo e colunista do Washington Post, afirma que a pres
siio do trabalho niio pode servir de desculpa para esta acc;iio, ja que 'Walski
niio se limitou a carregar no botiio errado e a enviar a fotografia errada ( ... ).
Ele teve de manipular conscientemente as suas duas fotografias ( ... ) e criar
uma imagem separada, falsificada, e - mais uma vez intencionalmente - trans
miti-la aos seus editores, nada dizendo sabre a alterac;iio' (Van Riper, 2003).
Embora Van Riper concorde com Pedro Meyer no que respeita a inexistencia
de alterac;oes no 'conteudo da hist6ria que [o fot6grafo] estava a contar' (idem),

7 Em maitlsculas no original. 
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esse facto por si s6 niio sera desculpabilizador: 'O que torna a acc;iio de Walski 
tao tr.igica tern muito pouco a ver com o que ele fez a esta imagem, e muito 
mais com a fragil moeda de troca com que todos os jornalistas de reputac;iio 
operam: a sua credibilidade' (idem). Van Riper discorda tambem da posic;ao 
assumida por Pedro Meyer no que concerne ao alegado aperfeic;oamento de 
textos efectuado por jornalistas, sublinhando que 'as fotografias noticiosas 

siio o equivalente as citafOes directas1 e como tal sao sacrossantas'. No seu 
ponto de vista, um jornalista pode escolher quais as citac;iies a usar num texto, 
ta! como um fot6grafo pode cortar uma fotografia e reenquadra-la, 'mas os 
elementos-chave de uma fotografia jornalistica, tal como as palavras-chave 
numa citac;iio directa, simplesmente estiio vedados a manipulac;iio' (idem). 

A perda de credibilidade niio afecta apenas o fot6grafo em questiio, nem o 
6rgiio de comunicac;iio que publica a fotografia, mas o jornalismo em geral, 
como nota uma fot6grafa do Seattle Times, Betty Udesen: 'Infelizmente a 
n6doa desta fotografia vai prejudicar os jornalistas colectivamente' (cit. por 
Irby, 2003b). A questiio da credibilidade jornalistica e mencionada igualmente 
por John Long, em relac;ao ao caso do escurecimento da fotografia de 0. J. 
Simpson, levado a cabo pela revista Time. 'Apresentaram aquilo que parecia 
uma fotografia real e que afinal niio o era; o publico sentiu-se enganado, e com 
raziio. Ao fazer isto, a Time danificou a sua credibilidade e a credibilidade de 
todos os jornalistas' (Long, 1999). 
Associada a credibilidade, surge a questiio da violac;iio de normas eticas e 
deontol6gicas em situac;iies de manipulac;iio. No caso do fot6grafo Patrick 
Schneider, a quern a North Carolina Press Photographers Association (NCPPA) 
retirou tres premios Pictures of the Year, a manipulac;ao niio foi efectuada nas 
fotografias publicadas previamente no jornal, mas sim nas imagens submeti
das a concurso. A transgressiio foi detectada, depois de queixas apresentadas 
por dois outros fot6grafos. Excepto no caso da primeira imagem, em que e 
not6ria a eliminac;iio do fundo, nas outras duas imagens as alterac;iies siio 
consideravelmente mais subtis. Mesmo assim, as modificac;Oes contrariavam 
o c6digo de etica da National Press Photographers Association (NPPA), que
deiermina que as imagens niio devem ser manipuladas, de nenhuma forma que
possa induzir o publico em erro (NPPA, 2004).
Como resultado desta ocorrencia, todo o trabalho publicado por Patrick
Schneider no The Charlotte Observer foi escrutinado, tendo a direcc;iio do jor
nal conclufdo que, <las centenas de fotografias analisadas, apenas num numero
muito reduzido teriam sido passados os limites entre o tratamento de imagem
e a manipulac;ao. No entanto, a direcc;iio ressalvou o facto de, nesses poucos
casos, se ter registado unicamente o uso de processos de reajustamento de
cores e de fundos, e em caso algum tinham sido adicionados ou deslocados

8 Italico no original. 
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elementos na imagem ('Awards .. .', 2003: SB). Talvez por isso, a penalizai;iio 
aplicada ao fot6grafo tenha sido bastante mais branda (retirada dos premios e 
tres dias de suspensiio no jornal) do que no caso de Brian Walski. 
Para alem dos argumentos ligados ii perda de credibilidade e ii viola<;ao de nor
mas eticas e deontol6gicas, nos debates esgrimidos na esfera publica, e feita 
alusao, igualmente, a outros aspectos que devem ser tidos em considerac;ao, 
quando se reflecte sobre a manipulai;iio de imagens em contexto jornalistico. 
Um <lesses aspectos e a eventual necessidade de salvaguardar os direitos e inte
resses do publico, atraves da modifica<;ao de determinadas imagens. Vejamos 
o incidence ocorrido com a fotografia de Pablo Torres Guerrero. Ao apagar-se,
de uma fotografia, um peda<;o de um corpo vftima do atentado terrorista em
Madrid (ou ao modificar-se a sua cor de forma a que se tornasse irreconhe
dvel) esta a proceder-se a uma altera<;ao de um elemento informative visual
- ainda que esse acto tenha sido justificado, pela maioria dos responsaveis
editoriais dos 6rgaos que manipularam a imagem, como uma forma de poupar
os leitores mais sensfveis a violfncia 'desnecess.iria' das imagens.
Num artigo da jornalista Claire Cozens, publicado no site do The Guardian,
Bob Bodman, editor de fotografia do Daily Telegraph, refere que se trata de
'uma questiio de gosto', e defende que e possivel retirar elementos da imagem,
'se isso niio lhe alterar o contexto' (cit. por Cozens, 2004 ). Outro dos entre
vistados, Paul Johnson, editor do The Guardian, reconhece que a decisiio de
pintar o elemento de cinzento 'estava longe de ser perfeita', mas que, ainda
assim, 'era a melhor solui;ao, porque niio erradicava nada da imagem' (idem).
Quanto ii posi<;iio da Reuters (que distribuiu internacionalmente a fotografia),
David Viggers, editor senior de fotografia da agenda, relativiza a questiio,
afirmando compreender a posi<;iio mais conservadora da imprensa britanica,
quando comparada com outros pafses, mas nao deixa de frisar a import8ncia
de niio modificar as fotografias: 'Niio gostamos de remo,oes de qualquer espe
cie. Niio o toleramos em nome dos nossos fot6grafos. Do nosso ponto de vista,
qualquer coisa que pudesse ter sido feita na camara escura e aceit.ivel, mas nao
podemos tolerar nada que mude o contexto editorial' (idem).
Esta questiio foi abordada, na imprensa portuguesa, pelo provedor dos leitores
do Jornal de Noticias, que defende que 'alterar o contet\do de uma foto, que
niio seja par raz6es, digamos assim, tfcnicas, e semelhante a truncar ou modi
ficar qualquer texto' (Pinto, 2004).
As diferentes 'op<;oes editoriais' tomadas pelos jornais que publicaram a ima
gem em causa radicam, ainda assim, num dilema: 'Com t'antas vitimas mor
tais, com tantos feridos, com tamanhos estragos, com tanta gente envolvida,
um dos desafios com que os jornalistas, os editores e os directores dos jornais,
r::idios e televis6es se defrontam ser::i encontrar o justo equiHbrio entre o direito
e o <lever de informar, e, por outro !ado, a sensibilidade para niio ferir indevi
damente os direitos das vitimas e dos destinatarios da informa<;iio' (idem).
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Armando Rafael, jornalista do Diario de Noticias, coloca esta mesma questao: 
'Sera possivel contar uma hist6ria de guerra, um conflito ou uma carnificina 
( ... ), sem recorrer, simultaneamente, a imagens ou a fotogra:fias que, a partida, 
podem ser consideradas chocantes para o grande publico? Duvidas desta natu
reza colocam-se todos os dias em todas as redac<;5es' (Rafael, 2004). 
Justificar a altera<;iio das fotografias efectuada por alguns jornais pela necessi
dade de resguardar a sensibilidade dos leitores, contudo, deixa algumas inter
rogac;6es no ar. Nao estando aqui em causa o valor deste argumento, - esse 
seria um assunto para um debate distinto - nao deixa de ser necess.irio chamar 
a atern;i'io para a existencia de alternativas, que permitiriam uma abordagem 

diferente do problema. 
Neste caso concreto, era passive! ter escolhido uma outra fotografia para 
publica<;iio (dada a gravidade do acontecimento, nao faltavam imagens for
tes que pudessem ser utilizadas). Outra possibilidade era ter-se optado, como 
fizeram alguns jornais', por reenquadrar a fotografia, cortando-a (cropping) 

de forma a que ni'io fosse mostrado o elemento 'perturbador' - este seria um 
procedimento plausivel, ja que o pr6prio acto de registar uma imagem atraves 
da fotografia exige uma selec,ao do objecto e do enquadramento pretendidos, 
tornando-se uma especie de 'retalho' da realidade: 'A imagem fotografica ( ... ) 
niio pode ser simplesmente uma transparencia de uma coisa que aconteceu. 
E sempre a imagem que alguem escolheu; fotografar e enquadrar, e enqua
drar e excluir' (Sontag, 2003: 53). Este procedimento (o reenquadramento) e 
comummente aceite pelos fot6grafos e responsaveis editoriais, desde que nao 
se violem prindpios especificos de remoc;ao de elementos essenciais, como ja 
foi referido anteriormente. Segundo defende Kenneth F. Irby (2004), 'e uma 
forma aceite de altera<;ao OU edi<;ao - 0 equivalente fotografico da parafrase OU 

da elipse dentro da narrativa fotografica da imagem'. 
Acresce ainda que a preocupa<;iio manifestada em proteger os leitores das ima
gens pungentes do confronto parece nao ter tido paralelo nos textos noticiosos 
publicados, juntamente com a fotografia em questao. De facto, verifica-se que 
estes continham descri,5es atrozes dos factos ocorridos, empregando expres
s6es fortemente ilustrativas como 'corpos mutilados', 'plataforma da morte', 
'cadaveres e peda,os de corpos' (The Guardian), 'um hebe desfeito em peda
,;os' e 'passageiros ensanguentados' (The Daily Telegraph), ou 'carnificina' 
(The Sun), entre outros exemplos. Mesmo tendo em considera<;ao que a natu
reza distinta das palavras e <las imagens comporta necessariamente efeitos 
desiguais, ainda assim seria de esperar alguma uniformidade de criterios. 
0 epis6dio do 'notavel emagrecimento' da actriz Kate Winslet, na capa da 
revista GQ, e outro dos exemplos mencionados que levanta quest5es que nao 
se prendem ja prioritariamente com a credibilidade jornalistica. lsto porque, 

9 Como os norte-americanos Los Angeles Times, The New York Times ou USA Today, por exemplo. 
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tratando-se de uma revista de entretenimento, parece ser pr.itica comum - a 
avaliar pelo discurso dos profissionais da area - alterar as fotografias publi
cadas. 0 editor da revista em questiio, Dylan Jones, reconhece a regulari
dade <lesses procedimentos: 'Niio ha quase nenhuma imagem que apare,;a na 
GQ ... que niio tenha sido de alguma forma digitalmente alterada' (cit. por 
Addley, 2003). 
Nao deixa de ser ir6nico que a actriz -conhecida porter uma figura curvilinea 

e que escapa aos apertados padroes esteticos de Hollywood, que privilegiam 
corpos muito magros e esguios - numa entrevista publicada no interior dessa 

edi,;iio da revista, tenha mencionado a existencia de dilemas ligados a imagem 
corporal feminina, questionando-se sabre 'porque e que as mulheres pensam 
que para serem adoradas tern que ser magras' (idem). Conforme se pode !er 
no artigo de Esther Addley (2003), depois de a edi,;iio da revista em questiio 
ter sido colocada nas bancas, o agente de Kate Winslet declarou que a actriz 
estava 'surpreendida' com a fotografia, pois, embora estivesse consciente de 
que as revistas modificam as imagens publicadas, n:io esperava, ainda assim, 
uma tiio grande mudan,;a. 
Quanto ao caso das tatuagens 'misteriosamente' desaparecidas nas fotogra

fias do jogador de basquetebol Rafael Araujo, numa publica,;iio da Brigham 
Young University, nos EUA, os pr6prios responsaveis pela edi,;iio admitem 
a pratica de modifica,;oes nas imagens. Em declara,;oes ao jornal Salt Lake 
Tribune, Duff Tittle, director de informa,;iio desportiva da universidade, reco
nheceu que a fotografia em questiio tinha sido alterada e acrescentou que niio 
se trata de um caso Unico: 'Retocamos fotos desde ha muitos anos - removendo 
tatuagens, cobrindo umbigos, e coisas assim' (cit. par Eddington, 2004 ). A 
raz:io? As tatuagens violam o c6digo de vestu.irio e aparencia da escola. Mas 
as altera,;oes niio se ficam por aqui - em provas de atletismo, coma salto em 
altura, e normal que o movimento do corpo fa,;a com que a roupa fique des
composta e se veja, por exemplo, um umbigo. 'Nessas situat;Oes, muitas vezes 
esticamos a camisola [na fotografia], de forma a que pare,;a que o umbigo esta 
coberto' (idem). 

Ate nos casos em que a manipulat;:io parece ser quase inofensiva, quase sem 

consequencias de maior, - fara alguma diferen,;a de vulto que as piramides de 
Gizf na verdade estejam mais distantes entre si, do que aparentam, na fotogra
fia modificada pela National Geographic? -, a leitura do problema niio pode 
ser feita de modo tiio inocente. Niio deixa de ser, como sublinhou John Long 
(1999), uma 'mentira visual'. A revista defendeu-se usando o_argumento de que 
se tratava de um 'reposicionamento retroactivo do fot6grafo' (cit. por Long, 
1999), o que niio deixa de ser um conceito deveras curioso. Os responsaveis 
da National Geographic declararam ainda que, 'se o fot6grafo estivesse um 
bocadinho mais para um !ado ou para o outro, isto [a fotografia publicada] 

teria sido o resultado obtido' (Long, 1999). 0 problema e que o fot6grafo niio 
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estava nesse suposto ponto ideal, e a desaprova<;iio deste acto de manipula,ao 
esteve (e esta) a vista: conforme nota John Long, 'vinte anos depois ainda se 
fala naquilo que a National [Geographic] fez' (idem). 

Manipula1riio fotojornalistica: questiio intemporal e abrangente 

A possibilidade de modificar imagens fotograficas niio e um dado recente; pelo 
contrario, esta capacidade e tao antiga como a pr6pria fotografia (Freund, 
1995; Sontag, 2003; Gladney & Ehrlich, 1996). A manipula<;iio pode ser efec
tuada para servir finalidades muito distintas: desde a distor<;iio de factos hist6-
ricos (recorde-se o exemplo classico de fotografias, <las quais os opositores de 
Estaline eram sistematicamente apagados, a medida que iam sendo 'elimina
dos' fisicamente) ate ao simples embelezamento de fotografias particulares. 
No que diz respeito ao jornalismo, o papel fundamental que a imagem tern 
vindo a adquirir ao longo dos anos contribui para justificar um olhar mais 
atento ao perigo da manipula,ao. 
A partir dos finais do seculo XIX, com o inicio da publica<;iio regular de foto
grafias na imprensa (Freund, 1995), e oferecida ao leitor a possibilidade de 
visualizar os acontecimentos narrados no texto. Embora a fotografia nao se 
limite a ter um carclcter documental, esta e, no caso do jornalismo, a vertente 
que, sem dllvida, mais se destaca. 

Desde as primeiras experiencias em que se conseguiu fixar a imagem dos 
objectos em suportes fisicos, a partir da luz, a fotografia foi utilizada, 'antes 
de tudo, para testemunhar uma realidade e, depois, para recordar a existen
cia dessa mesma realidade' (Baurer, 2000: 23), entendendo-se aqui realidade 
como 'tudo aquilo que constitui o objecto de uma percep<;iio e, por conse
guinte, que pode ser representado' (Baurer, 2000: 41). Este tipo de fotografia 
configura-se como um registo do visive!, documentando a realidade visual. A 
sua fun<;iio e representar o real por analogia, apresentando um elevado grau 
de iconicidade, ou seja, de semelhan<;a visual entre o mundo visive! e a repre
senta<;iio visual desse mundo. 
Quando utilizada como conteudo jornalistico, a fotografia 'torna-se informa
�ao visual, e contribui para o conhecimento e, tambfm, para a compreensao 
dos acontecimentos' (Bauret, 2000: 23). Conforme sublinha Sontag (2003: 
28), 'uma coisa torna-se real- para aqueles que estiio, algures, a segui-la como 
'notfcia' - ao ser fotografada'. 0 sujeito que se confronta com a imagem jor
nalistica espera ver nela um espelho da realidade, algo que da conta, visual
mente, de factos e de acontecimentos que tiveram Ingar. 0 problema que se 
coloca e que, quando existe manipula,ao, aquilo que o sujeito ve (a fotografia 
publicada) niio coincide totalmente com o real (o acontecimento). E o foto
jornalismo, a semelhan,a do jornalismo em geral (qualquer que seja a forma 
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sob a qua] se apresente), esta vinculado a 'valores de informa,iio, actualidade 
e noticia' (Baeza, 2001: 32), que siio contrariados, sempre que se verificam 
praticas de manipula,iio da imagem. 
A veracidade, o rigor, o respeito pelos factos, assumem, do ponto de vista jor
nalfstico, uma import3.ncia fulcral. Se, no caso da fotografia artistica, a mani
pula,iio e uma pratica aceite e integrada no proprio processo de produ,iio da 
obra, no caso do fotojornalismo, o cenario e substancialmente diferente. A 
fotografia e entendida como prova, como um retrato, o mais fie! possivel, da 
realidade ta/ coma esta se apresenta a cdmara. Tai como o reporter relata, em 
palavras, o acontecimento que o leitor nao presenciou, o fotojornalista expfie, 
em imagem, aquilo que o leitor niio viu. E, por isso, a credibilidade do reporter 
fotografico, do orgiio de comunica,iio e do pr6prio jornalismo que e colocada 
em causa, quando se detecta um acto de manipulac;ao - nessa direcc;ao vao 
os argumentos defendidos, tanto pelos profissionais da area, como de outros 
investigadores que se debru,aram sobre o assunto. 
Segundo Baeza (2001: 65), 'so a credibilidade da fonte e o compromisso de 
veracidade estabelecido pelos meios com os seus leitores siio garantia da auten
ticidade de uma mensagem fotografica. Ha que advertir que esta concep,iio 
pragmatica de veracidade niio pode identificar-se com a objectividade, nem 
com a infalibilidade, nem com a precisao, mas simplesmente com o respeito, 
considerando a subjectividade do fotografo e do meio para que trabalha, pelas 
coordenadas simultaneas de espa,o e tempo que definem uma fotografia e que 
excluem que se adicionem, suprimam ou desloquem os elementos visuais que 
a constituem'. 

A credibilidade enquanto valor a preservar nao se circunscreve ao fot6grafo, 
alargando-se ao 6rgiio de comunica,iio para o qua! trabalha: 'A aposta de 
confiarn;a consiste em sustentar que o interesse a longo prazo de uma empresa 
mediatica decorre tambem da qualidade da sua informa,iio, relativamente as 
esperanc;as e a vida da comunidade, e que esse interesse a longo termo dever.i 
servir a liberdade jornalistica' (Cornu, 1999: 306). Para Lester (1995), a cre
dibilidade 'niio e uma qualidade inerente a uma imagem individual, mas um 
conceito baseado na tradi,iio, escolha de historias, considera,6es graficas e 
percep,iio do leitor sobre a empresa ou o individuo que produz a imagem'. Em 
tiltima analise, os ataques desferidos ii credibilidade por via de manipula,iio 
de imagens fotograficas acabam por minar igualmente todo o sistema jornalis
tico (Long, 1999; Udesen, cit. por Irby, 2003b; Tirohl, 2000). 
Um aspecto que tern vindo a ser objecto de discussiio na literatura especiali
zada tern a ver com a utiliza\'.ao das tecnologias informclticas, nos processos de 
manipula,iio de imagem. Como ja foi referido, a capacidade tecnica de modi
ficar elementos visuais presentes na imagem fotografica existe praticamente 
desde que a fotografia foi criada, no seculo XIX, essencialmente levada a cabo 
atraves de processos quimicos efectuados em laborat6rio. 
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Boje em dia, a utiliza,iio de tecnologias digitais de registo e tratamento de 
imagem veio aumentar consideravelmente essa capacidade. Temos, nomeada
mente, maquinas fotograficas digitais que possibilitam que, no momento de 
capta,iio do visive!, a imagem seja registada com tonalidades distintas das que 
se apresentam ao olhar (por exemplo, tornando artificialmente as cores mais 
vlvidas), e diversos programas informaticos que permitem efectuar altera,oes 
de toda a especie, ja depois do registo (ajustando as cores ou a luminosidade, 
corrigindo imperfeii;Oes, inserindo ou retirando elementos na imagem - como 
pessoas, objectos, fundos, etc. -, aplicando efeitos especiais ou filtros, entre 
muitas outras possibilidades). Como refere Joly (1999: 25), 'programas cada 
vez mais poderosos e sofisticados permitem ( ... ) tambem falsificar uma qual
quer imagem aparentemente 'real'. Toda a imagem e a  partir de agora manipu
hivel e pode alterar a distirn;ao entre 'real' e virtual'. 
Com as tecnologias digitais actualmente existentes, a modifica,ao das ima
gens deixa de ser um 'privilegio' apenas nas miios de fot6grafos experientes no 
trabalho de laborat6rio e torna-se mais rapida e menos trabalhosa, ao alcance 
de leigos, e exigindo equipamentos relativamente pouco dispendiosos. Acresce 
ainda que os resultados obtidos siio por vezes tao eficazes que acabam por ser 
indetectaveis mesmo ao olhar de profissionais da fotografia (Lester, 1988). 
Os meios de comunica<;iio social, e mais especificamente a imprensa, tern 
aderido gradualmente a estas tecnologias digitais (Tirohl, 2000), sobretudo 
gra,as as vantagens que apresentam em rela,iio aos equipamentos anal6gi
cos. No ambito da produ,ao noticiosa, podemos enumerar alguns dos pon
tos fortes que as tecnologias digitais apresentam: possibilitam a obten,iio de 
imagens fotograficas com qualidade similar a que pode ser conseguida com 
tecnologias anal6gicas; eliminam os processos de revela,iio quimica do filme 
convencional, de impressao em papel, e de posterior transferf:ncia da imagem 
para suporte informatico (o que traz maior rapidez e diminui,iio de custos); 
permitem o envio imediato da imagem digital de um ponto para outro, sem 
mudan,a de suporte nem perda de qualidade; e agilizam o processo de trata
mento da imagem que e efectuado por fot6grafos, designers e directores de 
arte das publica,oes. 
Gladney & Ehrlich (1996: 497) referem um estudo elaborado por Reaves em 
1987, segundo o qua! 'os editores valorizam as possibilidades oferecidas pelas 
tecnologias digitais no que respeita a correc,ao e ao assegurar a qualidade de 
cor, reparar e remover falhas tfrnicas, e poupar tempo e dinheiro'. Mas a uti
liza,iio destas possibilidades e encarada de forma diferente con forme o tipo de 
fotografias em questiio: quando estiio em causa fotografias com um caracter 
mais 'noticioso', como a maioria das que siio utilizadas em jornais diirios, a 
modifica,iio s6 e aceite quando se destina a colmatar as tais falhas tecnicas; 
pelo contririo, quando se consideram fotografias com caracteristicas menos 
informativas e mais ilustrativas, coma as que siio publicadas em grande parte 
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das revistas de entretenimento, a manipulac;ao e consentida e, mais do que 
isso, frequentemente praticada (Gladney & Ehrlich, 1996; Sousa, 1998). 
0 caso das capas de revista levanta questoes interessantes, falando-se por 
vezes em 'foto-ilustrac;iio', em vez de 'fotojornalismo', par ser recorrente a 
altera,ao da imagem. De acordo com Robert Newman, director de arte da 
inside.com (cit. em Irby, 2003a), a manipula,iio de imagens em capas de revis
tas 'f hoje em dia a norma, e nao a excepc;iio', sobretudo no caso das revistas 
femininas, masculinas e de moda. As modifica,oes siio feitas sobretudo devido 
a questoes esteticas (alterando a aparencia das pessoas retratadas), ou entiio 
de ordem prcltica (por exemplo, para encaixar um tftulo, para niio aparecerem 
demasiados elementos na imagem, etc.). 
Muitas vezes, estas fotos nao sao sequer consideradas, pelos profissionais do 
sector, como tendo contetido noticioso, mas sim como sendo uma mera ilus
tra,iio apelativa para a capa. A importancia conferida as capas das publica
c;Oes e vcllida, tanto para as revistas de entretenimento, como para revistas de 
caracter informativo. Lynne Staley, editora assistente da revista Newsweek 

(cit. em Irby, 2003a) menciona a pressiio comercial, que deriva da exposi,iio 
em banca das revistas, como um dos aspectos que influi na grande atenc;iio 
dada a imagem de capa, e consequentemente, na maior existC:ncia de modifi
ca,oes da imagem. 

Robert Newman (cit. em Irby, 2003a) toma a seguinte posi,iio: 'O sentimento 
geral e de que as capas de revistas siio comercio, siio ferramentas de venda, ( ... ) 
e que tudo e aceitclvel. E, sinceramente, penso que os leitores percebem isso 
e nao assumem, necessariamente, que o que vC:em numa capa e uma imagem 
verdadeira'. E um argumento, sem dtivida, discutfvel. 
Newman acrescenta ainda que, nas imagens de capa, e considerado 'jogo limpo' 
a sua alterac;iio, distorc;iio, e modificac;ao, de forma a tornarem-se 'a mais efi
caz e directa imagem grclfica possfvel. A imagem tornou-se outro elemento 
grclfico, como as letras ou as cores, para serem alteradas a vontade, de forma 
a servir um conceito editorial e grclfico' (idem). Assim, na sua opiniiio, alterar 
imagens em capas de revistas e uma opc;iio de carclcter estetico, enquanto alte
rar imagens em jornais e uma desvirtua,iio do seu conteudo (idem). 

Nos casos de manipula,iio de imagens fotograficas jornalisticas, que tern vindo 
a publico, a utiliza,iio de processos de altera,iio de imagem e, com frequencia, 
vista como uma violac;iio das normas fticas e deontol6gicas do jornalismo, 
quer estas existam formalmente ou apenas informalmente. Nern todos os c6di
gos deontol6gicos fazem men,iio explicita a questiio da modifica,iio de ima
gens - e o caso do C6digo Deontol6gico dos Jornalistas Portugueses (1993). 
Outras organizac;Oes, porfm, jcl integraram este ponto nas suas normas. Um 
exemplo possfvel, entre muitos, e o c6digo de ftica da organizac;iio norte-ame
ricana Society of Professional Journalists (1996), que sustenta que o jornalista 
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nao deve 'distorcer o conteudo de fotografias ou videos noticiosos. 0 aperfei
,;oamento da imagem para clareza tecnica e sempre permissfvel. Montagens e 
foto-ilustra<;6es devem ser identificadas'. Outro caso que pode ser referido e o 
c6digo de etica da National Press Photographers Association (2004), tambem 
norte-americana, que determina que 'a edii;:80 deve manter a integridade do 
conteudo e do contexto das imagens fotograficas. [O fotojornalista] nao deve 
manipular imagens ( ... ) de nenhuma forma que possa enganar os leitores ou 
adulterar os sujeitos'. 
A par de c6digos de etica e c6digos deontol6gicos de organiza,oes de nivel 
nacional e regional, existem ainda inllmeros 6rgaos de comunica<;ao que redi
giram as suas normas internas aplic.iveis a imagem. E mesmo quando tal nao

sucede, existe uma certa 'cultura' pr6pria de cada redac,;ao, que direcciona a 
actua<;ao dos profissionais. A este nivel, refira-se um estudo desenvolvido par 
Lowrey (2003) que aponta para a existencia de diferentes tipos de normas 
eticas dentro de uma redac,ao, que influenciariio a tomada de decisoes face a
questao de manipular imagens fotograficas. 
0 autor considera a existfncia de 'normas integrativas' (que reflectem as neces
sidades da organiza<;ao), de 'normas jornalisticas' (dominadas pelos principios 
deontol6gicos do exercicio do jornalismo, e pela valoriza,ao do conteudo tex
tual em detrimento do visual) e de 'normas artisticas' (determinadas pelos 
valores esteticos existentes). De acordo com Lowrey (2003: 128-129), 'em 
rela,ao a questiio do uso de fotografia, as normas culturais do jornalismo sao 
dominantes nas redaci;oes. Quase sem excep<;ao, os valores da exactidao e 
objectividade sao mencionados com reverfncia'. 
Conforme foi j.i mencionado, a transgressiio acarreta consequfncias para a 
credibilidade profissional do fotojornalista, do 6rgiio de comunica<;iio e da 
pr6pria actividade jornalistica. Este parece ser o problema mais relevante que 
sobressai do discurso dos profissionais da area, sempre que algum caso de 
manipula<;iio e conhecido e a  questao e debatida. Nestas alturas, e referida par 
vezes a necessidade de estabelecer novas normas eticas para a imagem jorna
listica, sobretudo tendo em considerai;iio a introdu<;ao das tecnologias digitais, 
com as suas inllmeras capacidades de actuar;ao. 
Alguns autores, porem, discordam desta necessidade de revisiio normativa. E 
o caso de John Long (1999) - cuja opiniiio partilhamos -, que defende que 'o
advento dos computadores e da fotografia digital nao criou a necessidade de
um nova conjunto completo de padroes eticos. Nao estamos a lidar com alga
totalmente nova. Simplesmente temos uma nova forma de processar as ima
gens, e os mesmos prindpios que nos guiaram no fotojornalismo tradicional
devem ser os prindpios que nos guiam no uso de computadores'.
Nao deixa de ser interessante notar que, em casos em que a manipular;ao e
detectada, as consequencias para o fot6grafo ou editor 'prevaricador' diferem
em grande escala: se, num extremo, se regista um despedimento (Brian Walski)
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e uma retirada de premios e suspensiio temporaria (Patrick Schneider), no 
outro extremo (por exemplo, a altera,ao da capa da GQ) os efeitos parecem ter 

sido nulos. Esta disparidade na aprecia,iio dos casos de manipula,iio pode ter 
origem no tipo de fotografia em causa (informativa vs. ilustrativa); mas pode 
tambem ser causada por distintos graus de valoriza,iio conferidos as normas 
eticas e deontol6gicas por parte dos diferentes 6rgiios de comunica,iio social 
envolvidos (jornais 'de referenda' vs. jornais 'sensacionalistas') (Tirohl, 2000). 

Ha, no entanto, um aspecto que se prende com os poss.lveis efeitos da manipu
la,iio da imagem fotojornalistica a que importa ainda fazer referencia, e que 
niio e geralmente mencionado pelos profissionais da area quando se debate o 

assunto - a possibilidade de altera,iio do(s) sentido(s) da imagem lida10
• 

Come,amos por assinalar, no inicio deste capitulo, o facto de a fotografia ser 
uma forma de registo da realidade, simultaneamente, objectiva e subjectiva, e 
de que, num contexto jornalistico, seria a sua vertente documental a sobres
sair. Ora, naturalmente, isso nao significa que o elemento subjectivo seja total
mente colocado de parte. Como afirma Hamilton (1977), a fotografia niio 
pode ser encarada apenas como nma 'representa,iio objectiva' da realidade, 
porque contem em si uma subjectividade interpretativa que niio pode deixar 
de ser considerada. E, na fotografia de imprensa, 'o estatuto 6bvio de testemu

nho da actualidade representada e acrescido de cargas valorativas' (Rodrigues, 
1999: 124-125). 
As imagens, como defende Rose (2001), niio siio inocentes, pois interpretam 

o mundo. Na mesma linha de pensamento, Bauret (2000: 10) considera que
'a fotografia nao e uma prodw;:io de imagens inocente, casual ou mec.inica: 
nao e, coma muitos pensaram durante muito tempo, uma simples reprodm;ao 
da «natureza», do mundo que nos rodeia, mas antes uma linguagem relativa
mente estruturada nas suas formas e significados, e «trabalhada» par uma his
t6ria que se foi progressivamente enriquecendo'. A componente visual assume 
uma importiincia fundamental para 'a constru,iio cultnral da vida social nas 
sociedades ocidentais contemporiineas' (Rose, 2001: 6), entendendo-se esta 
'constrm;:ao cultural' como 'constrm;:ao de sentido', conforme sustenta Hall 
(1997). Lull (1995: 9) argumenta que 'a dissemina,iio eficaz das ideologias 
dominantes depende do uso estrategico de sistemas de imagem'. 
A manipula,iio de elementos formais da imagem, e consequente possibilidade 
de altera,iio do seu sentido, na leitnra que os receptores dela fazem, assnme 

especial pertinencia no caso da imagem fotografica jornalistica. Os significa
dos retirados pelo sujeito da imagem publicada poderiio ser diferentes claque-

10 Importa ressalvar que a manipulai;iio de sencido da imagem nao se limita a cransformai;iio de elemencos da
pr6pria imagem, sendo poss[vel igualmente atraves do recurso ao texto que a acompanha (tltulo, legenda, ou 
notlcia), ou mesmo da justaposii;iio de outras imagens na mesma pagina (Freund, 1995). Este texto incide, no 
entanto, apenas sobre a alterai;iio da imagem fotognifica em si, e nio sobre essas outras praticas que podem 
modificar o sentido de uma determinada imagem. 
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les que surgiriam a partir da fotografia original, niio manipulada, coincidente 
com aquilo que e captado pelo olhar. lsto pode implicar que a constru,iio 
social da realidade, por parte do sujeito, feita a partir daquilo que e mostrado, 
seja igualmente diferente. Conforme nota Lester (1995), 'muitos leitores for
mam as suas opini5es sobre individuos pertencentes a grupos culturais a partir 
das imagens que veem nos media'.

Vejamos alguns dos exemplos de manipula,iio referidos anteriormente. 
Escurecer o tom de pele de um homem negro suspeito de um crime (0. J. 
Simpson), ocultar sinais ffsicos que podem indiciar mas condi,oes de vida (den
tes estragados de Bobbi McCaughey), dissimular tatuagens (Rafael Araujo), 
e emagrecer o corpo de uma actriz (Kate Winslet), seriio manipula,iies sem 
consequencia? Ou seni que estas ocorrfncias podem contribuir para, com um 
maior ou menor grau de subtileza, reforc;ar estere6tipos racistas, conformar 
estilos de vida, censurar formas de expressiio corporal ou glorificar padriies 
de beleza ffsica? 
De que modo e que a utiliza,ao de tecnologias de manipula,iio de imagem (por 
exemplo, utiliza,iio de filtros, modifica,iio de cores, altera,iio de elementos, 
etc.) pode influenciar a leitura do sentido da imagem e, com ela, a constru
,iio social da realidade? Sera que pequenas altera,iies tecnicas, aparentemente 
inocentes, em fotografias publicadas na comunica,iio social, podem mudar a 
forma coma vemos o mundo, ou pelo menos, alguns aspectos dele? 
Essas quest5es parecem nao figurar no discurso dos profissiona is da area, 
quando e debatido o problema <las consequencias da manipula,iio de imagens; 
0 destaque e dado, como ja foi apontado, as questiies da etica e da credibili
dade. Sera que os jornalistas, em geral, nao entendem como suas as preocupa

,oes com os efeitos externos que esta pratica pode trazer, reflectindo apenas 
sabre os efeitos internos, isto e, que influenciam directamente a sua pr6pria 
actividade? Ou sera que, como sugere Negreiros (2004), se verifica uma rejei
,iio da no,iio de 'constru,iio social da realidade', por esta ser entendida pelos 
jornalistas como uma '«manipula,iio» do real' (Negreiros, 2004: 24)? 
Niio se pretende fazer uma extrapola,iio, para todo o universo jornalfstico, das 
conclusiies obtidas por Joaquim Trigo de Negreiros no seu estudo de caso11

, mas 
niio deixa de ser interessante referir que, segundo esta investiga,iio, o papel do 
jornalista seria primordialmente o de 'oferecer informa�ao', 'proporcionar uma 
analise da realidade' e 'criar um espa�o de pluralismo', e nao o de 'entreter', 
'influenciar' ou 'construir a realidade social' (Negreiros, 2004: 66). 
Ora, 'a informa�ao mediatizada deve ser entendida nao apenas como uma 

forma de conhecimento social partilhado, mas tambem como fonte geradora 
das representa,iies que dotam de sentido o mundo social' (Negreiros, 2004: 
120) - uma posi,iio que vai ao encontro dos argumentos de diversos autores

11 Baseado num inquerito aplicado a 120 jornalistas da redaci;iio de Lisboa do P1iblico. 
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ja referidos, que apontam para um entendimento do fotojornalismo (e do jor
nalismo em geral) como integrando um processo permanente de constru,iio 
da realidade social. Porem, 'desvalorizar a importancia do jornalista como 
definidor dos horizontes de referencia e agente gerador de representa,oes sim
b6licas que diio sentido ao mundo - [i o] que fazem os jornalistas inquiridos' 
no estudo de caso de Negreiros (2004: 121). 
Mesmo quando existe uma certa consciencia de que um caso de manipula\'.iiO 
de imagem pode conter aspectos que viio para la da degrada,iio da credi
bilidade jornalistica, ainda assim os profissionais da area parecem preferir 
resguardar-se nessa reflexiio. Relativamente ao caso do escurecimento da 
fotografia de 0. J. Simpson efectuado pela revista Time, por exemplo, John 
Long estabelece de antemiio uma separa,iio entre o que considera serem dois 
aspectos distintos: 'Um e a questiio da etica fotografica e outra e a questiio da 
insensibilidade racial da Time ao decidir que mais escuro significa mais cul
pado. ( ... ) A minha preocupa,iio e com a etica fotografica' (Long, 1999), isto 
i, com 'casos de falsifica,iio ou mentira' (idem).

Neste caso, os pr6prios responsclveis da revista optam por se esquivar ao 
assunto. Numa nota da direc,iio publicada na edi,iio seguinte da Time, i refe
rido o seguinte: 'A crueza da fotogralia da deten,iio ( ... ) foi subtilmente sua
vizada e moldada para se tornar um fcone da tragidia'" (cit. por Long, 1999). 
Ao tomar esta decisao, a revista 'estava a tomar uma posi�iio editorial, e n3o 
a reportar as notfcias' (Long, 1999), estando implicita uma associa,iio entre 
negro e criminoso. 'Eles [os responsaveis da revista] decidiram que Simpson 
era culpado e portanto lizeram-no parecer culpado' (idem).

Notas finais 

Partindo de alguns casos de manipula,iio de fotogralias jornalisticas de entre 
aqueles que vieram a publico (quantos havera que nunca seriio conhecidos?), 
pretendeu-se reflectir sobre esta tematica naquilo que se relaciona directamente 
com a itica e a deontologia do jornalismo. Com maior ou menor visibilidade, 
este tipo de altera,6es implicam sempre, de alguma forma, uma 'falsifica,iio' 
da realidade, com prop6sitos tiio distintos entre si como intoxicar a opiniiio 
publica, ou tao somente embelezar uma capa, o que niio contribui para simpli
ficar a analise desta questiio. 
Parece existir uma preocupa,iio dominante, par parte dos prolissionais de 
comunica�ao social, com as quest6es relacionadas com a manuten�ao da credi
bilidade e com a viola,iio de regras iticas e deontol6gicas, aspectos fundamen
tais, sem dllvida, para o pr6prio exerdcio do jornalismo. Mas nem mesmo essas 

12 0 titulo de capa da edi<;iio com a fotografia de 0. J. Simpson era 'Uma tragedia americana'. 

203 



quest6es eticas sao aplicadas, de forma coerente, a todas as imagens editadas 
e publicadas na imprensa. Podera dizer-se que, na concep,ao de muitos profis
sionais do sector, alterar imagens em capas de revistas e uma op<;a'.o de car3.cter 
est€tico, e portanto permitida, enquanto alterar imagens em jornais e uma des
virtua,ao do conteudo fotografico, e coma ta! passfvel de penaliza,iio. 
Debate-se ainda a questao de saber ate que ponto e necessario estabelecer 
regras eticas para os fotojornalistas (nos casos em que elas niio tenham sido 
ainda definidas), ou proceder ii sua revisiio ou actualiza,iio, sobretudo tendo 
em contra as altera,6es que foram trazidas para a redac,iio com a introdu,iio 
de tecnologias digitais. E, sem dl.lvida, uma preocupa<;ao merit6ria, mas sera 
conveniente niio perder de vista o facto de que os fotojornalistas siio, antes de 
mais, jornalistas - e como tal deverao orientar-se pelas normas fticas existen
tes para o jornalismo em geral. Tai nao obsta, naturalmente, a que niio sejam 
estabelecidas directrizes de actua,ao relacionadas com aspectos espedficos do 
fotojornalismo - e os c6digos de etica existentes em determinadas institui,oes 
(coma a Society of Professional Journalists ou a National Press Photographers 
Association) sao disso um born exemplo. 
A importiincia conferida aos valores jornalfsticos de exactidiio e objectividade 
- aos quais se poderiam acrescentar outros da mesma natureza - podeni contri
buir para se compreender, em casos de manipula,ao de imagens fotojornalfsti
cas, que os profissionais, par um !ado, deem uma grande aten,ao a credibilidade
jornalfstica e ao respeito pelas normas fticas e pelos ca.nones do jornalismo; e,
par outro ]ado, manifestem um certo 'alheamento' perante outros problemas
que esta manipula,iio pode levantar - problemas estes que siio externos as acti
vidades de produ,iio noticiosa e ao universo laboral que integra uma redac,iio.
Referimo-nos, aqui, as possfveis altera,oes de sentido na leitura da imagem,
que podem afectar o modo coma o sujeito interpreta o mundo.
De facto, nos casos de manipula,iio que foram aqui considerados, a reflexiio
sabre uma eventual deturpa,iio da leitura que e feita, pelo sujeito, de uma
imagem nao coincidente com a realidade visfvel, aparentemente, foi deixada
de parte ou, na melhor das hip6teses, tratada coma uma questiio secundaria.
Independentemente de os aspectos eticos e deontol6gicos terem, neste assunto,
uma importclncia indubit.ivel, nao deixa de ser necessclrio recordar que a ima
gem jornalfstica tern um papel no processo de constru,iio social da realidade,
e que esta constrm;iio pode ser afectada, em maior ou menor grau, por quais
quer distor,oes que se verifiquem.

Breve cronologia 

12.03.2004 Diversos jornais modificam e publicam uma fotografia do reporter 
Pablo Torres Guerrero, dos atentados em Madrid ocorridos no dia 
anterior. 
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02.2004 0 New York Times publica uma fotografia de John Kerry, que mais 
tarde se descobre resultar da montagem de duas imagens diferentes. 

01.2004 Uma publica,ao da Brigham Young University apresenta uma foto
grafia do jogador de basquetebol Rafael Araujo, na qua! foram apa
gadas as tatuagens exibidas pelo jogador. 

08.2003 A North Carolina Press Photographers Association retira tres pre
mios atribufdos ao fot6grafo Patrick Schneider, na  sequencia de quei
xas devido a manipula�ao das imagens. 

09.04.2003 0 jornal londrino Evening Standard sai para as bancas com uma 
imagem de capa que, mais tarde, o site The Memory Hole afirma ter 
sido modificada. 

01.04.2003 0 fot6grafo Brian Walski e despedido do Los Angeles Times por ter 
combinado duas fotos numa s6. 

31.03.2003 0 Los Angeles Times publica uma fotografia do seu reporter Brian 
Walski, enviado ao Iraque, que resultara da jun�ao de elementos de 
duas imagens numa s6. 

02.2003 A capa da revista GQ ostenta uma fotografia de Kate Winslet digi
talmente alterada, fazendo parecer a actriz mais magra do que na 
realidade era. 

01.12.1997 A Newsweek publica uma foto do casal McCaughey, que acabara 
de ter sete gemeos, tendo digitalmente embranquecido os dentes da 
mulher. 

27.06.1994 A revista Time apresenta na capa uma fotografia de 0. J. Simpson na 
qual o rosto do desportista tinha sido escurecido. 

02.1982 A capa da National Geographic mostra uma fotografia em que as 
Pir3.mides de Gize foram 'aproximadas' entre si. 
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Weblogues em Portugal. 
Analise exploratoria dos efeitos de um novo formato no 
jornalismo 

Luis Antonio Santos 

Resumo: A 'explosiio' dos weblogues em Portugal, ocorrida a partir de meados de 
2003, foi objecto de intensa cobertura jornalistica e de amplo debate nos pr6prios 
weblogues. Entre o fervor tecno�optimista de alguns e o contrastante cepticismo de 
outros, foi possivel identificar algumas questOes interessantes sobre a natureza espe� 
dfica da novidade, sobre a sua relev3.ncia para o jornalismo e mesmo sobre o seu 
eventual potencial para vir a constituir (ou, pelo menos, acrescentar valia a) uma 
nova forma de fazer e de entender a profissiio. A discussiio portuguesa replica temas 
igualmente em debate noutros paises, embora as particularidades, tanto da blogosfera 
coma do jornalismo nacionais, lhe aportem alguns trai;os distintivos. 
Este texto, produzido no ambito de um trabalho do Mediasc6pio sobre os casos em que 
o jornalismo foi noticia, prop6e-se apresentar uma reflexiio sobre um debate que est.i
longe de estar encerrado e lan�ar pistas sobre tendencias emergentes no processo.

E cada vez mais dificil aceitar qualquer leitura do comportamento social nas 
sociedades modernas, sem considerar as contribuii;Oes de sinais oriundos 
do ciberespa,o. A internet, entendida por muitos como sendo o novo tecido 
social (Castells, 2004), e a imaginada corporiza<;ao contemporiinea do sonho 
da 'comunicai;ao total', em que participai;ao e interac�ao resultam de trocas 
permanentes, transparentes e multiformes entre iguais. Um sucedaneo e uma 
actualiza,ao de antigas utopias, que alguns acreditam ter-se tornado reali
dade. Nela se parecem concentrar os ardis dos discursos e as promessas de 
uma sociedade melhor. Para as nossas preocupa<;6es particulares, afigura-se
nos como relevante o facto de, ao contr3.rio do que tendencialmente acontece 
nos ambientes mediaticos tradicionais, o lluxo de informa<;ao da Internet niio 
se basear num modelo de transferfncia unidireccional, mas antes naquilo que 
se pode considerar um ecossistema paradigmatico multifacetado, onde o velho 
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e o novo aparecem sem ordem predeterminada e onde o que aparenta, hoje, ser 
dominio claro pode, amanha, j.i nao significar muito. Assim sendo, estamos 

perante o terreno ideal para o ensaio de experiencias que podem representar 

aberturas e subvers6es nas 16gicas dominantes. 
Os weblogues siio um formato que se enquadra sem esfor,o, neste novo espa,o 

de fluidez, e a sua recente, mas quase exponencial, proliferai;ao e testemunho 

suficiente tanto do seu apelo, como da sua flexibilidade. 

A 'publica,iio pessoal', conceito que ja havia servido para atrair as pessoas para 

a pr6pria internet, alcani;a, com os weblogues, uma mais efectiva expressao. 
Os weblogues tornaram-se espa,os alternativos de comunica,iio, onde cada um 

pode ter a ta! 'voz' que tantas vezes !he foi prometida. Sendo certo que podera 

existir, na participa,iio efectiva na blogosfera, tanto de projec,ao do ego como 

de voyeurismo, parece-nos nao menos verdade que, apesar disso, as tais 'vozes' 
estao Ia, no mais dos casos abertas a discussao e, em todos eles, disponiveis 

para escrutinio. Como nos diz Tim Jarrett, 'um bloguer cria uma voz online

com hist6ria, cronologia, evolui;ao e contexto'. Mais importante ainda, adianta 
Jarrett, o acto de publicar num weblogue (por oposi,iio a um documento pri

vado) permite que outros escutem a ta! 'voz': 'Se as palavras de um bl6guer siio 

ouvidas e outros entram no dialogo, o bloguer deixou de ser um observador 

passivo da internet, para se tornar num criador dela. Isto permite que pessoas 
- desde adolescentes confusos a programadores de software, a tradutores ira
quianos em Bagdade e a av6s com uma paixiio pela polftica - que nunca tenham

escrito um texto antes sejam lidos em todo o mundo'1
• Mesmo aceitando que

esta asser,iio final da frase denota alguma fragilidade, sobretudo em face de

um crescimento naturalmente desregrado e naturalmente pouco inventariado
da blogosfera2

, isso niio piie em risco o seu principal ponto de ancoragem e de

atraci;ao - os weblogues sao espai;os pessoais e interpretativos, marcados, em
simultaneo, pela subjectividade e por um certo grau de responsabiliza,iio.

Na tentativa de tentar perceber 'porque blogam as pessoas', Nardi et al. con

clulram que as raz6es sao vi:lrias e, em muitos casos, simult.lneas. Algumas das

motivai;Oes mais referenciadas sao: documentar a vida dii:lria, comentar e opi
nar sobre assuntos vi:lrios, resolver problemas emocionais, 'pensar escrevendo'

e promover a conversa,iio em comunidade (15). Tentando, de forma diferente,

responder a mesma questiio de fundo - a probabilidade da adop,iio do formato
-, Lilia Efimova indica que, no mais das vezes, os utilizadores de weblogues

tendem a ser pessoas apaixonadamente curiosas, com um apetite profundo pela
escrita, sem receio de exporem ideias e de as transmitirem a outros como uma

forma de retribui,iio a comunidade, favoraveis a no,iio de que a compreensiio

1 Post publicado no 'Jarrett House North' sob o tftulo 'Biogs providing voices'. http:f/discuss.jarretthouse
north.com/2003/10/lO?print-friendly=true 
2 Apesar de alguns esfon;:os, como e o caso do motor de busca bloogz (www.bloogz.com). 
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mutua se aprofunda a medida que se expandem as articula,oes sociais e, por 

ultimo, entusiastas do feedback e da discussao critica (2003). 
Este apelo a um tipo muito particular de individuo (quer isso preceda ou niio 
ramificai;Oes para uma ou vclrias comunidades3) parece estar no cerne deste 
singular genera digital hibrido, que pode ate ser entendido coma o 'elo per
dido' entre uma pagina web convencional e os multiplos modos de comuni
cai;ao assfncrona mediada por computador na chamada 'ecologia da internet' 
(Herring et al., 2004: 9). 
Definidos por Jill Walker, na Routledge Encyclopaedia of Narrative Theory 
(2005), coma sites web frequentemente actualizados, com entradas ordenadas 
em ordem cronol6gica inversa, publicados por individuos num estilo pessoal e 
informal, recorrendo de forma generosa a ligai;Oes e percorrendo, em termos 
de temcltica, gfneros que vao do 'diclrio confessional online' ao centro de infor
ma<;iio microfocalizado (as vezes resultado de um trabalho de grupo), os weblo
gues assumiram uma crescente visibilidade sobretudo a partir de 2003. 
A mais popular ferramenta, Blogger, anunciou, logo em Janeiro, ter atingido o 
primeiro milhiio de utilizadores e um estudo, desenvolvido pela Perseus, esti
mava que, ate ao Veriio de 2003, teriam sido criados 4,12 milhiies de weblogues 
em todo o mundo, dos quais apenas 1,4 milhiies poderiam ser entendidos como 
activos (com, pelo menos, uma actualizai;iio no espa<;o de dois meses)'. A AOL 
come<;ou a oferecer a possibilidade de 'blogar' aos seus clientes a partir de 
Agosto, ao mesmo tempo que a Yahoo fazia uma experiencia-piloto similar no 
seu site coreano. Ambas as empresas seguiram os passos de dais outros gigan
tes, que abriram portas aos weblogues logo no infcio de 2003 - Google e Lycos. 
0 interesse imediato, dada a gratuitidade dos servii;os, tera comei;ado por ser 
a fideliza<;iio de clientes, mas a perspectiva de uma utiliza<;ilo comercial tera 
estado, por certo, presente na elaborai;iio da op<;ao estrategica destas empresas. 
Um sinal emblematico do despertar desse interesse comercial pelos weblogues 
- e do eventual fim do 'carclcter puritano' da actividade, como escrevem os
autores da Always0n5 

- tera sido a publica�ao, em meados de Agosto, de um
artigo na sec<;ao 'Business' da conservadora revista brit3.nica The Economist,
com o titulo 'Blogging, to the horror of some, is trying to go commercial''.
A visibilidade dos weblogues aumentou na propor<;iio directa do seu impacto
na agenda informativa, e subcategorias coma os warblogues7 ou os blogues
orientados para a analise e acompanhamento da vida polftica tern conseguido
concentrar em si volumes signi:ficativos de atern;ao em momentos muito espe-

3 Conhecidas coma webrings. 
4 Perseus Development Corporation (03.10.2003). 'The Blogging Iceberg- Of 4.12 Million Hosted Weblogs, 
Most Little Seen, Quickly Abandoned', White Paper. http://www.perseus.com/bloguesurvey/ (17.10.2003). 
5 http://alwayson-network.com/printpage.php?id=840_0_2_0 {10.09.2003). 
6 The Economist (14.08.2003). 
7 Leituras adii;:ionais sabre esta particular subcategoria: Orihuela (2003), Almiron (2004), Martine Calero 
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cfficos (por exemplo, a demissiio de Trent Lott, a campanha presidencial de 
Howard Dean, a violencia na prisiio iraquiana de Abu Ghraib, ou as conven
,oes partidarias norte-americanas). As ferramentas de indexa,iio (Technorati8, 

Bloguedex, Daypop, Popdex) afirmaram-se como indicadores do inicio de um 
processo de sedimenta,iio estrutural do fen6meno, e evolu,oes tecnol6gicas 
centradas na captura e transmissao da imagem permitiram o aparecimento de 

variantes, como os moblogues ou os videoblogues. 
A recolha feita por Eszeter Hargittai', com base no aparecimento das pala
vras weblog e blog em 47 jornais diarios (incluindo 24 norte-americanos) e 
muito clara - a partir do ano 2000 o numero de referencias cresceu sempre 
a um ritmo muito pr6ximo da duplica,iio e os dados de 2003 indicam que, 
em media, cada um dos diarios analisados falou no assunto 23 vezes (ver 
quadro). 

Referencias a weblogues e blogues em 47 jomais 
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Assumindo, desde logo, a substancial diferen,a de escala, 2003 teni tambem 
sido o ano da grande afirma,iio dos weblogues em Portugal. A primeira ten
tativa consistente de elaborar uma listagem, iniciada em Janeiro, referenciava 

174 entradas. Em Maio, os weblogues portugueses eram ja 400, em Junho, 
mais de 600 e, no princfpio de Julho, 90510

• Neste momenta, niio existe uma
unica listagem de todos os weblogues escritos por portugueses, sendo certo, 
porem, que deveriio exceder ja os dois milhares. 

8 No dia 7 de Julho de 2004 a Technorati anunciou que estava a seguir mais de trCs milhOes de weblogues e 
que acrescentava a sua base de dados cerca de 15 mil novas entradas por dia. 
9 http://campuscgi.princeton.edu/-eszter/we blogueue/archives/000002 7 5. html ( 13.04.2004) 
10 Altura em que Pedro Fonseca anunciou ser-lhe impassive) continuar com a tarefa. http://bloguesempt. 
bloguespot.com (17.10.2003). 
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0 direct6rio 'PTbLOGGERS', criado em Julho de 2003, registava, no dia 21 
de Julho de 2004, 2283 weblogues11

• Um outro direct6rio, o 'Apdeites', aco
lhia, na mesma data, referencias de 2362 weblogues12 e um outro, o 'weblog. 
com.pt', incentivador da utiliza,iio da ferramenta Movable Type, registava 
1058 entradas13

• A semelhan,a do que aconteceu a escala internacional, tam
bem o maior motor de busca/prestador de servi,o nacional, o Sapo, passou 

a disponibilizar, a partir do inicio de Novembro de 2003, a possibilidade de 
cria,ao de weblogues. 
A aparente irrelev:lncia, em termos absolutos, destes nllmeros e mitigada por 
um ritmo de crescimento assinalavel e, sobretudo, no que nos diz respeito, por 
uma exposi,iio mediatica muito significativa e pela emergencia, desde cedo, de 

espa,os (ou momentos) de constante autoquestionamento. 

Os weblogues nos media

Sendo 2003 o ano da entrada em fon;a dos weblogues em Portugal, foi-o de 
forma niio muito progressiva. A mudan,a radical na evolu,iio desse cresci
mento aconteceu a partir de Junho e tera sido, em grande parte, um reflexo 
da aten,iio mediatica que !hes foi dedicada. 0 interesse dos 6rgiios de comu
nica,iio tradicionais identifica-se, alias, logo a partir de Maio; no dia 4 desse 
mes, o jornal Publico apresentava, na sua pagina de Media, um conjunto de 
trabalhos sobre a massifica,iio dos weblogues, tendo um dos textos o suges
tivo titulo: 'Jornalismo desafiado por um novo formato'. Seis dias depois, 
o Diario de Noticias anunciava que o eurodeputado do PSD, Jose Pacheco
Pereira, havia aderido a blogosfera, com o seu 'Abrupto' (que, no espa,o de um
ano, recebeu cerca de um milhiio de  visitas e que, em Julho de 2004, registava

um mimero de 3800 visitas diarias). No mesmo texto, a um passo, listava-se
o rol de 'famosos' j;i aderentes, enquanto, a outro passo, se <lava conta da
variedade de temas que eventuais novos interessados podiam encontrar: poli

tica (com campos opostos hem marcados), literatura, comunica,iio ou humor.
Umas semanas depois, o Diario Econ6mico titulava ja: 'Portugal adere em
for,a aos weblogues', acrescentando que a politica seria o tema mais discutido
'devido a liberdade de expressiio'. Nesse mesmo texto, Antonio Granado (que
tern o seu 'Ponto Media' aciivo desde Janeiro de 2002) fazia declara,6es no
sentido de que se estaria a entrar numa nova fase - a fase da descoberta pelos
media - e que, naturalmente, a cada nova noticia deveria corresponder a cria
�ao de 'mais umas dezenas' de weblogues14

• Curiosamente, no mesmo dia, o

11 http://www.omeudiario.net/prbloguegers (20.04.2004). 
12 http://apdeites.cedilha.com/numeros.html (20.04.2004). 
13 http://weblogueue.com.pt (17.10.2003). 
14 Diario Econ6mico (Media e Pub), 26.05.2003. 
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suplemento 'Computadores', do PUblico, apresentava textos de um enviado a 
Viena, Pedro Fonseca, para cobrir o primeiro encontro europeu sobre weblo
gues, o 'BlogTalk'. 
Uma semana depois, o mesmo suplemento voltava a dar atern;iio especial ao 
mesmo encontro e, ja em meados de Junho, o director do Publico, Jose Manuel 
Fernandes, dedicava um editorial ao fim de um weblogue ('Coluna Infame'). 
Ate mesmo aos que nao sabiam ainda da existencia do novo formato se dizia, 
logo na segunda frase: 'A blogosfera esta mais pobre'. Ao todo, nesse mes de 
Junho, o Publico apresentaria 18 textos sobre ou com referencias a weblo
gues, em espac;os editoriais diferenciados (paginas de Media, Suplemento 
Computadores, Destaque, Editorial, Opiniiio) e envolvendo jornalistas ligados 
as areas da comunicai;ao e da tecnologia, a uma correspondente no estran
geiro, a um enviado especial, ao director e a um dos seus principais cronistas. 
A cr6nica em questao - a de Pacheco Pereira, em 19 de Junho, sob o titulo 
'Espelho meu, espelho meu' - tera, pela abrangencia da analise, pelo peso 
mediatico do cronista e pelo seu pr6prio empenho pessoal no tema, constitu
ido um dos marcos mais relevantes na constru<;iio da imagem mediatica dos 
weblogues em Portugal. 
Na semana seguinte, a revista Viscia apresentaria um extenso trabalho, intitu
lado 'Bem-vindo ii blogosfera'. Dois dias depois, Jose Mario Silva escreveria, 
no suplemento do Didrio de Noticias, 'DNA', sobre a sua experiencia e sobre 
as valencias dos weblogues, sendo que na revista do Expresso, 'Dnica', desse 
mesmo dia, 28 de Junho, Paulo Querido entrevistava o responsavel por um dos 
weblogues que na altura mais atenc;oes centrava, tanto dentro como fora da 
comunidade, 'O meu pipi'. Reforc;ando um fim-de-semana repleto de referen
cias, o Correio da Manha do dia 29 apresentou tambem o tema aos seus leitores, 
coma sendo 'a nova moda cibernt!tica'. Fez ainda questao de enunciar alguns 
dos 'blogotugas' e de apontar o que considerava serem as 'blogoperolas'. 
0 mes de Julho foi marcado pelo amincio de que a Assembleia da Reptiblica 
tinha aprovado, para aplicac;iio a partir da legislatura seguinte, a criac;iio de 
weblogues dos deputados (o que levou ate Joiio Paulo Guerra a opinar, no 
Semandrio Econ6mico, sobre o 'Blogociclo')15• Miguel Esteves Cardoso escre
via, no 'DNA', que os weblogues eram uma 'aragem nervosa e boa que nao 
se respirava desde os tempos do Punk e da New Wave' 16

, Ana Sa Lopes, no 
Publico, dizia-se atraida pela 'blogodependencia'17 e Francisco Jose Viegas, 
no Jornal de Noticias, dizia estar em curso uma 'batalha pela voz'18• Pacheco 
Pereira, na sua coluna semanal no PUblico, mostrava-se, nessa altura, ja 

15• 0 primeiro a tornar-se activo foi o do deputado socialista Jose Magalhiies, no dia 6 de Maio de 2004. 
Em Julho de 2004, de um universo de 230 membros, apenas tres tinham weblogues activos (http://blogues. 
parlamento.pt/indice/). 
16 Didrio de Noticias, DNA, 14.07.2003. 
17 Ptiblico, 13.07.2003. 
18 Joma/ de Noticias, 25.07.2003. 
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preocupado com 'o «dep6sito obrigat6rio» da Internet portuguesa', dando 
assim uma expressclo mais abrangente a preocupac;6es apontadas em posts 
no 'Abrupto', quase desde o seu inicio, relacionadas com a reflexclo sobre a 
pr6pria blogosfera. 
Uma reflexiio presencial - anunciava o Diario de Noticias do dia 19 de Julho 
- aconteceria em Setembro, na Universidade do Minho, com o primeiro encon
tro nacional de weblogues. 0 mesmo jornal dedicou ao assunto outros dois
trabalhos, nesse mesmo mes, tendo a provedora do leitor, Estrela Serrano,
tambem aflorado a questclo num dos seus textos, a prop6sito do crescente - na
sua opiniiio - acesso dos cidadaos ao espa,o publico. 0 mes terminaria com
Eduardo Prado Coelho a falar, no Publico, do 'Blogue, blogue' como uma
das duas realidades que teriam emblematizado o Veriio e a elaborar sobre a
novel ausencia da 'complexa malha de legitima,oes' para o acesso ao espa,o
mediatico19

; Paulo Mendo, no Primeiro de Janeiro, teceria ainda elogios a
'abenc;oada invasclo'20

• 

0 uso dos weblogues para o ensino do jornalismo - uma experiencia iniciada,
em Por tugal, por Manuel Pinto, na Universidade do Minho - foi ·o ponto de
partida para um extenso trabalho, no jornal Publico, no infcio de Agosto. O
Publico e o Jornal de Noticias continuaram a fazer referencias peri6dicas ao
assunto e o mes terminou com uma noticia sobre o que weblogues de lisboetas
diziam das politicas do responsavel pelo municipio21

• E por esta altura que
surge um weblogue an6nimo, que viria a durar pouco mais de um mes, mas
que teve um impacto assinalavel - o 'Muito Mentiroso'.
0 primeiro encontro nacional de weblogues, realizado em meados de Setembro,
centrou as aten,oes dos media com a particularidade acrescida de que o
assunto mereceu, pela primeira vez e de uma forma simultaneamente robusta,
lugar de destaque na Radio, Imprensa e Televisiio. Com efeito, o encontro teve
direito a figurar nos noticiirios de virias radios nacionais, a uma ligac;ao em
directo durante o Telejornal da RTPl e ao destaque de primeira pagina de um
dos diarios de maior expansiio, o Jornal de Noticias.
A partir desse mes - altura em que um outro cronista, Eduardo Prado Coelho,
anunciou ter aderido aos weblogues, atraves da participac;ao numa iniciativa
do Partido Socialista de Lisboa, o 'Forum Cidade' - os weblogues come,aram
a deixar de ser apenas espac;os virtuais com cobertura mediitica, ganhando�
alguns deles, vidas alternativas; a SIC Radical anunciou que o humorfstico
'Gato Fedorento' passaria a ser um programa televisivo e, pouco tempo depois,
seria feito o lan,amento de um livro com uma recolha de posts do an6nimo 'O
meu pipi' (que acolheria, na altura em que registou o seu mais alto fndice de
popularidade - Outubro de 2003 - cerca de 100 mil visitas por mes").

19 P1lblico, 31.07.2003. 
io O Primeiro de Janeiro, 31.07.2004.
21 P,iblico, 31.08.2003.
22 ( http:1/www.sitemeter.com/stats/defau l t. asp?action=stats& site=sm 7omeupi pi&report=36 ). 
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0 apelo dos weblogues para o jornalismo 

Ainda que este seja apenas o momento do larn;amento de um primeiro olhar 
sobre esta rela,ao entre os media portugueses e os weblogues, havera ideias 
que importa esquematizar em algum detalhe, constituindo algumas delas 
meras pistas para anilise posterior. 
Paree substancial do apelo dos weblogues resulta das suas caracterfsticas 
intrfnsecas. Ferramentas f.iceis de utilizar por pessoas com poucos conheci
mentos tecnicos, conjugam uma estrutura formal rfgida como a possibilidade 
de abertura a uma mfriade de conteudos, comportando-se, aqui, a blogos
fera como uma especie de um novo 'ambience de trabalho', nao ja instalado 
no computador de cada um, mas disponfvel, para partilha, na web. Uma 
vez familiarizado com um weblogue, qualquer internauta pode, sem grande 
esforc;o, procurar informac;Oes num outro ou desenvolver o seu. Mesmo tendo 
em conta as especificidades das diferentes ferramentas disponfveis, a 16gica 
subjacente ao formato e a mesma e o conforto que deriva dessa const3ncia e, 
por certo, factor de simultanea tranquiliza,ao e de renovada confian,a, tao 
necessclrias a manutern;ao de um outro trac;o distintivo destas novas p.iginas 
web - a frequencia de actualiza,iio. A semelhan,a do que aconteceu noutros 
pafses, com mais ou menos encorajamento dos media tradicionais, o sucesso 
quase exponencial dos weblogues em Portugal deve-se, em grande parte, a esta 
sua potencialidade de abertura a quern nunca antes teve possibilidade de avan
c;ar reflex6es, coment:irios ou informac;Oes, para alfm do seu drculo restrito 
de conhecimentos pessoais. 
A favor dos weblogues, pode tambem contabilizar-se a natural tendencia dos 
media para considerar atraentes os desenvolvimentos tecnol6gicos. No caso 
portugufs, um importante factor acrescenta solidez a estas avalia�Oes - desen
volvimentos que provaram ser um sucesso externo sao entendidos (e, natu
ralmente, apresentados) de modo ainda mais benigno. 0 apelo da 'chegada 
a Portugal', sublinhado pela imagem niio-expressa, mas sempre presence, de 
que cada nova possibilidade tecnol6gica aproxima o pais dos seus parceiros 
europeus (e tambem do aliado transatlantico, os Estados Unidos), alcan,a um 
poder de quase absoluta unanimidade. Esta propensao para acolher, de forma 
incondicional, avan,os tecnol6gicos ja experimentados no exterior pode aju
dar-nos a !er, de forma mais enquadrada, o invulgar destaque dado aos weblo
gues nos media portugueses, tanto mais que, segundo dados recentes do !NE 
(2003), apenas 21,7 por cento dos Jares portugueses tern acesso a Internet e 
quase 70 por cento da popula,ao nunca acedeu a rede. Dos que o fazem, ape
nas um grupo restrito possui ou visitou um weblogue23

• Embora a evolu�ao 

23 Nesta area em particular pode dizer-se que a realidade portuguesa est.i ainda muito distante da norte
americana, se aceitarmos como validos os dados tornados pl.lblicos em Fevereiro de 2004 pelo Pew Internet 
& American Life Project, segundo os quais cerca de 2 por cento da popular;:iio rem o seu pr6prio weblogue e 
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dos weblogues continue a acontecer a um ritmo muito significativo, parece ser 
diffcil justificar, com base em criterios de releviincia para a generalidade da 
audiencia, um bloco de 5 minutos, em directo, no principal espa,;o informa
tivo de uma esta,;iio de televisiio e, de forma identica, o espa,;o de destaque na 
primeira pagina do maior diario do pafs. 
Dois outros factores, porem, parecem ter tambem desempenhado um papel 
de alguma releviincia neste avolumar da projec,;iio dada aos weblogues pelos 
media portugueses. Por um ]ado, a adesiio de 'figuras conhecidas' (artistas, 
politicos, escritores, academicos), o aparecimento imediato de debates pole
micos e o esbater de tentativas para criar qualquer tipo de estratifica,;iio hie
r3rquica24 proporcionaram um fluxo constante de informa<;3o variada sabre a 
evolu,;iio da blogosfera nacional. Por outro !ado, um numero consideravel de 
jornalistas acabou por aderir it pr6pria comunidade de criadores e utilizadores 
de weblogues. Esta adesiio tera resultado do estabelecimento de uma imediata 
cumplicidade entre os jornalistas e este formato, tanto em termos de estrutura, 
coma de contelldos. Se atentarmos na questao da estrutura, verificamos que os 
weblogues siio espa,;os que parecem adaptar-se de forma quase natural its exi
gencias do tempo jornalistico presente, que potenciam um espa,;o de sinergias 
multimedia e corporizam um novo conceito de produ,;iio de texto apelativo e 
adaptavel its exigencias formais do jornalismo. Se considerarmos os aspectos 
de conteudo, percebemos nos weblogues menos pontos de contacto com o jor
nalismo do presente, mas talvez uma eventual visualiza�ao do que, cada vez 
mais, se lhe pede: texto cuidado, maior e mais explicita referencia as fontes, 
formata\io menos rigida, estilo mais pr6ximo da 'voz humana', maior perso
naliza,;iio e menor intermedia,;iio. 

Publica�iio individual e jornalismo 

A expansiio da blogosfera nacional, no ano de 2003, despoletou discussiies 
acesas sobre o valor acrescentado dos weblogues para o jornalismo, muitas 
delas replicando debates semelhantes noutros paises. Tambem aqui se perce
beram excessos de fe nas potencialidades do novo formato (para, quase que 
por si s6, abrir caminho a um novo tipo de jornalismo25) e, par contraponto, 
exageros condenat6rios, edificados em torno de no,;iies de que a blogosfera 
seria, sobretudo, espa,;o de partilha de intimidades e, em muitos casos, lugar 
de oposi,;iio ao jornalismo estabelecido. 

11 por cento siio leitores frequentes do formato (http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Content_Creation_ 
Report.pdf). 
14 AtC ao final de 2003 foram muitos os debates em torno de um t6pico genfrico: o lugar dos 'velhos' e o lugar 
dos 'novos' bloggers (com 'velho' a significar, em muitos casos, ter criado um weblogue seis meses mais cedo 
do que um 'nova'). 0 volume constante de entradas e o seu efeito na blogosfera nacional foi, por si sO, factor 
diluidor destas trocas. 
1:5 Talvez o 'way new journalism' de que fahwa Joshua Quittner em 2001. 
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Afigura-se-nos seguro indicar que, mesmo no presente, a blogosfera portu
guesa tern a sua quota de weblogues sobre jornalismo e comunica,ao e de 
weblogues feitos por jornalistas profissionais26, mas continua a ter muito pou
cos exemplos de uma postura pr6xima da adoptada, noutros pafses, pelos 
chamados weblogue-jornais. Ou seja, seriio muito poucos os que, via weblo
gue, produzem, de forma consistente e com carclcter de permanencia, trabalho 
jornalfstico reconhecido como tal27

• 

Ainda assim, parece-nos relevante apontar que a grande visibilidade de alguns 
weblogues, o activismo militante de outros, a qualidade formal de muito do 
texto que e produzido e o caracter social e politicamente critico de grande 
parte dos posts publicados, quando aliados a uma multiplica,ao de fontes 
razoavelmente hem informadas sobre areas muito especfficas podercl estar, ou 
vir, a induzir alguns efeitos no jornalismo portugues. 
Nao teremos ainda chegado a uma fase em que os weblogues siio capazes de, 
por si s6, influenciar e/ou promover um qualquer movimento com repercussOes 
nos media tradicionais e, em iiltima an3lise, com efeitos na vida polftica (coma 
aconteceu com o caso Trent Lott, com a campanha eleitoral de Howard Dean, 
ou mesmo, ja em 2004, com o chamado Rathergate", nos Estados Unidos), 
mas os sinais de penetra,ao do efeito blogosfera no espa,o comunicacional 
siio ja alguns: 

• seguindo o exemplo do norte-americano 'Drudge Report', um grupo de
seis blogueres criou um site onde, de forma elaborada e recorrendo a docu
mentos e fotografias, iniciou uma campanha sabre o envolvimento do minis
tro do Ambiente num polemico licenciamento de uma habita,iio no Parque
da Arrabida. 0 weblogue foi local de recolha de informa,ao para os media
tradicionais e, nas palavras dos seus autores, tera cumprido a sua furn;ao de
'rastilho'29

; 

• na sequencia da crise polftica de Junho de 2004, um numero muito sig
nificativo de weblogues adoptou um banner, opondo-se a decisao presi
dencial de niio convocar elei,oes gerais antecipadas. A campanha ajudou a
mobilizar manifesta�6es, em virias cidades do pals, contra tal decisao;

• a apresenta,ao, na edi,ao online do Expresso (11 de Maio de 2004), de
uma notfcia ma] redigida, sobre a possibilidade de a Autoridade Nacional
de Comunica,oes (ANACOM) poder vir a controlar a expansiio da blogos
fera nacional, despoletou uma onda de escritos de protesto em varies weblo
gues, na zona de comentirios do texto em causa e nos restantes media. A

26 Em Abril de 2004 surgiu ate um weblogue que se intitula 'Di<lrio de uma jornalista no desemprego'. 
27 Uma das excep�Oes, embora produzida num ambiente escolar, e o 'Jornalismoportonet' (http://jpn.icicom. 
up.pt/). 
28 Este caso, em particular, mereceu ate a cria�iio de um weblogue especffico (http://www.rathergate.com/). 
2� Citados por Querido, Paulo (09.10.2004}. 'A rede dos Zorros', in E:i:presso - Onica, p.100 .{http://nobre
guedes-na-arrabida.bloguespot.com). 
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publica,iio foi, assim, constrangida a publicar, pouco tempo depois, um 
pedido de desculpas; 

• tres jornalistas do diario O Primeiro de Janeiro foram despedidos (26 de
Abril de 2004 ), alegadamente na sequencia dos seus escritos sobre os proble
mas internos do jornal num weblogue intitulado 'Di.irio de um jornalista';

• os politicos recorrem, cada vez mais, ao formato weblogue para tecerem
coment.irios sabre a vida interna dos seus partidos e, nalgumas situac;Oes,
cita,6es directas siio reproduzidas pelos media no contexto da sua produ
c;ao noticiosa30; 

• informac;iio em bruto, apresentada em weblogues, e, cada vez mais, apro
veitada pelos media para a elabora,iio de conteudos noticiosos31

• 

Embora seja ainda muito cedo para perceber mudan,as substantivas ou mesmo 
para apreender tendencias s6lidas, ha todo um conjunto de atitudes que cons
tituem ja linhas de operacionalidade no terreno da rela,iio entre weblogues e 
jornalismo que importar:i assinalar. Em trac;os muito geneficos - e isso per
cebe-se da enunciac;iio feita atr.is - o jornalismo tern, perante este novo for
mato, uma de duas posturas: a defesa ou a percep,iio da oportunidade. A 
primeira, de pendor eminentemente corporativo, recolher:i a preferencia dos 
que criticam os chamados 'jornalistas de pijama', apontando-lhes a falta de 
um c6digo de conduta claro, a inexistencia de procedimentos de verifica,iio de 
factos, e a ausencia de declara,iio previa de inten,iio. A base da fundamenta
,iio assenta na premissa de que qualquer mudan,a - propiciada ou niio pelo 
contacto com os weblogues e/ou com outras novas formas de comunicai;ao 
inter/multipessoal - redundara numa maior fragiliza,iio do jornalismo e do 
exercicio da actividade. 
A segunda postura nao sera - contrariamente ao que se possa pensar - o 
reverso da primeira. Sera, antes, uma soma pouco consistente de posicio
namentos que variam entre a percepi;ao da oportunidade de acesso a mais 
informa�ao com menos custos (sao muitos, como anteriormente se referiu, 
os exemplos de weblogues citados pelos media sem a necessaria referenda 
da fonte) e a percep,iio da oportunidade para flexibilizar o jornalismo. Entre 
estas duas posturas, ou antes delas, estara (deveria estar) uma outra - a de 
questionamento aberto dos efeitos, dos problemas e das vantagens resultantes 
da interaq:80 do jornalismo com novos forrnatos. 
A consciencia de que a blogosfera existe, e e particularmente atenta ao que se 
produz ou veicula nos media, poderci funcionar coma um motivo adicional 

30 Os dois casos mais recorrentes siio o colectivo 'Causa Nossa' (http://www.causa-nossa.bloguespot.com/} 
e o Abrupto {http://abrupto.bloguespot.com/), de Pacheco Pereira. 
31 No dia 3 Setembro de 2004, o Provedor do Leitor do cliirio P1iblico, Joaquim Furtado, dedicou mesmo 
a essa pritica um dos seus rextos, imitulado 'Contar com os blogues' {http://jornal.publico.pt/2004/10/03/ 
EspacoPublico/007.html). 
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de pressiio sobre o jornalismo, no sentido da actualizai;iio da linguagem, de 
um maior rigor na abordagem dos temas e, sobretudo, de uma mudani;a de 
atitude perante a sociedade. Os blogueres (que sao tambem leitores/ouvintes/ 
telespectadores) questionam formas de actuar, perspectivas, apontam falhas, 
avani;am alternativas e levantam novas duvidas. Isso, se entendido par todos 
os jornalistas coma uma oportunidade para produzir trabalho mais honesto, 
consistente e em contacto com as pessoas, pode dar-nos uma indica�ao mais 
correcta do eventual novo caminho do jornalismo. 
Os weblogues serao, assim, neste momenta, muito mais reflexes criticos da 
actividade jornalfstica e potenciais fornecedores de informai;iio adicional espe
cffica do que concorrentes em pe de igualdade. A seu favor, estes espai;os de 
publicai;iio pessoal terao, naturalmente, o facto de integrarem, sem qualquer 
adaptai;iio, uma l6gica de entendimento da comunicai;iio baseada no indivi
duo, como n6dulo de redes mtiltiplas e flexiveis, e niio como membro de um 
qualquer grupo facilmente caracterizavel (Wellman e Hogan, 2004). Se man
tivermos presente que este modelo - mesmo em sociedades onde a penetrai;ao 
e influencia dos weblogues e muito mais vasta - serve apenas para explicar 
o funcionamento de um nU.mero muito restrito de indivfduos, conseguimos

identificar nos weblogues (como no webmail, nos fotologues, ou nos moblo
gues) o potencial para funcionarem coma ferramenta de ligai;iio do individuo
ii.s suas pr6prias redes, em situai;iio de absoluto controlo e independentemente
da localizai;ao espacial onde se encontre32

• Talvez por isso fai;a sentido, neste
contexto, citar uma das propostas provocat6rias lani;adas por Jay Rosen na
reuniiio BloggerConll: 'Blogar niio e jornalismo mas enquanto o jornalismo
esta na web, o weblogue e profundamente da web, estando os blogueres muito
ii. frente dos jornalistas na percepi;ao <las vantagens da web e da sua pr6pria
ecologia' (16.04.2004).
Parece distante o tempo em que optimistas como John Pavlik nos falavam dos
weblogues como 'uma melhor forma de jornalismo', grai;as ii. sua ligai;iio 'a
uma audiencia cada vez mais desconfiada e alienada' (2001: 5). Essa antevisiio
nao tera, ate agora, encontrado concretiza�ao generalizada - nem em Portugal

nem mesmo em pafses com uma blogosfera muito mais forte e activa - sobre
tudo por quest6es que se prendem com o pr6prio exerdcio do jornalismo e

niio com as potencialidades do novo formato. Os weblogues podem - na feliz
expressao de Kaye Trammell - 'cometer ocasionalmente actos de jornalismo',
mas isso depended. mais das circunst:incias particulares dos seus respons3veis
do que do pr6prio meio em si (2003: 62). A actividade jornalistica continuada
necessita de suporte financeiro e, fundamentalmente, de uma prc3.tica de tra
balho que passa pela entrevista de pessoas, pela investigai;iio de £undo sabre

32 A este prop6sito assinale-se o aparecimento, em Abril de 2004, de um espa<;o, sediado na Galiza, que se 
prop6e ser isso mesmo - o local onde os individuos, podem, a partir de qualquer [ugar, aceder ao seu correio, 
aos seus weblogues e fotologues (www.intper.es). 
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um tema e, fiualmente, pela apresenta<;ao desapaixonada, com o auxflio de 
argumentos substantivos (MacDonald: 18.04.2004). 
Assim sendo, e no actual contexto, parece-nos adequada a sugestao de Rebecca 
Blood: 

'Em vez de inflacionarmos o termo «jornalismo», para incluir todos os que escre

vem alguma coisa sobre os acontecimentos do momenta, talvez seja preferivel usar 
o termo «media participativos», para caracterizar a pr.itica de activamente salien

tar e enquadrar as noticias feitas pelos jornalistas; esta pr.itica dos weblogues e

potencialmente tiio importante coma - mas diferente do - jornalismo' (2003a).

Mais do que debater se, ainda assim, os weblogues devem ou nao aproximar
-se do estilo e <las praticas do jornalismo (por forma a granjearem respeitabili
dade e credibilidade), parece sensato, nesta fase, avan<;ar no caminho de uma 
colaborai;ao entre as duas actividades, como preconiza Leonard Witt, no seu 
texto �citizens can improve your media company'. Witt aconselha as empresas 
jornalfsticas a aproveitarem o contacto com os weblogues para reformula
rem as regras da aproxima<;.io as suas vclrias audiencias. Segundo o autor, as 
empresas deveriam: reciclar todo o material informativo que recebem (por via 
de uma mais maleavel indexa<;iio, por exemplo), apostar - em colabora<;iio com 
universidades - na cria<;iio de centros de cidadania para os media (potenciais 
ber,os dos chamados jornalistas hiperlocais) e encontrar formas eficientes de 
fazer uso <la enorme quantidade de informa�iio que circula nos weblogues 
(14.04.2004). A inevitabilidade de uma mudan<;a parece, no entanto, indis
cutivel - tambem em Portugal - a medida que se progride de um paradigma 
comunicacional 'medialconsumidores' para um outro de contornos mais fle
xiveis. 0 jornalismo podera mesmo encontrar formas de abandonar o 'estilo 
palestra' em favor de um estilo mais coloquial (Gillmor:XIII), adoptando, no 
processo, contribui<;iies dos weblogues. 
Uma nota final sabre a publica<;iio pessoal enquanto indicador de uma pro
gressiio no sentido de uma cidadania mais participativa. Parece-nos dema
siado ambiciosa a ideia de que esta assun<;ao de poder comunicacional, por 
parte de um grupo crescente de 'utilizadores-tornados-criadores' da Internet, 
apontaria, desde ja, para algo de tao substancial, com a elimina<;iio de algu
mas barreiras de defini<;iio valorativa de conteudos (gatekeeping) a sinalizar 
uma altera,iio <la unidireccionalidade dos fluxos e, por consequencia, uma 
democratiza,iio <la informa<;iio. Parece-nos, por oposi<;iio, demasiado redu
tor focar aten<;iies nas desvantagens de uma pulveriza,iio de conteudos, nas 
fraquezas de uma postura 'amadora' dos novas criadores e ainda no car:icter 
precoce de qualquer avalia,ao que retire demasiado peso a ainda esmagadora 
unidireccionalidade dos fluxos informativos. 
Aceitando que muito do que se produz nos weblogues e ainda reactivo - seja 

comentclrio, opiniao ou, ate mesmo, apresenta<;.io de novas factos que contra-
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riem algo inicialmente dado a conhecer atraves de um dos canais de comunica
<;iio mais tradicionais -parece-nos claro que a blogosfera se afirma, sobretudo, 
por ser um espa<;o de ruptura: ha lugar para ideias mais marginais (sobretudo 
porque a ideia e, ainda assim, mais valorada do que a sua fonte), ha sinais de 
um novo processo de cria<;iio de conhecimento partilhado, ha uma maior des

centraliza<;iio na produ<;iio e distribui<;iio de conteudos e ha uma reformula<;iio 

das concep<;6es tradicionais sobre audiencia/destinatario/receptor. Isso podera 
niio ser jornalismo, como o conhecemos, e podera tambem nao ser jornalismo, 
como ele ser::1 entendido no futuro. Mas e certamente uma nova forma de 
interagir com a actividade e um sinal de participa,;ao mais comprometida, nos 
fluxos informativos, por parte de um crescente nllmero de cidadaos. 

Cronologia 

05.2004 

05.2004 

07.2004 

08.2004 

09.2004 

11.2004 
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PUblico dedica sec�iio de 'Media' aos weblogues, sob o titulo: 
'Jornalismo desafiado por um novo formato'. Jose Pacheco Pereira 
cria o 'Abrupto'. Didrio Econ6mico escreve que 'Portugal adere 
em for<;a aos weblogues'. Suplemento 'Computadores' do Ptiblico

envia jornalista ao primeiro encontro europeu sabre weblogues, 
'Blog Talk'. 

Publico tern editorial sobre o fim de um weblogue - e um dos 18 
textos que aquele di3rio viria a apresentar sobre o novo formato. 
Cr6nica de Pacheco Pereira, 'Espelho meu, espelho meu'. Visifo titula 
'Bem-vindo a blogosfera'. Revista do Expresso, '-0nica', apresenta 
entrevista com autor an6nimo do weblogue 'O meu pipf. Correio da 
Manha apresenta aos seus leitores 'A nova moda cibernetica'. 

Assembleia da Republica aprova cria�iio de weblogues de deputa
dos. Francisco Jose Viegas escreve no ]ornal de Noticias que est..i em 
curso 'uma batalha pela voz'. Eduardo Prado Coelho escreve sabre 
o 'Blogue, blogue' como sendo uma das duas realidades que teriam
emblematizado o Verao.

PUblico apresenta extenso trabalho sobre o uso dos weblogues no 
ensino do jornalismo. Surge o 'Mui to mentiroso', weblogue centrado 
nos desenvolvimentos do caso Casa Pia. 

I Encontro Nacional de Weblogues tern lugar na Universidade do 
Minho, merecendo espa<;o no Telejornal da RTPl e destaque de pri
meira pagina no Jornal de Noticias. Eduardo Prado Coelho adere 
aos weblogues. 

Criado o 'Causa-Nossa', weblogue colectivo de Ana Gomes, Jorge 
Wemans, Luis Filipe Borges, Luis Nazare, Luis Os6rio, Maria 
Manuel Leitao Marques, Vicente Jorge Silva e Vital Moreira. 
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