
Os maus-tratos de crianc;as e a excitac;ao dos media* 

Moises de Lemos Martins** 

Media e violencia 

Os meios de comunica!(ao social sao hoje 0 nosso principal canal de informa!(ao 
e para uma grande parte da popula!(ao constituem uma importante forma de dis
trac!(ao e de descontrac!(ao. Apresentam-se-nos, alem disso, como insubstituiveis 
mapas cultutais e constituem guiasde referencia que nos permitem enquadrar as 
interpreta!(oes que fazemos do mundo. Em consequencia, afectam a nossa expe
riencia e acompanham-nos nas respostas que damos as infindaveis exigencias do 
quotidiano. No entahto, pese embora 0 facto de poderem atingir-nos psicologica
mente de manEiira violenta, ao afectar asnossas percep!(oes da realidade, nao esta 
inteiramente esclarecida a responsabilidade dos media como fautores e promotores 
da violencia. Tem-se revelado contraditorios; alias, os resultados de multiplos estu
dos realizados no sentido de fazer este apuramento. 

Sendo 0 campo mediatico, todavia, um dos principais sistemas estruturadores 
da sociedade, nao podemos deixar de nos interrogar acerca das representa!(oes que 
os media fazem da realidade. 0 tema deste Coloquio, "os maus-tratos de crian!(as 
na comunica!(ao social", remete para noticias e reportagens sobre uma realidade, 
que sem duvida nos choca enos perturba. E remete igualmente para uma reaJidade 
que 0 mercado valoriza e torna rentavel, dado 0 facto de atrair a aten!(ao e 0 interesse 
publicos. Ao reflectir sobre as narrativas mediaticas da violencia infligida nas crian
!(as, este Coloquio convoca-nos a todos, academicos, jornalistas, educadores e estu
dantes, nosentido de interrogarmos uma realidade que e feita, no dia-a-dia, ao ritmo 
veloz das redac!(oes dos jornais, das radios e dos canais de televisao. 

Media, ernOC;ao e capitulaC;ao 

As crian!(as como objecto de noticia nao tem sido illvo de particular aten!(ao por 
parte dos medid, como documenta a tese de doutoramento de Cristina Ponte (2004) . 

• Comunica~ao na abertura do Coloquio realizado em Maio de 2006 sobre "Os maus:tratos de crian~as na comuni
cacao social", uma realiza~ao conjunta do Centro de Estudos da Crian~a e do Centro de Estudos de Comunicacao 
e Sociedade, ambos ~nidades de investiga~ao da Universidade do Minho. Agrade~o a Professora Felisbela Lopes as 
sugestiies que me deu para a elaboracao desta reflexao . 
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Todavia, os casos de maus-tratos configuram, neste contexto, uma excep!(ao, valendo 
pois a pena interroga-la enquanto tal. Porque e que, durante dias, os media centra
ram a aten!(ao no desaparecimento da menina Joana, no Algarve, e tambem no pre
sumivel homicidio da menina Vanessa, encontrada a boiar no Douro? A meu ver, sao 
duas as ordens de raz6es que explicam este fenomeno. Por urn lado, esta 0 facto de 
estes casos serem caracterizados, acima de tudo, pelo valor-noticia da transgressao, 
da anormalidade e do misterio. Por outro lado, esta tambem a emo!(ao, que serve em 
pIe no a logica mediatica da aetualidade e que esta no centro desses acontecimentos. 
A emo!(ao e uma mola de mobiliza!(ao do publico, seja ele lei tor, ouvinte ou telespec
tador. Por essa razao, 0 recurso a emo!(ao provocada pelos faetos convocados ins
creve-se na concep!(ao classica de espectaculo, teorizada por Guy Debord nos anos 
sessenta. A exposi!(ao publica da dor privada, seja consentida, ou seja feita a revelia 
dos direitos individuais, assim como 0 recurso frequente a formas de discurso inti
mistas e 0 estimulo da proximidade e da como!(ao, configuram uma especie de infla
!(ao do emotivo, propria de urn tempo que sentimos como melancolico (Martins: 2002). 
o horror transmitido pelos media, urn horror que, em muitos casos, e mesmo por 
eles fomentado e produzido, situa-se na fronteira entre a informa!(ao e 0 especta
culo. E 0 espectaculo e uma excita!(ao e uma euforia, que sendo uma sensibilidade 
hoje socialmente dominante, e todavia 0 reverso de uma sociedade apatica e capi
tulacionista. Nas palavras de Debord (1991: 16), "a sociedade moderna acorrentada 
[. .. ] apenas exprime 0 desejo de dormir". E 0 espeetaculo, que nao passa de uma exci
ta!(ao e de uma euforia, "e 0 guardiao deste so no" (ibidem). 

A emo!(ao, ate ha pouco erradicada do discurso jornalistico pelo desejo de objecti
vidade, regressa agora como uma intima!(ao, nao apenas da imprensa tabloide, como 
tambem da imprensa dita de referencia. It, alias, de uma informa!(ao que faz "0 elogio 
da razao sensivel" (Maffesoli, 1996), uma informa!(ao trespassada pelo pathos, pela pai
xao da vida, pel a emo!(ao das coisas, pela frui!(ao da parte mais sensivel dos aconteci
mentos, que 0 jornalismo se refunde hoje numa profissao, por vezes irreconhecivel. Ao 
discurso distante, racional, objectivo, referencial, op6e-se hoje urn discurso sensivel, 
comovido, apaixonado, enfim, urn discurso comprometido emocionalmente. Sao, com 
efeito, tres os niveis de emo!(ao que marcam a narrativajornalistica do sofrimento: por 
urn lado, a emo!(ao arrancada aos proprios actores da noticia; por outro, a emo!(ao dos 
jornalistas,justificada pela impossibilidade de se furtarem a dimensao sentimental da 
condi!(ao humana; finalmente, a emo!(ao desencadeada no publico/audiencia. 

Ha, porem, neste "fazer-se sentir" dos media, nesta "experiencia do presente, da 
flagrancia do nascimento" (Perniola, 1993: 104), uma especie de desespero, uma avi
dez e voracidade, que resultam numa "confusao entre informa!(ao e sensacionalismo" 
(Oliveira, 2005). Estimular sentidos com 0 fervor da actualidade e, todavia, urn sor
tilegio que, no inicio do seculo XX, Karl Kraus reconhecera a imprensa, dada a sua 
voca!(ao para transformar "emo!(6es e paix6es moderadas em histeria e folia, [. .. ] 0 

orgulho nacional em delirio nacionalista e em xenofobia e [ ... ] 0 me do em panico" 
(Bouveresse, 2001: 51). 
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A produc;ao da noticia 

Estamos aquiperante uma 16gica de producao da noticia que nos impede de 
encarar odiscurso dosmedia como um espelhofiel da realidade, ou comoumarepre
sentacao objectiva da realidade factuaL ,E nestas circunstancias, porque odiscurso 
dos mediatem uma natureza preponderaptemente inter-subjectiva e interpretativa, 
mais necessario e urgente se torna 0 desafio de reflectirsobre os acontecimentos 
sociais passiveisde maior mediatizacao. 

o pequ~no ecra, a radioe osjornais nao nos daonunca 0 acesso pleno aquilo que 
acontece. No entanto, sao os angulos de observacaoe ospontos de vista nelesreflec
tidos que constroem parte do saber comum eni que consiste 0 quotidiano partilhado 
que noscon:stitui em comunidade.A meu ver, oensaio de Peter Berger e Thomas 
Luckmil.nn: sobre A Cdnstruqao Social da Realidade, apesar de nao se ocupar, direc
taniente, da cornunicacao mediatica, apresenta um conjunto de' conceitos centrais, 
que permitem perceber os media exaCtamente neste sentido, como lugar de trans
missao e (re) construcabde conhecimento. Tambem' os estudos da comunicacao que 
adoptam uma matriz cogn:itiva, nonieadamen:te aqueles que se centram nos efeitos 
dos media, de acordo com a teoria do "agenda setting", por exemplo, permitem. per
ceber a que ponto os meios de cOInunicacao social Sa() instancias de (re) producao de 
informacao, que orientani as audiencias para aquilo que interessa pensar e debater. 

Dado este enquadramento, a questao que eu gostaria decolocare a seguinte: 
afinal, 0 qrte e que os media querem que pensemos? Quando estao em causa os maus
ttatosde criancas, qual e 0 angulo de obseniacao e a perspectiva escolhidos? Quanto 
tempoesses casos permariecem na ag~nda mediatica?Quemesta aut'orizado, ou 
melhor, quem e convidado a falar sobre eles? Que proteccao tem os menores nessa 
noticiabilidade? Quemdefende as crian~as que sao noticia? Quem protege 0 seu 
direito aobom-nome? .~,. '. ". '. 

. . ..' , . 

Os media constroem um "mundo comum". E constroem-no sobretudoatraves 
de r~latos, 0 q~e sign:ificR que as~a realid~de social e essencialmente discursiva. 
Estes actos de linguagem (ment!'il~ oral ou escrita), por f:lua vez, sao construcoes 
sociais, cuja natureza simb6lica ganha sentido na comunicacao. Podemos, entao, con
duir que nao.existe uma evolucaonatural da realidade.Existe,.sim, um desenvQI
vimento coqvencional. E e exactaniente esse desen:volvimento convencional que e 
urgente interrogar. Os discursos mediaticossao construidos de acordo comuma gra
matica jornalistica. Quero dizer, sao influencia(ios pela, sociedade que os envolve, 
SaO objecto demultiplas negociacoes no interior de um sistema que PQssni regras e 
linguagens especificas, um sistema que e alvo de intluencias diversas de multiplos 
campos !,!ociais e que e 0 ponto de partida parI:!. diferentes leituras por parte de quem 
os recebe. Ou seja, osdiscurs,os mediaticQSl'lntram :Q.umarede de semiose social, que 
estruturam, sendo,por olltro lado, estruturados poressa mesma rede. 
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A performatividade dos media, por acr;ao e omissao 

E por causa desta capacidade para tornar visiveis as orienta~oes colectivas e 
para fazer chegar as suas mensagens a multiplos publicos, que a realidade social 
configurada pelos media se fortalece, na exacta medida em que se apresenta como 
urn espelho que reflecte 0 mais possivel 0 quotidiano. Dado este entendimento, seria 
importante questionar 0 tipo de identidade narrativa da nossa sociedade que e cons
truida pelos media. Bern insistiu Michel de Certeau (1980) neste aspecto: a maneira 
como se descreve e narra 0 mundo tern influencia decisiva nos nossos modos de ser, 
e tambem nos modos de actuar no mundo. 

Referi-me de passagem ao "agenda setting", uma teoria que delimita um con junto 
de conhecimentos que se tornam do dominio publico, e que nos ajuda a pensar, em 
consequencia, 0 poder dos media, de igual modo presente na constru~ao de uma 
agenda mediatica, como na orienta~ao dos individuos na sociedade. Todavia, mais do 
que os efeitos que as mensagens mediaticas tern nos individuos, a investiga~ao de 
McCombs e Shaw (1972) vern demonstrar que os media podem estabilizar opinioes 
dominantes, estabelecer prioridades, marcar a importancia dos acontecimentos e limi
tar op~oes. Esta e uma dimensao da analise que se situa ao nivel daquilo que e dito e 
mostrado pelos media. Mas importa ir mais alem, nomeadamente quando falamos de 
uma realidade tao sensivel quanto a da mediatiza~ao dos maus-tratos a crian~as. 

A este myel, as propostasde Elisabeth Noelle-Neumann (1984), mais precisamente 
a sua "teoria da espiral do silencio", para alem de refor~ar a ideia do poder das mensa
gens mediaticas, ajudam-nos a pensar outras dimensoes. Estou a pensar, designada
mente, nos efeitos cognitivos dessas mensagens, e tambem na l6gica de espiral em que 
os media operam. Tendo presente a natureza gregaria do homem, Noelle-Neumann 
defende que cada urn de n6s tende a aproximar-se daquilo que pensa ser a opiniao maio
ritaria em determinado momento. Nestas circunstancias, ao reproduzirem a ordem 
dominante, os media contribuiriam para impedir 0 isolamento social do individuo. 

Talvez possamos discutir a nossa capacidade individual para nos darmos conta 
das opinioes dominantes que circulam sobre um terila qualquer. Mas 0 que importa 
aqui salientar sao os efeitos cognitivos que os discursos dos media tern nos seus des
tinatarios. Entretanto, a teoria de Noelle-Neumann insiste num outro dado de par
ticular interesse. Refiro-me ao facto de os meios de comunica~ao social poderem 
operar em espiral. Com efeito, ao centrarem-se nas opinioes dominantes, os media 
deixam de fora do plateau da notfcia nao apenas importantes fen6menos sociais, 
como tambem muitos dos seus actores, uns e outros condenados deste modo ao silen
cio. Neste entendimento, e tao importante interrogar os "maus-tratos de crian~as 
na comunica~ao social" como discutir aquilo que os jornais deixam de fora das suas 
paginas e os jornais radiof6nicos e televisivos nao inserem nos seus alinhamentos. 
Estou a pensar nas fontes que n~o sao ouvidas, nos angulos de observa~ao que nao 
sao tidos em conta e, sobretudo, tenho em atenltaO 0 desenvolvimento de casos que, 
de urn momento para 0 outro, saem da agenda mediatica sem chegarem a ter qual
quer desfecho no espalto publico. 
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Fechamento e abertura do espac;o publico 

Na perspectiva em que me coloco, po de dizer-se que e indiscutivel 0 contributo 
dos media, tanto pelas suas encenaltoes, simulacros e euforias, como pelos seus silen
cios, esquivas e evasivas, para um fechamento da democracia. E sem duvida de uma 
grande equivocidade 0 papel que os media hoje desempenham, com 0 pais real e os 
seus problemas concretos a nao terem correspondencia com a encenaltao mediatica 
que deles e feita. E os reguladores dos media, assinalados por alguns autores, por um 
lado 0 dinheiro (ou seja, 0 Mercado),por outro lado a politica (isto e, 0 Estado), nao 
m~ parecem estar a altura de explicar a actual estetizaltao da politica e do Espalto 
Publico, convertidos num espalto agitado, excitado, sobreaquecido, que se esgota em 
sensaltao e emoltao. 

Tambem nO sentido de um fechamento democratico muito concorrem, nos nos
sos dias, a profissionalizaltao da opiniao e a vedetizaltao dos opinionistas. Mas nao 
you concluir a minha intervenltao sem dedicar uma palavra final aos efeitos eman
cipadores que tambem residem nos media como possibilidades. Estando n6s hoje 
privados de norm as universais que nos destinem, vivemos um tempo em que os 
media nao podem deixar de dizer a crise desta epoca, 0 seu mal-estar e a sua melan
coli a, embora tambem nao possam deixar de figurar 0 horizonte de uma comuni
dade partilhada, que sonhe com a redenltao do humano, no combate por uma 
"democracia a vir". 
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