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Neste texto, toma-se como campo de focagem e de analise a relai;iio dos 
cidada'.os com os media e os sinais de exercfcio da cidadania no contexto da 
comunica\ao mediatizada. As coordenadas de referfncia sao os cinco anos 
compreendidos entre 2000 e 2004 e o espai;o portugues, tendo igualmente 
presentes algumas tendencias do panorama internacional. Em conson.incia 
com a metodologia das restantes abordagens sobre este mesmo quinquenio, 
adopta-se uma abordagem que parte da apresentai;iio de alguns factos mar
cantes, passa pela discussiio dos aspectos que tais acontecimentos fazem emer

gir e conclui com a problematizai;iio do tema em observai;iio. 
Algumas perguntas a que se procura responder e que constituem o loco desta 
analise siio as seguintes: alargando-se, no perfodo em causa, as possibilidades 
de interaci;iio e de participai;iio abertas pelas inovai;6es tecnol6gicas, em que 
medida tais possibilidades se concretizaram e a que niveis? Que mecanismos e 
processos de acompanhamento critico dos media (media watchdog) se desen
volveram, que novidades, avanc;os e recuos se manifestaram? 
A reflexiio sobre estas quest6es niio pode prescindir da convocai;iio de alguns 
aspectos contextuais - politicos, legislativos, culturais, econ6micos - que se 

revelem pertinentes para o enquadramento deste estudo, necessariamente 
sum3rio. 

Sinais: o quadro politico e legislativo 

As quest6es da cidadania emergem de um modo expressivo em torno do intenso 
e dramatico debate publico que se gerou em torno do servii;o publico de televi
siio e radio, na vigencia do XV Governo Constitucional. Assente numa coliga
i;iio entre sociais-democratas e populares, a equipa liderada por Jose Manuel 
Duriio Barroso tomou posse nos primeiros dias de Abril de 2002 e afirmou 
desde o inicio a sua determinai;3o em reformar o audiovisual e, em particular, 
o servii;o publico de televisiio.
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Sendo deslocado apresentar aqui o vasto programa de alterac;6es, consubstan
ciado no documento "Novas Opc;6es para o Audiovisual" 1, cabe sublinhar que 
as propostas ai consignadas surgem num contexto de grave crise financeira e 
de identidade do operador ptiblico de televisiio, sedimentada por uma inca
pacidade de intervenc;iio eficaz por parte dos sucessivos detentores do poder 
polftico. A lei de televisiio que foi apresentada em 20032

, na sequencia dos 
debates havidos, propunha um nova modelo para o segundo canal da RTP 
que, no essencial, configurava uma estrategia de o entregar paulatinamente a
assim chamada "sociedade civil". 
Um grupo de trabalho que havia preparado as opc;6es nesta materia defendera 
"um canal de servic;o alternativo aberto a sociedade civil e que possa comple
mentar pela diferenc;a os principios de universalidade, coesiio e proximidade"3, 

mas dentro da 6rbita do operador concessionario do servic;o ptiblico. A pro
posta do Governo recua perante a ideia inicial de alienar o segundo canal, 
mas retira-o do operador publico4

• Desenha um modelo que, nas palavras do 
ministro com a tutela deste sector, sup5e "uma mudani;a radical, no panorama 
audiovisual portugues"5 e um corte com a ideia de que o servic;o publico s6 
pode ser realizado pelo Estado e, em "janelas" especificas, pelos privados. As 
parcerias com diferentes instituic;6es da sociedade civil permitiram que novas 
entidades e novas actores do campo cultural, academico e social passassem a 
ter espac;o e voz na televisiio de sinal aberto. Quais as potencialidades e limites 
de tais parcerias, tendo em conta o projecto de televisiio (e de sociedade) dese
nhado pelo Governo - e o que debateremos mais adiante. 
A participac;iio de entidades da sociedade civil no ambito dos media tern ante
cedentes que remontam praticamente aos inicios do regime democrcltico ins
taurado como 25 de Abril. De facto, a Constituic;iio aprovada em 1976, ap6s 
o perfodo revolucionario, previa a criac;iio de conselhos de informac;iio, o que
veio a acontecer atraves da lei 78/77 de 25 de Outubro. Na revisiio constitu
cional de 1982, foi instituido o Conselho da Comunicac;iio Social, ao qua! era
cometida, nos termos da lei fundamental, a missiio de assegurar a expressi'io
das diferentes correntes de opiniiio nos meios de comunicac;iio social do Estado
ou sob o seu controlo. Essa experiencia durou cerca de sete anos: em sen lugar
era criada, em 1989, em nova revisiio constitucional, a Alta Autoridade para
a Comunicac;iio Social.

I Cf. "Novas Op(i6es para o Audiovisual", apresentado em Dezembro de 2002: www.gmcs.pt/Ficheiros/ 
serv_pub/Neo_Op_AV.pdf (consultado em 20 de Julho de 2007). Uma an8lise mais aprofundada dos debates 
entiio travados pode ser consultada num estudo do projecto Mediasc6pio publicado em 2004 e reeditado com 
acrescentos em 2005: cf. Pinto, M. (org. (2004) Televisiio e Cidadania: Contributo para o Debate sobre o 
Servi�o PUblico". Braga: CECS. Edit;iio ampliada: Campo <las Letras, 2005. 
2 Cf. http://www.gmcs.pt/verfs.php?fscod=619&lang=pt (consultado em 20 de Jul ho de 2007) 
3 Cf. "Relat6rio do Grupo de Trabalho sobre o Servit;o PUblico de Televisiio", Setembro de 2002, p.6: www. 
mp.gov.pt/mp/pt/Gablmprensa/Docs/GC15/20021024Relatorio.htm (acedido em 5 de Janeiro de 2005) 
"Cf. "Novas Opt;6es para o Audiovisual", Cap. II, ponto 2. 
5 Discurso do ministro Morais Sarmento na "Apresentat;iio da nova vocat;iio e da nova imagem do Segundo 
Canal de Servit;o PUblico de Televisiio" 
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Em 1992 foi tambem instituido junta da televisiio e radio ptiblicas um Conselho 
de Opiniiio (cf. Lei n.0 21/92, art. 8.0

). Alem de representantes eleitos pela
Assembleia da Reptiblica e pelo Governo, pelas regi6es aut6nomas e pelos tra
balhadores da empresa, constituem-no representantes de um vasto conjunto 
de institui,oes sociais e culturais da sociedade civil. A este Conselho cabia um 
pronunciamento sabre materias relevantes da vida do operador ptiblico (con
trato de concessiio, bases gerais da programa,iio, etc.), mas uma capacidade 
diminuta de interveni;ao no respeitante ao acompanhamento sistem3.tico da 
actividade por ele desenvolvida. Foi s6 em 1998, durante o Governo presidido 
por Ant6nio Guterres, que foi atribufda a este 6rgiio a competfncia de "emitir 
parecer prfvio vinculativo, no prazo mclximo de dez dias, sabre a composii;ao 
do 6rgiio de administra,iio da empresa concessionaria, a eleger ou a destituir 
na respectiva assembleia-geral"6

• No caso da radio de servi,o ptiblico, a lei n.0 

4/2001, de 23 de Fevereiro, atribuia a um 6rgiio semelhante e com uma consti
tui,ao identica ao da RTP, o poder de "propor ao accionista Estado os names 
do vice-presidente e de um ou dais vogais do Conselho de Administra,iio da 
concession.iria, consoante esta tenha tres ou cinco membros". 
Foi precisamente em torno deste ponto que se levantou um dos primeiros 
grandes conflitos, em resultado da ac,iio do XV Governo Constitucional, 
uma vez que, consultado para emitir parecer acerca do nova Conselho de 
Administra,iio da RTP, o Conselho de Opiniiio decidiu, no uso das suas com
petfncias, pronunciar-se desfavoravelmente. Interpretando essa decisiio como 
um boicote aos prop6sitos da nova maioria de reformar o servi,o ptibico e de 
sanear a empresa, o Governo decidiu rnanter a sua proposta de pe, optando, 
para a viabilizar, par mudar a lei e retirar ao Conselho de Opiniiio a compe
tencia referida'. 
De resto, foi na sequencia da declara,iio de inconstitucionalidade dessa norma 
que, par proposta do Governo presidido par Jose Manuel Duriio Barroso, a 
Assembleia da Reptiblica aprovou uma modifica,ao da lei de televisiio, no sen
tido de manter o Conselho de Opiniiio com poderes reduzidos e ja niio ao nfvel 
do operador televisivo, mas ao nfvel da empresa. Ora, como a empresa passou 
a tutelar quer o servi,o ptiblico de televisiio quer o de radiodifusiio, o nova 

6 Comentando este ponto, um parecer do Tribunal Constitucional sublinhava, em 2003: "( ... ) S6 entiio foi 
instituido um mecanismo que de algum modo visa contribuir para a independencia da actua�iio dos 6rgiios da 
sociedade concessionaria do servi�o pU.blico relativamente ao accionista Estado", precisamente o mecanismo 
do referido parecer previo vinculativo. 0 qua[, ainda de acordo com o mesmo documento, "parece constituir 
actualmente, no piano da estrutura da empresa, a principal ou, ate, a llnica expressiio normativa ordinaria 
densificadora daquela garantia institucional". Um sinal de que se tratava de materia politicamente sensivel 
reside no facto de, sob o Governo socialista, em 11 de Fevereiro de 1996, o PSD ter entregue na Assembleia da 
Repllblica um projecto de lei cujo objectivo era "alterar a forma de escolha do Conselho de Administra�iio da 
RTP, assegurando que a maioria dos seus membros seja eleita pelo CO". 0 documento seguiu para aprecia�iio 
pela Comissiio dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, mas niio teve seguimento. 
7 A altera�iio da lei da televisiio, no artigo respeitante as competCncias do Conselho de Opiniiio foi aprovada 
a 23 de Maio de 2002. 0 presidente da Repllblica decidiu, por sua vez, suscitar a constitucionalidade da 
iniciativa, tendo o Tribunal Constitucional dado raziio as dllvidas do presidente. 

229 



Conselho de Opiniiio passou a ser comum para os dois ambitos. Em pare
cer emitido sobre este assunto, nas vesperas da vota<;iio da lei na AR, a Alta 
Autoridade para a Comunica<;iio Social (AACS) lembrava que "um conselho 
de opiniiio eficaz incide sobre actividades, sobre servi<;os, niio junto de empre
sas", para observar que "na configura,;ao que as propostas lhe destinam, o 
conselho deixa de ter um protagonismo realmente enriquecedor na filosofia de 
uma interven,;80 representativa e sindicante". 
O problema da regula<;iio das comunica,oes e dos media foi emergindo como 
uma questiio chave do quinquenio 2000-2004. Foram dois os factores que 
contribuiram para tal proeminfncia, um de natureza tecnol6gica e outro de 
natureza politica. No piano tecnol6gico, o aspecto mais marcante tera sido 
a evolu,iio, especialmente not6ria na segunda metade dos anos 90, no sen
tido da convergencia entre os universos dos media e das telecomunica,oes (no 
relativo quer a infra-estruturas quer a operadores), trazendo para a agenda a 
eventual pertinencia de fundir, ou pelo menos, articular melhor a ac<;iio das 
varias instancias reguladoras (AACS, Autoridade Nacional das Comunica,oes, 
Instituto da Comunica<;iio Social, Autoridade da Concorrencia, Instituto do 
Consumidor). No piano politico, sera de destacar a controversia em torno do 
pap el, independencia e eficacia da Alta Autoridade', mais ou menos latente 
nos Ultimas anos, mas que concitou fortfssima aten,;ao, quer aquando dos 
debates que conduziram a revisiio constitucional de 2004, quer, sobretudo, em 
torno daquilo que ficou conhecido como o "caso Marcelo Rebelo de Sousa", 
no princfpio de Outubro do mesmo ano9

• 

Ao encerrar o ano de 2004 (e o quinquenio aqui em referencia), mantinha
-se em fun,oes a Alta Autoridade, sem que estivesse desenhado o figurino da 
entidade que !he deveria suceder. Certo era apenas o facto de os dois maiores 
partidos com assento parlamentar se terem vinculado a um acordo, de teor 
niio revelado publicamente, segundo o qua! a entidade a criar deveria contar 
com o apoio de maioria qualificada na Assembleia da Republica. 
O quinquenio 2000-2004 foi marcado, da parte da sociedade civil, por sinais 
de natureza diversa, de que se destaca o surgimento de um novo vigor em torno 

� A composi�ii.o da AACS havia sido alterada com a lei de 1998, reduzindo, nomeadamente, o peso dos mem
bros indicados designados pelo Governo. A AACS passou a ser constituida pelo presidente, um magistrado 
designado pelo Conselho Superior da Magistratura, cinco membros eleitos pela Assembleia da Repllblica, um 
pelo Governo, quatro representativos da opiniiio pllblica, da comunica�iio social e da cultura (dos quais, tres 
designados pelo Conselho Nacional do Consumo, pela Comissiio da Carteira Profissional dos Jornalistas e 
pelas organiza�Oes patronais dos 6rgiios de comunica�iio, e o quarto pela Alta Autoridade entre figuras do 
meio cultural e ciendfico). 
9 Uma assim chamada Iniciativa Convergencia e Regula�iio, que visou a "salvaguarda de prindpios de inte
resse pllblico, como a garantia do acesso universal, a promo�iio da diversidade e do pluralismo, o refor�o da 
cidadania e a  protec�iio dos interesses dos consumidores", foi lan�ada em 2002. Com o objectivo de estudar 
o assunto, lan�ar um debate pllblico e propor medidas de politica nesta matfria, foi constitufdo um grupo de 
trabalho nomeado pelos presidentes da ANACOM e do ICS e paritariamente constitufdo por personalidades
dos sectores da comunica�iio social e das comunica�Oes, que apresentou em 31 de Maio de 2002 o resultado 
final dos trabalhos desenvolvidos. Cf. www.gmcs.pt/index.php?op=cont&lang=pt&Pid=78&area=333
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da discussiio publica do jornalismo e a emergencia da blogosfera, em particu
lar dos weblogues relacionados com o campo da educa<;iio e dos media.' 
Comecemos por um projecto que, aparentemente, morreu ao nascer e que 
poderia ter tido alguma relevancia, do ponto de vista da cidadania e da rela<;iio 
do jornalismo com a sociedade. Em Maio de 2002, a Associa<;iio Portuguesa 
de lmprensa (AIND) lan<;ava, a Plataforma Comum da Erica dos Conteudos 
Informativos, em conjunto com o Instituto Superior de Cifncias Sociais e 
Politicas (que assumia a coordena,iio cientifica do projecto) e a Confedera<;iio 
de Meios de Comunica<;iio Social (encarregada da sensibiliza<;iio junto das 
empresas). Assentava basicamente numa Comissiio para a Erica nos Meios 
de Comunica<;iio Social ETICOM), "6rgiio com fun,oes reguladoras, auto
-reguladoras e disciplinares» que se propunha acompanhar as praticas dos 
media e as suas eventuais falhas eticas, e num Provedor da Comunica<;iio, 
"6rgiio independente que tern por fun<;iio principal a defesa e promo<;iio 
dos direitos, liberdades, garantias e interesses legitimos dos cidadiios face 
aos meios de comunica<;iio" 10• A composi<;iio da ETICOM compreendia um 
magistrado-presidente indicado pelo Conselho Superior da Magistratura, 
quatro representantes das empresas de comunica<;iio social, quatro jornalistas 
e quatro representantes do consumidor, um membro do CENJOR, Centro 
Protocolar de Forma<;iio Profissional para Jornalistas, dois docentes universi
tarios e uma personalidade de reconhecido merito no sector da comunica<;iio. 
Tanto quanto e do dominio publico, este processo niio tera encontrado eco 
junto das entidades (empresariais e profissionais) que seriam decisivas para 
viabilizar a iniciativa. 

Relativamente ao jornalismo e aos media, deve referir-se como relevante a 
emergencia de um significativo numero de investigai;oes academicas, desig
nadamente as que resultaram de disserta<;6es de mestrado e doutoramento 
- e que foram, entretanto, em boa parte dos casos, objecto de publica<;iio11• 

Algumas colec<;6es editoriais surgidas ainda nos anos 90 alcan,aram 'velo
cidade de cruzeiro', enquanto outras surgiram de nova. Merece igualmente

referencia ac<;iio do Clube de Jornalistas, em particular nos tres patamares
seguintes:

• Lan<;amento da revista Jornalismo e Jornalistas, com um conselho editorial
que reline profissionais e acadfmicos e com a preocupa\30 de "situar-se, tal
como se afirma no Estatuto Editorial, entre o tratamento pr6prio da imprensa
diaria ou semanal, e o aprofundamento te6rico caracteristico das publica<;6es
academicas" 12 (foram publicados, no quinquenio, mais de duas dezenas de

io Cf. o texto de apresentai;iio que esteve disponivel on-liue, desapareceu quando a AIND deu lugar a
Associar;iio Portuguesa de Imprensa e o site foi remodelado). 
u A titulo de exem plo: Torres Silva (2005); P into (2003). 
12 0 Clube afirma o seguinte, sobre a actividade desta revista: "Niio seni exagero dizer que a leitura ea con
sulta da JJ se tornam absolutamente indispens3.veis para quern queira conhecer e reflectir sobre os principais 
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mimeros). Tern a limita,iio de ser distribuida apenas a jornalistas e por assina
tura, o que reduz o seu raio de acc;iio. 
• Arranque do programa semanal "Clube de Jornalistas", no novo canal A
Dois, em 11 de Janeiro de 2004, o qua! tern permitido debater, em canal aberto,
temas quentes da actualidade jornalistica, hem como a cobertura de grandes

acontecimentos feita pela comunica,iio social. Com perto de meia centena de
programas emitidos, o balan,o parece ser claramente positivo13

• 

• Finalmente, o Clube abriu, em 28 de Outubro de 2004, no ambito da cele
brac;ao do seu 20.0 anivers.i.rio, um portal que se tornou, em escassos meses, 
um espa,o de referencia na informa,iio, documenta,iio e debate sobre jorna
lismo na Internet, em Portugal. 

No perfodo aqui considerado, consolidou-se a experiencia lan,ada sobretudo 
pela imprensa no quinqufnio anterior, de acompanhar de forma sistemitica o 

campo dos media e do jornalismo, atraves de espa,os regulares e, em alguns 
casos, de editorias pr6prias. Trata-se, certamente, de uma informac;ao jorna
listica com caracteristicas muito particulares, que, apostando sobretudo, na 
programac;ao televisiva, nas 'celebridades, e nos neg6cios, deixa na sombra 
zonas significativas do campo que cobre. Mas o que niio diz niio retira impor
tancia - apenas relativiza - aquilo que diz e niio deixa de ser fundamental, 
sobretudo quando se torna possivel cruzar as materias publicadas pelos varios 
media". Por alguma raziio Claude-Jean Bertrand inclui este tipo de iniciativas 

entre as formas de accountability mediatica. 
Na mesma linha, e de referir tambem o vigor akan,ado por algumas revistas 
cientificas que se debru,am sobre o campo do jornalismo e da comunica,iio. 
Neste perfodo vemos nascer revistas como Media e Jornalismo, do Centro 
de Investiga,iio sobre Media e Jornalismo, Comunica,ao e Sociedade, do 

Centro de Estudos de Comunica,iio e Sociedade da Universidade do Minho, 
Observat6rio, do OBERCOM, alem da ja referida Jornalismo e Jornalistas. 

Mas vimos igualmente revistas de actualidades mediaticas ja existences darem 
um significativo salto qualitativo, como foi o caso da revista Meios (AIND) e 

da Media XXI. 

acontecimentos, os grandes temas e tambem os novas desafios que, desde o ano 2000, rem atravessado o 
mundo do jornalismo e dos jornalistas portugueses". 
Cf. http://www.clubedejornalistas.pt/DesktopDefault.aspx?tabid=147 (consultado em 6 de Fevereiro de 
2005) 
13 0 programa resulta de uma pareceria entre o Clube e o canal 2:. No primeiro anode existencia, tinha con
tado com cerca de 130 convidados, entre jornalistas e profissionais de outras .ireas de actividade (polfticos, 
advogados, juizes, historiadores, soci61ogos, empres.irios, etc.). 0 seu formato de base e um painel de convi
dados a debater sabre um tema larn;:ado por um moderador e complementado com a emissiio de depoimentos 
pre-gravados. A partir de Outubro de 2004, foi introduzido um novo formato: mensalmente, era feita uma 
entrevista a uma personalidade com intervem;:iio relevance na comunica�iio social. Informa�Oes complemen
tares em: www.clubedejornalistas.pt/DesktopDefault.aspx?tabid=l57 
14 Esta e precisamente uma das tarefas que se atribuiu o projecto Mediasc6pio, outra das iniciativas lan�adas 
neste periodo, de que este volume constitui um dos resultados. 
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Uma das grandes novidades, ja atras referida e que niio poderia deixar de ser 
assinalada, pelo dinamismo com proliferou, em particular desde 2001, mas 
com particular pujan,a a partir de 2003, foram os blogues e a  esfera de produ
�ao e de redes sociais que em seu redor se criou - a "blogosfera". Tratando-se 
do aproveitamento de uma ferramenta editorial de facil cria,ao e de acesso 
barato, converteu-se em pouco tempo num verdadeiro fen6meno cultural e 
sociol6gico, com contornos e alcance que vao muito para alfm dos aspectos 
comunicacionais. 
E evidente que a visibilidade publica da blogosfera e em parte tributaria da 
entrada em cena de nomes relevantes das 6rbitas politica e mediatica, em espe
cial de Pacheco Pereira 15• Ao !ado deste politico e intelectual, outros nomes 
como Francisco Jose Viegas ou Vital Moreira, por exemplo, contribufram para 
aquilo que poderia ser designado como a "legitima,ao cultural" do fen6meno 
dos blogues, desde cedo objecto de outros motivos de discussiio publica 16 (cf. 
Santos, 2004) 
O que aqui nos interessa sublinhar, porem, e que a blogosfera foi-se consti
tuindo paulatinamente como uma nova instancia de escrutfnio publico dos 
media. Desde logo atraves dos blogues assumidamente intervenientes nesse 
campo especifico17

, mas igualmente atraves de blogues sobre diferentes areas 
da vida publica. 
Observando que "uma revolui;ao est:i em curso, principalmente no imbito 
do sistema comunicacional, e, a partir dai, afectando os sisternas que lhe sao 
pr6ximos", Pacheco Pereira escrevia, em Setembro de 2004, que "nenhuma 
analise hoje do estado da comunica,ao social em qualquer pafs onde existe 
um sistema medi.itico - jornais, radios, televis5es - pode ser feita sem incluir 
os blogues" 18

• 

Nern todos os observadores do fen6meno se deixam entusiasmar pela ideia de 
uma democratiza,iio da esfera publica, ou, pelo menos, de um alargamento 
significativo dos actores que nele intervem. 0 argumento tern sido enunciado 
para enaltecer as vantagens civico-politicas da blogosfera. Antonio Guerreiro 
procura desconstruf-lo: "O facto curioso, em Portugal, e que o interesse pelos 
biogs niio foi suscitado, em primeiro lugar, por terem acedido a livre publica
,ao indivfduos e grupos que dela estavam excluidos, mas por terem entrado 
na 'blogosfera' (numa posi,iio de domfnio, pois aqui tambem se criaram hie-

is Pacheco Pereira arranca com o blogue Abrupto (http:ffabrupto.blogspot.com) em 6 de Maio de 2003, intro
duzindo logo, num dos primeiros apontamentos, aquela que seria uma das marcas deste espai;o: o acompa
nhamento crftico da aci;iio dos media (neste caso, a introdur;iio de mllsica e imagens de fundo num telejornal, 
para dramatizar a leitura de poemas contra a guerra no lraque). 
16 Como ocorreu com os casos de "O Meu Pipi" e "Muito Mentiroso". 
17 Nomeadamente o veterano Ponto Media, iniciado em 2 de Janeiro de 2001, o Jornalismo Digital, o 
Jornalismo e Comunicai;iio {em 11.4.2002) e, sucessivamente, o JornalismoPortoNet, o Contrafactos e 
Argumentos, o Blogouve-se, o IndUstrias Culturais, o Atrium, o Irreal_TV, entre varios outros, alguns dos 
quais entretanto suspensos. 
18 Pereira, Pacheco (2004) "Media-esfera, Blogosfera e Atmosfera", P,iblico, 16 de Setembro. 
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rarquias) nomes que, regularmente ou de maneira espor.idica, escrevem nos 
jornais ou si'io convidados pelas televis6es" 19

• E o autor procura fazer valer 
a ideia de que, para essas figuras publicas, os blogues siio a continua,iio ou 
a antecamara da interven,iio nos grandes media. Provavelmente em alguns 
casos assim e. Mas a emergencia de blogues niio ligados a figuras mediaticas, 
que se foram configurando coma sitios de referencia e revelando novos nomes 
no piano da intervenc;i'io, do coment.irio, da ciencia e da criac;i'io liter.iria mos
tra que a leitura de Antonio Guerreiro pode estar excessivamente vinculada a 
casos especificos e niio da conta da diversidade e complexidade do fen6meno. 
De entre os aspectos relevantes para o debate em torno do campo dos media e 
do jornalismo postos em realce pela blogosfera siio de destacar: 

• a maior circulac;ao de informac;ao sobre o campo, com recurso a fontes
nacionais e estrangeiras, e em circulos que se estendem tipicamente para l.i
dos ambitos mais directamente envolvidos e interessados - profissionais, aca
dfmicos, decisores, etc;
• um debate mais regular e intenso sobre os acontecimentos da esfera media
tica e sobre os comportamentos dos diferentes actores desse terreno;
• uma maior visibilidade dos bastidores dos media e do jornalismo, designa
damente atraves dos blogues de profissionais desses sectores20

; 

• em suma, o refor,o de um clima de debate, de aprofundamento e de escru
tfnio como provavelmente nunca houve no pals, sobretudo se combinado com
as modalidades a que atras se fez referenda.

Como e evidente, o exercicio da cidadania face aos media e nos media niio se
circunscreve aos aspectos ate agora referidos. Um dominio que tern tido, em
Portugal, expressiio reduzida, mas que noutros pafses e considerado estrate
gico e a chamada "educac;ao para os media", traduzida em processos, projec
tos e programas de forma,iio de utilizadores crfticos, exigentes e participativos
relativamente ao campo mediatico.
Nesta materia, no perfodo 2000-2004, registaram-se sinais contradit6rios. Por
um !ado, uma das associa,6es de telespectadores, a APET, que, em Janeiro de
2001 se transformou na ACMedia - Associa,iio Portuguesa de Consumidores
dos Media, decidiu apostar na Educa,ao para os Media como um dos pila
res da respectiva actividade de interven,iio e desenvolver a sua presen,a na
lnternet21

• Na mesma linha foi lan,ado na Universidade do Minho um curso
de especializa,iio e de mestrado em Comunica,iio, Cidadania e Educa,iio

19 Guerreiro, Ant6nio (2003), "A Reportagem Universal�, Expresso (Caderno "Actual"), 4 de Outubro. 
20 "Os blogues de jornalistas siio um elemento muito positivo para uma maior transparencia. Eles retratam de 
uma forma mais lfmpida o pensamento que esta por detnis das noticias, assim como o movimento subje-ctivo 
de amizades e inimizades, de gostos e 6dios, que tiio importante e no modo como se- escreve uma notfda.
Saber tudo o que se possa saber sobre as opiniOes, politicas e outras, das pessoas que interferem na esfera 
pl.Jblica, e muito vantajoso" (Pacheco Pereira, Abrupto, 10 de Outubro). 
21 Cf. www.acmedia.pt 
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que registou, nos cinco anos em apreciar;ao, duas edir;Oes. Por outro lado, 
prosseguiu o projecto que o Publico, desde que existe, desenvolveu com as 
institui�Oes de ensino n:io superior, o Publico na Escola, que se destaca, 
nomeadamente pelo seu concurso nacional de jornais escolares, impresses e 
digitais, que se efectua anualmente. 0 contratempo registado neste campo 
adveio com a extinc;iio, em 2002, do Instituto de Inova<;iio Educacional, que 
vinha· a desenvolver, ate entiio, um trabalho assinalavel de educa<;iio para os 
media, no piano do incentivo aos projectos das escolas, na organiza<;iio da 
Semana dos Media na Escola, na forma<;iio de professores e na edi<;iio e publi
ca<;iio de literatura especializada. 
Outro campo interessante do exercicio da cidadania face aos media relaciona
se com a figura dos provedores. Neste ambito, regista-se a continuidade da 
fun<;iio nos dois jornais da Lusomundo, o Didrio de Noticias e o Jornal de 

Noticias, mas, j3 no caso do PUblico, o cargo sofreu, no perfodo aqui em an.i
lise, interrup<;oes que se prolongaram para alem do que seria normal esperar. 
Registe-se, enfim, a cria<;iio da fun<;iio de provedor do leitor num jornal on-line. 

O caso envolve o Setubal na Rede, e concretizou-se em 2004. Os sinais que em 
torno desta vertente tern vindo a publico apontam para um defice significativo 
de participa<;iio dos cidadiios22

, como voltou a ser sublinhado aquando do lan
<;amento do livro que reune as cr6nicas de Joaquim Fidalgo, quando era prove
dor do lei tor do Publico23

• De referir que, ao longo do quinquenio em analise, 
voltou a ser defendido, em multiplas ocasioes, a necessidade e urgencia de a
figura do provedor ser alargada a radio e televisiio publicas.
Esta capacidade de ouvir os cidadiios, de escutar as suas queixas, niio ape
nas relativamente aos conteudos e modos de agir dos media estende-se para
la do ambito de actua<;iio dos provedores. As cartas dos leitores nos jornais
constituem uma forma antiga, ainda que incipiente, de interacr;ao (e este tema
foi, pela primeira vez, tanto quanto sabemos, objecto de uma investigai;ao,
no ambito do mestrado da Dra Marisa Torres da Silva). Essa modalidade
foi-se alargando aos sites dos media jornalfsticos, a partir da segunda metade
dos anos 80 permitindo ampliar o numero e a diversidade de opinioes dos
cidadaos. Mas tambem n:io se deve esquecer uma pr.itica, neste caso radio
f6nica, que se consolidou nos primeiros anos desta decada aqui considerada:
os f6runs radiof6nicos. No caso do da TSF, ja houve quern !he chamasse "o
parlamento do povo"24

• 

22 Sohre este problema, escreveu Rogerio Santos, no Indt'istrias Culturais: "O que a analise das tres colunas {dos 
provedores] me traz e que nllo ha cartas suficientes para que as provedores escrevam sabre elas. Quanta eu sei,
ha leitores que escrevem cartas a destacarem que este ou aquele brinde nllo tern qualidade, mas existem paucos 
textos de leitor sabre a cantelldo das noticias. Isso significa pouca participai;iio civica de n6s leitores. Podia 
dizer-se que os jarnais rem melhores provedores de leitores do que leitores, o que e laudativo para os jornais e
extremamente critico para n6s leitores." (www.industriasculturais.blogspot.com, 14 de Julho de 2004) 
B Fida Igo, Joaquim (2004) Em Nome do leitor. Coimbra: Minerva 
24 A TSF, de resto, teve tres f6runs em funcionamento: "Bancada Central", animada par Fernando Correia, 
com mais de dez anos de vida; "F6rum TSF", animado por Manuel Acacia, e F6rum Mulher, par Ana Bravo. 
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Algumas notas de comentario 

1. No periodo em observa,ao, recorta-se um clima de conflituosidade e de
polemica em torno da questiio do exercicio da cidadania face aos media. 0
que se passou em torno do Conselho de Opiniiio da RTP e, em si mesmo, um
facto menor, sobretudo porque aquele Conselho teve quase sempre uma actua
,ao apagada. Foi significativo apenas porque demonstrou que, quando tomou
uma posi,iio que desagradou ao poder do momento, a reac,iio foi mudar a lei
para alterar as competencias do 6rgiio. Toma not6rio que, independentemente
da natureza dos Governos e ate do disposto na lei, a participa,iio activa dos
representantes da sociedade civil no servi,o publico de radio e TV niio tern
sido objecto de uma clara aposta polftica. 0 epis6dio da revisiio da lei da
televisiio para contornar um parecer negativo do Conselho de Opiniiio parece
ser mais um momento de luta politica do que uma inflexiio numa tendencia
mais de £undo e de natureza ambivalente: renitencia do poder politico e pouca
mobiliza,iio dos cidadiios nesta materia.
2. Ja mais interessante, do ponto de vista te6rico, e o discurso enunciado pelo
XV Governo, em torno do destino a dar ao segundo canal de servi,o publico
entre 2002 e 2003. Sem por em causa as potencialidades do desenvolvimento
de parcerias com vista a ampliar o leque de organiza,iies da sociedade civil
intervenientes na programa,iio, niio se pode deixar de sublinhar o contraste
entre essa op,iio e o discurso em torno do papel da sociedade civil na televisiio.
Longe, dos escudos que tern precisamente elaborado em torno de formas alter
nativas de exercfcio do servi,o publico, a ret6rica governamental de devolu<;iio
do poder comunicacional aos cidadiios, de apelo a uma comunica,iio parti
lhada e a um servi,o publico niio para os cidadiios mas por eles apropriado e
gerido, surge tao em contradi<;iio com a l6gica politica dominante que, s6 por
si, mereceria um estudo de caso25

• 

3. Ao longo dos cinco anos em escudo, ganha gradual mas consistente for,a uma
linha de inova,iies e de experiencias convergente no sentido de possibilitar aos
cidadiios uma participa,iio mais efectiva no terreilo dos media. Detectamos
isso a partir da emergencia da blogosfera e das vivas discussiies a que deu azo,
como vimos; mas detectamos igualmente um movimento de preocupac;Oes a
partir do pr6prio campo jornalistico. A tendencia para desenvolver processos

No caso da RDP-Antena 1, existe a "Antena Aberta",_conduzida por Eduarda Maio, e, na Radio Renascen<;a, 
o f6rum de Dina Isabel. (Ca�doso, 2005).
H Numa comunica<;iio que com Helena Sousa apresentamos na conferencia anual da International Association 
of Media and Communication Research, em 2004, em Porto Alegre (Brasil), tivemos ocasiiio de analisar este 
processo. Ai reconhedamos que o canal 2: passou a conceder espa<;o a novos actores ea novas vozes e passou 
a atribuir uma maior atenr;iio a informar;iio e ii programa<;iio para os mais jovens. No entanto, o discurso 
governamental em torno da sociedade civil(" uma televisiio dos cidadiios e feita pelos cidadiios") niio seria 
mais do que operar;iio de ret6rica, estando, em todo o caso, muito distante de um modelo participativo con
sistente (cf Sousa e Pinto, 2004). 
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de escrutfnio publico do jornalismo e dos media foi-se impondo26
• Ao mesmo 

tempo, podemos constatar uma apetencia cada vez mais saliente para a ques
tionac;iio das bases e da natureza do jornalismo profissional, em particular 
atraves da corrente do ambiguamente designado "jornalismo participativo" 
ou "dos cidadiios". Foi, deste ponto de vista, particularmente eloquente o 
modo como, desde 2003, o jornalista e blogger norte-americano Dan Gillmor 
escreveu o seu livro We the Media 27, em interac<;ao com os seus leitores, desde 
a fase da concepc;iio ate a fase da escrita e <las conclusiies finais e, sobretudo, 
a opc;iio por ele tomada, no fim deste processo, de deixar o jornal a que desde 
ha longos anos se encontrava ligado, para encetar um projecto que ponha em 
pratica aquilo que tern vindo a defender. Do mesmo modo, experiencias ja em 
velocidade de cruzeiro como OhMyNews28, na Coreia do Norte, em que "cada 
cidadiio e um reporter", pelo menos potencial, constituem sintoma de algo de 
novo que se est.i a- passar. 

4. Pela via da blogosfera, pela via das experiencias do jornalismo participativo
- e poderfamos acrescentar, por outras vias, como o alargamento da banda
larga ou a expansiio da imprensa gratuita generalista e especializada -, foi
-se assistindo, e de algum modo participando, a um movimento que coloca
o jornalismo em estado de crise. Os factores implicados nesse processo de
questionamento sao mais amplos e mais complexos, vista que o jornalismo
e insepar8vel dos processes sociais e culturais de que e agente e expressiio.
Mas e tambem uma crise que, com justificadas raz6es, se pode considerar
tambem de renovac;iio, uma vez que niio piie de parte a centralidade do jorna
lista profissional, mas torna o jornalismo um concerto mais polifacetado, com
mais vozes, mais participa\.io (e tambem mais risco de caos ou cacofonia). E,
nesta linha, e de sublinhar igualmente a mais-valia que pode revestir o facto
de varios jornalistas terem passado a utilizar as novas ferramentas da web,

em particular os blogues. E que o desvendamento dos bastidores <las noticias,
ou, pelo menos, dos seus autores, n.io e aspecto de somenos, como observou
Pacheco Pereira, atras citado, na compreensiio do modo de operar do jorna
lismo e na transparfncia dos processos e contextos de produ\a'.O noticiosa.
5. Vale a pena anotar, neste contexto, que os blogues e a intensa produc;iio
de conteudos a que deram lugar pode tornar-se fonte de grandes equfvocos.
O primeiro e confundir, como jcl ocorre em muitos discursos, uma possibili
dade aberta pelas tecnologias de comunica,iio medida por computador com a
praticas sociais efectivas. 0 segundo e tomar a parte pelo todo ou a minoria
pela maioria: considerar que o uso intenso que se faz daquelas ferramentas em
certos grupos ou redes e extrapolavel para a popula,iio ou para grande parte

26 Nesta linha, ficou cClebre o texto de Pacheco Pereira O Lugar da Menor Transparencia que veio a lume no 
Prlblico de 27 de Fevereiro de 2003. 
27 Entretanto ja traduzido para portugues pela Ed. Presenr;a sob o titulo N6s os Media (Lisboa, 2005). 
28 Cf. para a versii.o internacional http://english.ohmynews.com/ 
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dela. Finalmente, esquece-se por vezes que, ainda que revistam um significado 

cultural merecedor de atenc;iio, os fen6menos tecnol6gicos e sociais emergen
tes configuram realidades muito diversas e ate contradit6rias, sendo que muito 
do que entretanto se passou a designar por "contelldos criados pelos utiliza
dores" esta longe de poder ser catalogado na categoria da cria�iio cultural ou 

da simples manifesta�iio de cidadania. 

Nola conclusiva 

Um olhar de balan�o sobre os sinais referenciados neste texto permitem con
cluir ser debil a cidadania, em Portugal, no que aos media diz respeito. Ha 
pequenos sintomas de que o problema existe para algumas pessoas ou grupos, 

mas nao se converteu ainda num movimento vislvel e consistente e est.i longe 
de ser uma questiio relevante da agenda ptiblica. 
Deste ponto de vista, tendo em conta o que foi ocorrendo no perfodo analisado, 
ha passos que podem ser desenvolvidos a partir de diferentes origens. Os pr6-
prios media - por convicc;iio ou interesse - poderiio sentir-se motivados a abrir 
novas formas de interacc;iio com aqueles que os lfem, ouvem e vfem. Os pro
vedores sao uma instituic;iio e inst3.ncia interessante nesse piano, mas o desafio 
que os media profissionais tern pela frente e mais vasto, como hem viu Alberto 
Dines, um jornalista brasileiro, conhecedor da nossa realidade29

• As instancias 
legislativas e reguladoras poderao, pela via normativa ou pelo modo de actuar, 
promover ou, pelo contr.irio, limitar a participac;iio dos cidadiios e o exercfcio 
dos seus direitos e responsabilidades face aos media. Finalmente, uma palavra 
decisiva cabe aos pr6prios cidadiios e as suas organiza�6es: depende deles, em 
boa medida, a conquista de um espa�o e de uma voz, atraves da proposta e da 
sugestiio, da crftica e do protesto, mas tambem da produ�iio pr6pria. 
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