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Este trabalho propoe-se ser um contributo para a mem6ria e a 
leitura da segunda metade dos anos 90, no que aos media e a comu
nicac;:ao diz respeito. Centra as atenc;:6es em Portugal, embora nao 
esquec;:a o enquadramento do pais no espac;:o europeu e o contexto 
intemacional mais Jato. 

Compoe-se de duas partes distintas: uma apresentac;:ao cronol6-
gica das noticias sabre este campo da vida social, v:indas a lume nos 
principais 6rgaos de imprensa, e um conjunto de leituras sectoriais e 
transversais de fen6menos, tendencias e acontecimentos suscitadas 
pela analise dessas notfcias. Ele surge, em primeiro lugar, de uma 
necessidade de manter viva a mem6ria de um tempo; surge, ainda, de 

uma preocupac;:ao de acompanhar a actualidade e de procurar detectar, 
nos seus sinais, as linhas de forc;:a e as tendencias fortes que marcam 
ou exprimem a mudanc;:a social; resulta, finalmente, de um esforc;:o 
de contextualizar os acontecimentos nas suas coordenadas espacio
-temporais. 

0 campo de observac;ao aqui considerado reporta-se, coma se 

disse atras, ao ambito da comunicac;:ao e dos media em Portugal. Por 
ele entendemos os diversos subsistemas sociais institucionalizados que 
operam ao nfvel da produc;:ao, difusao e recepc;ao de mensagens, bem 
coma as 16gicas sociais e polfticas, e ainda os actores que condicionam 
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nivel, importa lembrar que um protocolo anexo ao Tratado de 
Amsterdiio reconhece a competencia dos Estados Partes para 
financiar o servi90 publico de radiodifusiio, desde que ta! niio 
ponha em causa a concorrencia e as trocas no interior do 
espa90 comunitario. Varias <las iniciativas e tomadas de posi-
9iio <las institui96es comunitarias centram-se, neste periodo, na 
resposta a queixas e recursos dos operadores privados dos dife
rentes paises (Portugal incluido), precisamente por causa dos 
financiamentos estatais aos operadores publicos. Uma conclu
siio a que se chega, embora impressiva, e que a pr6pria Uniiio 
balan9a entre a 16gica do mercado e a  ]6gica do servi90 publico, 
conforme o pelouro (Direc9ao Geral) que esta em causa. Alga 
de analogo se pode verificar com o problema <las quotas de pro
grama9iio de origem comunitaria, materia em que a Directiva 
comunitaria de 1989 ja era de relativa permissividade, apesar 
<las boas inten96es, e que niio levou a qualquer conclusiio taxa
tiva na revisiio efectuada em 1997. 

Luzes e sombras de um quadro 

Para alem dos eixos de analise atras referidos, ha um conjunto de 
outros aspectos cuja considera9iio se toma pertinente, na caracteri
za9iio do quinquenio 1995-1999. Dizem respeito as caracteristicas dos 
conteudos da programa9iio televisiva; as tendencias para o aligeira
mento da informa9iio; a problematica ligada a audimetria; a mudan9a 
de comportamentos e de estilos relacionados com as tecnologias e 
dispositivos de comunica9iio; e, por fim, aos desenvolvimentos no 
ensino e na pesquisa em comunica9iio. Vejamos mais de perto, embora 
necessariamente de forma sumaria, cada um deles. 

1. Conteudos da programa,iio televisiva - No periodo em referen
da, assistimos ao melhor e ao pior que a televisiio pode e e
capaz de oferecer. Numa e noutra faceta, a SIC deu cartas e os
restantes canais niio !he ficaram atras. Tivemos, num !ado, a
"Maquina da verdade" e "A cadeira do poder" (SIC), "Obrigado
por tudo" (RTPl) e Ratinho (TVI) e, no outro extrema, "Portu
galmente" e "Acontece" (RTP2), "Meninos de Angola", "Cette
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television c'est la votre" 11 e "A hora da liberdade" 12 (SIC ) e' 
"Jardim da Celeste" (RTPl). Sao apenas exemplos, discutiveis, 
evidentemente, mas indiciadores de experiencias e procuras, 
l6gicas e op96es de programa9ao. Em todo o caso, um dos temas 
permanentes e recorrentes, no que se refere a programa9ao, 
continuou a ser a preocupa9ao com os efeitos da violencia tele
visiva nos mais pequenos. Seguindo o exemplo dos Estados 
Unidos e do Canada, tambem a Uniao Europeia iniciou um 
debate (por sinal inconclusivo) sobre a oportunidade de, entre 
outras medidas, impor a introdu9ao de um dispositivo filtrador 
de conteudos, conhecido porv-chip. Em Portugal, o assunto foi 
objecto de iniciativas varias, publicas e semi-publicas (o estudo 
sobre a representac;:ao da violencia na TV, encomendado pela 
AACS, ja referido, inscreve-se nesse contexto), levando a decisao 
dos operadores, mediada pela Alta Autoridade, de passarem a 
inserir uma sinaletica identificadora da natureza problematica 
de alguns programas 13_

2. Aligeiramento da inforrna,tio jornaUstica - Relacionado com o
t6pico anterior esta o problema da informa9ao. 0 termo 'aligei
ramento' sera porventura suave para dar conta daquilo que tern
sido caracterizado como espectacularizac;:ao ou 'tabloidiza9ao'
da informa9ao. Os simulacros de referenda, com perguntas
claramente enviesadas colocadas directamente aos telespecta
dores; o recurso ao fait divers para abrir telejornais ou fazer
manchetes de primeira pagina, mesmo em 6rgaos de infor
ma9ao de referenda; a utiliza9ao de imagens chocantes nao
imprescindfveis a avalia9ao da importilncia das noticias pelos
cidadaos - tudo isto se tomou relativamente corrente, configu
rando uma tendencia hem recortada. A capacidade de denuncia,
o investimento no jornalismo de investiga9ao, a produ9ao de

11 Um document3.rio de Mariana Otero que desvendava os bastidores <las decisOes e opr;Oes
da SIC em termos de programar;ao. Produzido inicialmente para o canal frances ARTE, 
viria a ser transmitido pelo canal portugues, embora antecedido e seguido de comentllrios 
oficiais ou oficiosos que pretenderam anular o alcance do trabalho. 

12 Um programa de reconstituir;ao da madrugada e dia 25 de Abril de 1974, realizado para a
evocar;ao dos 25 anos da Revolur;ao dos Cravos. 

13 0 PP de Paulo Portas passou mesmo a incluir a proposta de introdur;ao do v-chip como
um dos seus leitmotiv. 
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reportagens e documentarios de grande qualidade 14 niio deixa
ram de continuar presentes, apesar deste deslisar progressivo e 
consistente para o espectaculo e para o sensacionalismo. Este 
fen6meno vai a par com aquilo a que poderiamos chamar a 
"coluniza9iio" ou "comentariza9iio", isto e pelo peso cada vez 
mais acentuado dos colunistas, colaboradores permanentes e 
comentadores especializados que ocupam um tempo e um 
espa90 cada vez mais extensos nos 6rgiios de informa9iio. 
Sendo em muitos casos uma mais-valia para a argumenta9iio 
dos assuntos publicos e para a fundamenta9iio das opini6es, 
tambem seriio, noutros casos, meras tribunas de interesses 
particulares, quando niio pulpitos de propaganda de diferentes 
matizes. Tudo isto ocorreu num perfodo em que surgiram e 
se afirmaram, ao mesmo tempo, experiencias relevantes de 
Provedorias do Leitor na imprensa generalista, no Didrio de 

Noticias e no Pub/ico, primeiro e, mais recentemente, no Jornal 

de Noticias. 

3. 0 que (niio) mede a audimetria - Um dos temas que 'acompa
nhou' o quinquenio !eve a ver com a audimetria, as empresas
nela implicadas e a qualidade ou fiabilidade da medi9iio. No
iimbito televisivo, o problema come9ou a adquirir contornos
mais significativos quando a SIC ultrapassou e consolidou a
sua vantagem sobre a RTPl, a partir de 1995. 0 entiio presi
dente do CA da RTP, Freitas Cruz, sugere aos seus hom6logos
da SIC e da TVI a realiza9iio de uma auditoria independente as
empresas de audimetria, hem como a cria9iio de um instituto
fiscalizador da actividade dessas empresas. A situa9iio niio se
altera e, no ano seguinte, o assunto e objecto de reuni6es entre
o secretario de Estado da Comunica9iio Social e os operadores.
As press6es e preocupa96es surgem tambem do !ado das asso
cia96es de telespectadores e de consumidores. Em finais de
1998, a 16 de Novembro, a CAEM toma a decisiio de considerar
a Marktest a entidade-referencia do mercado, em termos de
audimetria, o que leva a concorrente (a AGB, ate entiio com

14 Pensamos, por exemplo, em "Meninos de Angola" e "A condi9iio humana", ambas de
jornalistas da SIC e emitidas por este canal, mas poderfamos referir tambem esse caso 
notavel que e "Acontece", na RTP2. 



Comunicar:iio, media e sociedade- contributo para a leitura do quinqut!nio 1995-1999 25 

posi9ao dominante) a abandonar o nosso pais. As duvidas 
quanto a representatividade e validade da informa9ao recolhida 
nao foram, contudo, dissipadas, pelo que continuou a manifes
tar-se a pressao para a auditoria aos processos de defini9ao da 
amostra e as caracteristicas do painel, designadamente. 0 quin
quenio, porem, terminou sem que as aguas deste oceano tives
sem serenado 15. E born de ver que a problematica subjacente a 
audimetria, ta! como e habitualmente colocada, remete acima 
de tudo, para questoes de natureza econ6mica, implicadas na 
feroz competi9ao que os operadores mediaticos travam pelas 
audiencias. Ora, o problema <las audiencias esta longe de se 
circunscrever a dimensao econ6mica. Remete, necessaria
mente, para o conhecimento <las praticas culturais e estilos de 
vida dos diferentes grupos e actores sociais e dos respectivos 
contextos de vida quotidiana. Esta rela9ao entre praticas s6cio
-culturais e praticas mediaticas carece de ser, no nosso pais, 
muito mais estudada do que aquilo que tern sido, recorrendo a 
metodologias tanto quantitativas como qualitativas. Neste con
texto, vale a pena anotar dais movimentos aparentemente de 
sinal contrario: por um !ado, na parte final do periodo aqui em 
observa9ao, uma aparente perda de vitalidade <las associa96es 
de telespectadores, depois de um periodo de acentuada inter
ven9ao na imprensa; por outro, um crescendo aparente de 
iniciativas relacionadas com aquilo que tern sido designado 
como "educa9ao para os media", oriundas predominantemente 
do cam po educativo (Projecto "Publico na Escola"; Instituto de 
Inova9ao Educacional; e Associa9ao Educa9ao e Media). 

4. Um nova meio-ambiente tecnol6gico - Foram ja feitas atras
algumas referencias ao alargamento exponencial <las redes tele
maticas - em especial da Internet - e do acesso dos cidadaos
a essas redes. Se bem que expressando e configurando um
novo 'ecossistema comunicacional e informativo', o fen6meno
Internet nao abarca toda a pan6plia de transforma96es regis
tadas no piano <las tecnologias da informa9ao e comunica9ao ,

15 Os sinais de descontentamento nao se circunscreveram ao 8.mbito televisivo: no 8.mbito
r'adiof6nico, tambem a RDP expressou o seu descontentamento com os dados de audien
cia apurados pelo Bareme-R.idio. 







28 Manuel Pinto 

Uma "obra (naturahnente) aberta" 

Um esfon;:o avaliativo como o que aqui se propi'ie ten'i. de ser 
necessariamente provis6rio. Desde logo porque a proximidade dos 
factos e dos processos envolvidos nao permite o olhar distanciado que 

o tempo e a recontextualiza9ao permitiriam. Mas tambem porque nos
encontramos diante de fen6menos complexos e multifacetados, que
exigem estudo mais aturado e sistematico.

Por outro !ado, o presente trabalho comporta riscos e limita9i'ies, 
dos quais os autores sao os primeiros a estar conscientes. Apesar de 
tudo, e dada a carencia deste tipo de instrumentos, considerou-se que 

valia a pena pi'i-lo ao dispor dos interessados. A ideia e continuar a 
reconstituir esta mem6ria dos eventos, a sublinhar sinais de futuro, 
fen6menos que se dissimulam por detras das ocorrencias e que, em 
alguns casos, nem sequer acedem a visibilidade .conferida pela cober
tura mediatica. Todas as criticas e sugesti'ies serao certamente 
bem-vindas para a continua9ao e melhoria deste projecto de aten9ao 
a actualidade e de perscruta9ao do que ela transporta de encena9ao e 
de novidade. 
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