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UMA investigayao do OberCom sobre a coberturajornalistica da regu

dos media (Horta, 2008), os dados obtidos conduziram a uma observ
intrigante: a televisao aparecia largamente so bre-representada relativam
aos restantes meios de comunicayao. E se bem que os dados reflectissem
viamente 0 facto de, no perfodo analisado, ter sido discutida e aprovada a
da Televisao, a extensao do periodo analisado, oito meses, e a sucessa
acontecimentos relevantes a respeito de outras questoes de regulayao de
yam perceber que a sobre-representayao da televisao na cobertura notic
nao resultava exclusivamente daquele facto.
Numa primeira analise, 0 predomfnio da representayao da televisao
justificado com a relevancia publica deste meio de comunicayao, ja que
capacidade de penetrayao, visibilidade e impacto social, a televisao ocupa
posiyao hegem6nica no sistema dos media.
No entanto, desde logo foi evidente que no discurso jornalfstico sob
televisao surgia uma outra questao: uma associayao simb6lica entre 0 m
televisivo , especialmente a estayao de serviyo publico, eo poder politico
dados analisados mostravam, por exemplo, uma valorizayao jornalfstica
actores politicos como produtores de discurso sobre a televisao, em detrim
dos representantes dos media e do pr6prio grupo profissional.
Numa segunda leitura destes dados, emergiu uma interpretayao mais a
fundada do significado da sobre-representayao da televisao na cobertura
naHstica. Neste texto pretende-se discutir essa interpretayao. Nesse sen
recOlTe-se a noyao de discurso metajomalistico, procurando enquadra-I
teoria do campo jomalistico de Pierre Bourdieu (1997).
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Discurso auto-referente, comporta a n09ao central de vi
pr6prio campo. Como diz Madalena Oliveira (2007 : 247) , 0 p
de que 0 jomalista nunca e notfcia serviu durante muito temp
para que a imprensa resistisse a "vigilancia com que ela semp
mais diversos actores sociais". Embora exigisse transparenc
vidades, 0 jornalismo tardou a tomar as suas pr6prias pratic
rentes. Porem, esse " pacto nao-escrito de autodefesa" nao res
crescente do publico (Mesquita, 2003: 280).
o desenvolvimento do metajornalismo tera significado
mada de consciencia acerca do papel dos media no espayO
tambem "0 imperativo de legitimar, a cada passo, as aCyoe
nais da informa9ao" (Oliveira, 2007: 252). Baseando-se em
Bernier, Madalena Oliveira (2007: 291) defende que osjornal
ponsaveis pelo usa da Iiberdade de expressao, devem nao s
uma regulayao etico-deontoI6gica, como tambem a uma pres
contas que permita confrontar as expectativas do publico com
e as condutas dos profissionais da informayao. Para isto e
cial que 0 publico seja informado sobre as condi90es em q
e produzida. Nesta perspectiva, 0 metajomalismo e consider
adjuvante da cidadania (Oliveira, 2007: 20) .
Porem, se 0 metajornalismo e um olhar sobre si pr6prio, na
se que 0 campo do jornalismo contem em si pr6prio distintos
envolvidos em forte competi9ao por bens escassos que nao
materialidade do investimento publicitario ou dos nfveis de au
gendo recursos valiosos como 0 prestfgio, a credibilidade ou
Ocampo jornalfstico inclui as relayoes sociais entre os
como diz Pierre Bourdieu, se estas sao muitas vezes relayoes d
cumplicidade objectiva, resultantes dos interesses comuns li
dos jomalistas no campo mais vasto da produyao simb6lica
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Discurso auto-referente, comporta a no~ao central de vi
proprio campo. Como diz Madalena Oliveira (2007: 247),0 p
de que 0 jomaJista nunca e noticia serviu durante muito temp
para que a imprensa resistisse a "vigilancia com que ela sem
mais divers os actores sociais". Embora exigisse transparenc
vidades, 0 jornalismo tardou a tomar as suas pr6prias pnl.tic
rentes. Porem, esse "pac to nao-escrito de autodefesa" nao res
crescente do publico (Mesquita, 2003: 280).
o desenvolvimento do metajomalismo tera significado
mada de consciencia acerca do papel dos media no espayo
tam bern "0 imperativo de legitimar, a cada passo, as ac~6e
nais da informa~ao" (Oliveira, 2007: 252). Baseando-se em
Bemier, Madalena Oliveira (2007: 291) defende que os joma
ponsaveis pelo uso da liberdade de expressao, devem nao s
uma regula~ao etico-deontologica, como tambem a uma pres
contas que permita confrontar as expectativas do publico com
e as condutas dos profissionais da informa~ao. Para isto e
cial que 0 publico seja informado sobre as condiy6es em q
e produzida. Nesta perspectiva, 0 metajornalismo e consider
adjuvante da cidadania (Oliveira, 2007: 20).
Porem, se 0 metajornalismo e urn olhar sobre si proprio, n
se que 0 campo do jornalismo contem em si pr6prio distintos
envolvidos em forte competi~ao por bens escassos que nao
materialidade do investimento publicitario ou dos niveis de au
gendo recursos valiosos como 0 prestigio, a credibilidade ou
Ocampo jornalistico inciui as rela~6es sociais entre os
como diz Pierre Bourdieu, se estas sao muitas vezes rela~6es d
cumplicidade objectiva, resultantes dos interesses comuns l
dos jornalistas no campo mais vasto da produyao simb6lica
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posi~ao que cada urn ocupa no campo, medem-se quer pelo
co, quer simbolico (Bourdieu, 1997: 42). Trata-se assim d
tas", em que, na competi~ao com os outros, cada urn aplic
procurando transformar ou conservar a sua posi~ao na
(Bourdieu , 1997: 41).
Nesta perspectiva, a produ~ao de discurso jomalfstico
media e do jornalismo nao so afecta a percep ~ao social do
publico, como tambem por parte dos proprios jornalistas, i
de for~as dentro do campo atraves de modifica~5es no pes
meio. Segundo Bourdieu (1997: 51-52), no campo jom
quaJquer outro, a produ~ao pelos diferentes protagonista
dos outros agentes com os quais se encontram em conco
efectivamente estrategias de luta, registando as rela~5es d
procurando modifica-Ias ou mante-las.
o metajornalismo apresenta-se assim como urn discu
so afirmar a coesao dentro do grupo dos jornalistas, pel a l
praticas profissionais junto do grande publico, como tam
competi~ao dentro do proprio campo.
Como diz Mario Mesquita (2003: 277), pode identif
nalismo uma fun~ao estrategica. Neste sentido, podera d
de urn discurso que envolve a concorrencia entre os med
nalfsticas e os proprios jornalistas. "0 metajomalismo
na competi~ao entre diferentes actores no espa~o publico
278). Segundo este autor, pode ainda atribuir-se-Ihe fun~5e
e reguladora, dado ser tambem produzido de modo a prom
e a discutir informal mente 0 cumprimento da etica e deon
profissionais do campo jornalfstico.
Coloca-se assim a questao do que significa, em termos
no campo jornalfstico, a sobre-representa~ao da te1evisao
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media como 0 mel hor indicador do seu peso econ6mico, torn
a televisao ocupa uma posiyao privilegiada. Nos ultimos seis
aumentou as suas receitas publicitarias, tendo em 2008 capt
vestimento total no paIs, enquanto os jornais apenas obtivera
de 17,8% (OberCom, 2008).
Pode tambem usar-se como indicador da participayao
diversos media algumas quantificay6es da sua penetrayao
este nlvel, as diferenyas entre a televisao e os jornais sao a
medio diario de visionamento de televisao dos portugueses te
modo relativamente estavel urn pouco acima das 3h20m nos
sendo que em 2006 apenas 1,7% da populayao declarou nao
rante a seman a (Oberi::om, 2008). Acresce que 0 total de
televisao por cabo tern crescido continuamente, tendo em 2
milhao e 475 mil assinantes no pais (OberCom, 2008). Qu
em 2008 nem 0 diario nem 0 semanario mais vendidos em P
os 120.000 exemplares pagos por ediyao (Meios&Publicidad
Mas a televisao nao detem uma posiyao dominante ap
econ6micos. Como indicadores do peso simb61ico dos div
dem tomar-se a credibilidade e a preferencia como fonte de
parte do pUblico. Ora, tem-se verificado que, quando se pe
gueses em que meio de comunicayao mais confiam como fon
76% declaram confiar preferencialmente na televisao, contra
dizem confiar sobretudo nos jornais, 21 % que indicam a radi
6% as revistas. Urn padrao quase identico de distribuiyao de
se a respeito dos meios de comunicayao que os indivlduos p
obter informayao sobre polftica e assuntos polfticos (Eurob
Deste modo, a televisao nao s6 constitui a principal fonte de
individuos como e aquela em que estes mais confiam.
Por outro lado, tambem no contexto profissional e organi
a televisao ocupa uma posiyao privilegiada. Empregando

dominante da televisao e relativamente recente. Quando
era, inversamente, quase irre1evante no campo jomalfstico
que trabalhavam na televisao encontravam-se entao numa po
dominada por serem suspeitos de dependencia face ao po
dependerem efectivamente de subsfdios do Estado. Como d
veira (1992: 1005), nos primeiros tempos da televisao em
so era altamente control ada pelo Estado como nao teve gran
polftico ou cultural. A hegemonia televisiva tende a coinci
em crise dos jornais, tendo sido determinante a abertura da
nais privados. Ate entao, a situa,<ao de monopolio televisiv
de "silencios" relativamente aque1e meio (Oliveira, 1992:
publica era sinonimo de manipula,<ao polftica (Rebelo, 199
No campo jornalfstico permanece actualmente uma certa
conhecimento de que a televisao se tornou preponderante, 0
se, segundo Venfcio Lima (2005: 40), pelo facto de as ger
de jomalistas terem sido socializadas num ambiente anteri
do audiovisual e terem obtido a sua forma,<ao profissional
jomal. Alem disso, como diz Paquete de Oliveira (1992:
muito tempo prevaleceu na esfera polftica a concep,<ao de q
o "meio nobre", em confronto com a te1evisao, que estaria
mente para as camadas populares, essa concep,<ao parece
inte1ectuais e na gfria jomalfstica.
De facto, 0 sucesso do audiovisual tern sido acompan
curso crftico por parte de uma elite cultural bast ante pessim
ao domfnio de uma cultura mercantilizada e massificada
audiencias") em que prevalece a logica do entretenimento.
a imprensa tende a associar-se aos mitos da luta pel a liberd
Como diz Dennis McQuail (2003: 22), a historia da imp
entendida pelos jornalistas como uma luta pela Iiberdade d
vezes enquadrada num movimento mais amplo no sentido
democracia e dos direitos cfvicos.
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A televisao enquanto objecto do discurso m

Como sugere Madalena Oliveira (2007: 250),0 metajornal
se nos an os 90 justamente com a aten<;:ao jornalfstica da
informa<;:ao publicada sobre os media tendia a limitar-se 11
visiva e a alguns comentarios sobre programas de televisao
tudo a entrada em funcionamento das televis6es privadas
fen6meno "guerra das audiencias" que desencadearam a cob
do campo. Entao, como diz Madalena Oliveira (2007:
aprecia<;:ao de alguns programas e anuncios de novidades ra
sou acrftica das op<;:6es editoriais, da dignidade de alguns p
de reality-shows e a mais frequente), dos efeitos da transmi
certos acontecimentos, dos limites da cobeltura televisiva
comportamento das audiencias."
Assim, a crftica a televisao, que se desenvolve centrad
isto e, no entretenimento, alarga-se progressivamente ainfor
contendo a percep<;:ao de urn efeito aglutinador da 16gica c
tenimento sobre 0 jornalismo televisivo. Ora, esta perspect
ideal a luta simb6lica no campo jornalfstico movida por
crise, amea<;:ada (na perda de investimento publicit<irio, au
dade, centralidade, credibilidade) pela crescentemente heg
(par seu lado absorvida numa agressiva concorrencia intem
Por outro lado, a pluralidade do discurso televisivo poss
tura das televis6es privadas, acrescida de uma inaudita cap
vimento do publico, contribufram para deslocar dos jomais
centro da vida polltica.
Parecem assim estabe!ecidos os principais motes da lut
prensa contra a televisao: vigilancia por parte do "jomal
a televisao-entretenimento que corrompe a cultura de mas
vigilancia sobre a televisao-controlavel pelo poder polftico

relayao a televisao, ja que, "no meio jornalistico, a luta em t
e central."
Como observou, por exemplo, Madalena Oliveira no me
duzido em torno do caso Casa Pia, em 2004, a televisao foi
nicayao mais exposto ao exame e as "severas critic as" pubJi
(2007: 267). Embora a pr6pria imprensa tivesse protagoniz
mais graves violayoes da etica e deontologia jomalisticas
como ocorreu no chamado epis6dio das "cassetes roubadas"
nalista do Correia da Manha gravava ilicitamente convers
com as suas fontes, cujo conteudo veio a ser parcialmente p
dependente, em bora tivesse sido roubado. Foi no entanto a te
"a mais inclemente critica de fomento do espectaculo e de apr
gamento popular" no ambito das pniticas metajomalisticas as
Casa Pia (Oliveira, 1997: 268).
Os dados que se apresentam de seguida, provenientes de
do OberCom (Horta, 2008), tern a vantagem de proporcionar
los jomais da questao da dependencia dos media face it esfe
resultarem da analise de conteudo da cobertura noticiosa d
media em Portugal num periodo particularmente significativ
pus de analise daquela investigayao fosse urn pouco mais ala
tam bern os noticiarios de horario nobre da RTP I, SIC e TV
ferencia preferencialmente as peyas sobre regulayao dos med
diarios Publico, Diario de Notfcias, Jamal de Notlcias, Cor
24 Horas, enos semanarios Expresso e Sol, nos primeiros oit
Representa~ao

da televisao no discurso da i
bre a regula~ao dos media

Entre 2005 e 2007, 0 governo implementou uma reorganiza
do sector dos media que compreendeu, entre outros, a cria

contribufram para tornar as questoes relacionadas com a regu
e do jornalismo objecto de ampla produ,<ao jornaifstica.
Alem do espa,<o concedido pelos jornais a esta tematica,
res, como a inser,<ao de chamadas na primeira pagina, a public
inteiras dedicadas a estes assuntos. a redac,<ao de editoriais, 0
dos textos na parte superior das paginas ou a ilustra,<ao das
grafias , demonstraram a relevancia que the foi atribufda.
Porem, analisando as 588 pe,<as jomalisticas publicadas
bre a regula,<ao dos media naquele perfodo, tornou-se evid
representa,<ao da televisao relativamente aos restantes media
quase metade (43,2%) daquelas pe,<as tinham como objecto
levisao.
Se entre os jornais a propor,<ao de pe,<as sobre a televis
ao universo oscilou entre 61 % (caso do So!) e 36% (caso do E
significativo que os telejomais tenham evidenciado menos in
sobre 0 pr6prio meio, ja que a propor,<ao de pe,<as sobre telev
na RTP1 , 29% na SIC e 21 % na TVI.
Entre os temas reportados pelos jornais a respeito da tele
a discussao e aprova,<ao da nova Lei da Televisao, a polem
anuncio pela RTP da antecipa,<ao da emissao dos tempos de a
horas, a revisao da lei relativa it concessao do servi,<o publico
visao, a acusa,<ao proferida pelo PSD de governamentaliza,<a
da RTP. 0 discurso do Presidente da Republica referindo a n
gor e imparcialidade na informa,<ao da RTP, a divulga,<ao d
do Provedor do TeJespectador em que foram destacadas as c
mento dos telejornais, 0 anuncio peJa ERC da inten,<ao de m
raJismo na informa,<ao da RTP, a inten,<ao anunciada peJo P
privatiza,<ao da RTP, a nomea,<ao de um dirigente do PS para
sidente do ConseJho de Administra,<ao do grupo que detem
peJo PCP de discrimina,<ao no programa "Pr6s e contras" da
do Presidente da Republica contra 0 corte peJa RTP do finaJ da

indiciar uma utiliza9ao estrategica do discurso da imprensa n
contra a televisao, quando se observa a distribui9ao das pe9as
classifica9ao tematica dos assuntos, verifica-se que a catego
frequentemente se inclufram as pe9as sobre televisao, em ce
dos casos (32%), corresponde a liberdade e independencia fa
Ora 0 destaque dado a esta associa9ao da televisao a te
pendencia face ao poder politico, que esta enraizada na tradic
e no passado hist6rico do "servi90 publico" de televisao com
dente dos govemos, capitaliza a favor da imprensa, por con
que eo audiovisual 0 objecto das tentativas de controlo.
o segundo tema mais frequente (21 %) nas pe9as sobre te
liza9ao e instancias reguladoras, 0 terceiro (20%) servi90
e televisao e 0 quarto (16%), responsabilidade social dos m
propor9ao de pe9as sobre este ultimo tema a prop6sito da t
universo das pe9as analisadas nao ultrapassou 9% dos casos
nexao estabelecida com maior frequencia entre 0 audiovisu
publica de erros, abusos, questoes de etica profissional, cidada
para os media.
Numa classifica9ao tematica mais fina, verificou-se que
diziam respeito a aspectos da revisao da lei da Televisao e d
da RTP, 19% abordavam a questao da interven9ao do govern
outros 19% reportavam queixas contra conteudos televisivos
a mudan9a dos tempos de antena na RTP. Transparece assim
discurso que questiona as conexoes da televisao ao poder pol
Se 0 tema mais frequente das peyas sobre televisao - l
pendencia face aos poderes - indicava uma politiza9ao do dis
importava verificar em que medida as categorias sociais a q
indivfduos que mais frequentemente foram citados nestas pe
ou nao esta tendencia. Os dados obtidos mostraram a presen
acto res do sistema polftico nestas pe9as: 48% do total das c
nas pe9as sobre te\evisao referiam-se a membros do PSD (

nas possibilidades de instrumentaliza9ao da televisao pelo go
valoriza9ao jornalfstica dos polfticos como produtores de dis
este respeito.
Em contrapartida, a propor9ao de vezes em que foram cit
representantes dos media (iocluindo a Confedera9ao Portugu
Comunica9ao Social e 0 Sindicato dos Jornalistas) represent
Uma outra propor9ao significativa (13%) das cita90es inclu
dizia respeito a entidade reguladora, a ERe.
Em contraste com estas propor90es relativas as cita90es,
a selec9ao das imagens escolhidas para ilustrar visual mente
televisao obedeceu a outra logica. Efectivamente, nao houve
entre a frequencia com que os actores foram citados e a inse
suas. As imagens rna is frequentemente seleccionadas pel os jo
peito genericamente ao meio televisivo (28% dos casos). Est
para 37% se Ihe forem acrescentadas as imagens de jomalis
associados ao trabalho dos jornalistas mas nao especificos da
sa mente, os representantes do PSD, que constitufram a catego
mais frequentemente citada nas pe9as, surgiram a este nfvel n
tante mais discreta, tendo aparecido em 6% das imagens, enq
de representantes do PS constitufram 10% dos casos e as do G
contraste ainda mais acentuado, a ERC foi visual mente repr
nas 2% das pe9as relativas a televisao.
A imagem jornalistica tern em si propria autonomia relati
escrito, desde que respeitando certas normas de coerencia (Vi
tes dados mostram que, de urn ponto de vista jornalfstico, nes
vilegiada a inser9ao de fotografias representativas da televisa
sujeitos respons3veis pelo evento reportado, ou seja, os auto
de revisao da legisla9ao (PS, Governo), e 0 lugar do aconteci
da Assembleia da Republica, representado em 6% dos casos
Mas, como sugere Lorenzo Vilches (1997: 175), a utiliz
fias nos jornais nao tern meramente uma fun9ao inforrnati

A presen9a de imagens nos textos dos jomais constitui um
lorizar e destacar 0 conteudo da notfcia. Tambem a este n
mostraram-se interessados em valorizar 0 seu discurso sobre
que 53% das pe9as sobre aquele meio apresentava pelo meno
associada.
Os resultados obtidos atraves de outra varia vel refor9am es
de todas as pe9as analisadas que foram acompanhadas de al
chamada na primeira paginas dos jomais, verificou-se que as
visao beneficiaram deste destaque com mais frequencia. De fa
das chamadas de primeira pagina registadas, cerca de metade (
se a pe9as sobre a televisao. Os seguintes exemplos de tftulo
paginas dos jornais sao demonstrativos do discurso crftico pro
mente a televisao.

Priblico, 4 Janeiro: "Fusao RDP-RTP acusada de govemamentalizy
Jamal de No/{cias, S Maryo: "Televisao. Programas infantis incl

pouco clara"

Correia da Manhti, 8 Maryo: "Cavaco Silva exige rigor e imparcial
Correia da Manha , 2S Maryo: "Santos Silva nega controlo da RTP"

Conclusao

A questao da legitimidade social dos media, associada a af
nalismo como urn campo profissionaJ aut6nomo e indepen
politico e economico, tern vindo a colocar-se de modo cada
nente. Face as transforma90es que tern ocorrido no sistema m
mente 0 publico em geral manifesta uma significativa perda d
relativamente a este sector. Efectivamente, num inquerito re
portugueses afirmaram espontaneamente nao confiar em nen
de comunica9ao (Eurobar6metro, 2009).

cessos. Nao obstante ser utilizado como forma de legitima
profissionais dos jornalistas e constituir um discurso de afi
tidade do grupo profissional, 0 metajornalismo permite a co
cursos que afectam a percep,<ao dos outros meios de comun
do grande publico, de outros actores interessados e do prop
sional, podendo inftuenciar, num plano simb6lico, as rela,<
campo jornalfstico.
Esta analise partiu de uma da conclusoes de uma invest
Com (Horta, 2008) sobre a cobertura noticiosa da regula,<a
e dos media em Portugal nos primeiros oito meses de 2007
tatou uma elevada aten,<30 crftica dos jornais relativamente
questionar se isso poderia constituir um indicador de que 0 d
nalfstico e efectivamente uma forma de luta simb6lica entre
caso, a hegemonia da televis30 na inforrna,<30 publicada so
conderia a tentativa, por parte da imprensa, de desafiar a rela,<
actual mente favorece de modo privilegiado a televisao.
Atendendo aperspectiva defendida por PietTe Bourdieu (
se analisar 0 discurso metajomalistico como forma de os jom
POSi,<30 dominante da televis30 no campo jornalistico. Neste s
se nas pe,<as analisadas um discurso que sublinha as articula,<
ao poder polftico. Sabendo-se da necessidade hist6rica de o
marem a sua autonomia profissional contra a inftuencia do po
como da tradicional dependencia das televisoes estatais relat
vernos, aquela representa,<ao da televisao nas pe,<as analisa
tivamente constituir uma forma de fazer diminuir a autonom
percep'<30 publica e assim alterar a rela,<30 de for,<as no cam
favor da pr6pria imprensa.
Deste modo, enquanto discurso jornalfstico sobre 0 cam
metajomalismo pode ser entendido como uma arena de luta si
diversos actores envolvidos. Nesta perspectiva, mais do que u
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