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Resumo:
O artigo propõe-se comparar os padrões jornalísticos usados pela televisão pública – Canal 1 da RTP – e pelos canais privados – SIC e TVI – na
cobertura da campanha de 2001, para a eleição do Presidente da
República, em Portugal. A análise baseia-se num conjunto de variáveis
destinadas a identificar o canal de televisão, os temas, os enquadramentos,
o tom, a extensão e o nível de mediação. O artigo parte da expectativa
de que o canal público constitui uma alternativa aos canais comerciais,
submetidos à tirania das audiências para obtenção de lucro. Contudo,
a análise não revela diferenças significativas entre os três canais.
Palavras-chave:
Jornalismo; Televisão; Campanhas eleitorais.

A especificidade do jornalismo televisivo
A televisão é um dos principais palcos onde se desenrola a disputa política.
Assistir ao jornal televisivo da noite constitui, nas sociedades ocidentais, um ritual
durante o qual se estabelecem “relações de troca entre produtores da informação
e receptores” (Oegema e Kleinnijenhuis, 2001: 295). O jornal da noite tornou-se aí
uma instituição, um encontro quotidiano que introduz um ritmo na vida de muitos
cidadãos e constitui para muitos deles um meio privilegiado de informação.
Este artigo faz parte de um projecto de investigação financiado pelo Instituto
Politécnico de Lisboa.
*
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Neil Postman (1985) defende que as características da televisão estruturam
o tipo de conhecimento que transmite. A televisão é, nessa perspectiva, um meio
que conduz e apela a representações dramáticas, pouco apropriado para
argumentações lógicas e factuais ou análises profundas. A televisão é um meio
de sensações, prazer e entretenimento.
Trata-se de uma perspectiva determinista contestada por outros autores,
como Ekström (2002: 263), ao afirmar que, como meio e tecnologia, a televisão
é utilizada em diferentes contextos e diferentes estratégias de comunicação.
Este autor refere que o conhecimento produzido pela televisão é visto com
ambivalência. Por um lado, a televisão é encarada de uma maneira passiva,
sem reacção, não apenas pelo cidadão comum mas também nas esferas da
cultura e dos assuntos públicos, na política e na ciência. Isso não impede, todavia,
que os jornalistas e comentadores que intervêm na televisão sejam frequentemente citados, servindo as suas intervenções, muitas vezes, como ponto de
partida para o debate público.
Por outro lado, o conhecimento proporcionado pelo jornalismo, em geral,
e pelo jornalismo televisivo, em particular, é visto com cepticismo e, por vezes,
ridicularizado. Weaver (1975) e Ekström (2002) referem-se ao desprezo dos
intelectuais pela televisão, ao encarem-na como cópia pobre da ciência e da
literatura. Bourdieu (1996) é um dos que afirmam que a televisão, através dos
seus diferentes mecanismos, faz as diferentes esferas de produção cultural (arte,
literatura, ciência, filosofia, direito) correrem grande perigo. Contudo, Ekström
(2002) contesta essa perspectiva por ignorar que o jornalismo televisivo é uma
forma de conhecimento completamente diferente do jornalismo impresso ou
radiofónico, sendo produzido sob diferentes condições e com diferentes
objectivos. Para o autor, a perspectiva negativa sobre o tipo de conhecimento
produzido pela televisão tem influenciado e guiado grande parte da investigação sobre esse meio.
O jornalismo escrito e o jornalismo televisivo operam de maneira diferente
em alguns contextos, mas em muitos outros assumem o seu papel da mesma
maneira e trabalham as notícias nos mesmos termos. De facto, na maioria dos
casos, as notícias que abrem os telejornais são, também, as que estão nas
primeiras páginas dos jornais.
Entre as características da televisão, Hartley (1996: 43) chama a atenção para
o facto de o jornalismo televisivo ser produzido, em primeiro lugar, para “apresentação” e “visualização”. A forma de apresentação é o elemento essencial na
produção da informação televisiva. Todo o jornalismo televisivo é produzido,
segundo o autor, a pensar no telespectador. O conhecimento produzido pela
televisão é articulado visualmente. Ekström (2002: 265) afirma que em televisão
o acesso a boas imagens condiciona a selecção da informação que vai ser investigada.
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Outra característica apontada ao jornalismo televisivo é ser pensado para
produzir uma impressão e uma compreensão imediatas. Daí que tenda a ser
simplificador (Ekström, 2002). Sendo um meio essencialmente visual,
o conhecimento que transmite é articulado visualmente. O jornalismo televisivo
é, pois, directamente dependente das características do meio. Charaudeau (1997)
vê a televisão como modo de representação não verbal do mundo fenomenal,
com a ajuda de um suporte que constitui a sua materialidade cujo modo de
elaboração tecnológica desempenha um papel importante na sua função.
A televisão não é um meio apropriado para apresentação de grande quantidade
de informação que requeira atenção a nuances. As reportagens televisivas raramente
permitem longas exposições ou relatos pormenorizados. A produção televisiva,
incluindo o jornalismo, é pensada para provocar sentimentos e empatia por
parte dos telespectadores. Em televisão, a inovação consiste, em grande parte,
na descoberta de novos formatos e de novas soluções dramáticas e estéticas.
A teoria de que o jornalismo é, essencialmente, orientado para acontecimentos
e não para problemáticas (Traquina et. al., 2001; Mesquita, 2003) também se
aplica ao jornalismo televisivo. Como refere Ekström (2002: 266), um dos
principais critérios da “boa televisão” é que “aconteça qualquer coisa” e isso
aplica-se, segundo o autor, tanto a telenovelas, reportagens e debates, como a
notícias. Para este autor, a televisão não deve nunca ser monótona e enfadonha,
tem de “ter acontecimentos”. Em muitos casos, os eventos funcionam como
atracção e são encenados, precisamente, para atrair e fascinar a audiência.
Outra característica da televisão é o seu imediatismo. O que é dito em
televisão é muito importante no momento em que é dito mas, antes que alguém
tenha possibilidade de pensar no que foi dito, já passou e foi esquecido. O fluxo
de mensagens é tão rápido – novos itens surgem constantemente – que
dificilmente alguém pode reflectir nisso mais do que uma fracção de segundo.
Daí que o que for dito ou mostrado tem de ser imediatamente compreensível.
Bourdieu (1996) estabelece uma relação negativa entre a velocidade e o pensamento, afirmando que quando não se dispõe de tempo suficiente, não se pode
pensar. Para Bourdieu, a televisão favorece os “pensadores rápidos” (fast thinkers)
cujo sucesso se deve ao facto de eles terem compreendido que em televisão é
mais importante a maneira como se diz qualquer coisa do que aquilo que se diz.
Para além dos critérios de noticiabilidade válidos para o jornalismo em geral,
no jornalismo de televisão existem outros, específicos deste meio. O “valor” da
imagem é um critério condicionante, o que significa que uma boa “estória”
sem imagens tem poucas hipóteses de se tornar notícia.
Por outro lado, o jornal televisivo, a que para comodidade de exposição se
chamará aqui telejornal1, possui diferenças estruturais relativamente ao jornal
impresso. Desde logo, é organizado no tempo, enquanto o jornal impresso é
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organizado no espaço (Weaver, 1975). O jornal televisivo não permite ao
telespectador “voltar atrás” ou escolher as notícias que vai ler. É organizado
para ser visto como um todo, incluindo menos peças que o jornal impresso.
O jornal televisivo não tem tempo para aprofundar as notícias, funcionando como
uma espécie de “abertura” das notícias do jornal. Explora o lado espectacular
dos acontecimentos. A espectacularidade de um acontecimento, que envolve
acção, conflito, ritual, cor, constitui, por si só, um “valor notícia”. A ênfase no
espectáculo tende a fazer do jornalismo televisivo um jornalismo superficial,
na medida em que se fixa nas imagens e nos sons, sobrepondo a emoção à razão.
Um dos factores explicativos das escolhas jornalísticas reside nos constrangimentos materiais com os quais os jornalistas são confrontados cada dia na
elaboração do jornal. De facto, embora os jornalistas de televisão pertençam a
um mesmo grupo profissional que os jornalistas da imprensa escrita, oscilam
entre a identificação com pontos comuns à “profissão” e diferenças de condições
de trabalho que lhes confere um estatuto de jornalistas “particulares”.
A televisão é um meio que possui práticas e normas específicas, em grande
parte associada a entretenimento, relax, prazer e ao registo superficial do que é
dito e mostrado. A importância da cobertura televisiva de um acontecimento
por parte de canais generalistas advém, sobretudo, das grandes audiências
servidas por esses meios, incomparavelmente superiores às abrangidas pelos
jornais. Daí que, no caso de campanhas eleitorais, os candidatos organizem os
seus programas em função dos horários e formatos televisivos, criando cenários
e eventos que constituam ocasiões para uma “boa” cobertura televisiva. As imagens
que chegam aos cidadãos dependem da mediação e configuração que os
jornalistas fazem dessas iniciativas, isto é, do modo como constroem a cobertura
e dão sentido às iniciativas dos candidatos. A intervenção dos jornalistas não
se restringe à observação e descrição dos acontecimentos, mesmo quando se
limita ao acompanhamento dos candidatos e à reprodução dos seus discursos.
Os jornalistas são actores e parte integrante da própria campanha.
Objectivos do artigo e delimitação do universo de análise
O artigo propõe-se comparar os padrões jornalísticos usados pela televisão
pública – Canal 1 da RTP – e pelos canais privados – SIC e TVI – na cobertura
da campanha de 2001, para a eleição do Presidente da República, em Portugal.
A campanha decorreu de 31 de Dezembro de 2000 a 12 de Janeiro de 2001,
tendo a eleição ocorrido em 14 de Janeiro.
As peças abrangidos pela análise constam do quadro 1 e correspondem,
na RTP, aos dias 3, 7, 9 e 11 de Janeiro de 2001; na SIC e na TVI aos dias 3, 4, 9 e 11,
perfazendo um total de 58 peças.
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Quadro 1 - Peças analisadas
Ano da
eleição

Peças
Nº.

Dias abrangidos
Nº.

Dias abrangidos
%

Canal
TV

2001

24

4

28,5%

RTP1

2001

14

4

28,5%

SIC

2001

20

4

28,5%

TVI

Total

123

26

61,9%

–

Nota: Os valores percentuais indicados para os dias abrangidos
pela análise são calculados em função do total de dias oficialmente
definidos para a campanha eleitoral (14 dias para cada campanha,
num total de 42 dias para as três campanhas). Não é possível calcular
os valores percentuais correspondentes às peças, uma vez que o
número total de peças transmitidas pelos canais de televisão não é
conhecido nem susceptível de ser encontrado com os dados disponíveis. Nota:

Estratégia metodológica
A análise das peças televisivas baseia-se num conjunto de variáveis destinadas
a identificar o canal de televisão, o tema, o enquadramento e o tom das peças jornalísticas. Esses dados foram tratados estatisticamente, através do programa SPSS
(Statiscal Package for Social Sciences).
Tratando-se da cobertura de campanhas para a eleição do Presidente da
República, teoricamente destinadas a proporcionar aos cidadãos informação
que os habilite a efectuar escolhas conscientes, considerou-se útil obter outros
indicadores assumidos como importantes na cobertura de uma campanha
eleitoral. Assim, o nível de mediação, usado em estudos internacionais (Kerbel
et. al., 2000; Lichter 2001, Patterson, 2003) permite apurar até que ponto um
assunto da campanha é comunicado pelas palavras do próprio candidato ou
através da descrição ou comentários dos jornalistas ou de outras pessoas
presentes nas imagens. A operacionalização do nível de mediação é feita através
da duração dos segmentos de fala dos candidatos e da relação entre a fala dos
candidatos e a fala dos jornalistas no conjunto da cobertura.
A extensão da cobertura identifica a duração média das peças dedicadas à
campanha, em cada eleição, o que permite comparar a atenção conferida pelos
canais estudados à cobertura das campanhas presidenciais. Trata-se de indicadores susceptíveis de quantificação, cujo conhecimento se revela útil na análise
comparada de dados semelhantes, nacionais e internacionais.
A unidade de análise utilizada é a peça, definida como o item entre duas
aparições do pivot2. Inicia-se com a presença deste no écran e termina quando
ele reaparece a anunciar outra peça.
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Antes da apresentação e discussão dos dados obtidos na análise quantitativa
procede-se a uma breve contextualização da paisagem televisiva, em Portugal,
e das campanhas em análise, com enfoque em acontecimentos que marcaram a
informação televisiva durante essas campanhas.
A paisagem televisiva em Portugal
Os anos 90 são marcados por grandes transformações no sistema mediático,
em Portugal, nomeadamente pela abertura da televisão à iniciativa privada.
Em 6 de Outubro de 1992, a SIC inicia as suas emissões e em 20 de Fevereiro de
1993 é da TVI. Em Março seguinte, o Governo assina com a RTP um outro
Contrato de Concessão de Serviço Público que irá balizar e regular a prestação
do serviço público de televisão pela RTP.
Analisando a programação de uma semana de televisão, em Portugal, em Abril
de 1993, poucos meses após o início dos canais comerciais, Traquina (1997: 64)
conclui que, comparando com outros operadores públicos na Europa, a RTP
oferece, juntamente com o operador público austríaco, o índice mais baixo de
“programas sérios”. Por outro lado, segundo o autor, a SIC apresenta, então,
uma forte presença da informação – o dobro de qualquer outro canal – o que
constitui uma inversão da tendência na Europa, em que os canais públicos
transmitem mais informação que os privados. Essa situação viria, contudo, a ser
progressivamente alterada na SIC, com a redução do papel da informação e a
presença maciça de telenovelas brasileiras.
No seu estudo sobre o Telejornal da RTP, Felisbela Lopes (1999: 80)
afirma que a grelha da RTP 1 apresentada no final do Verão de 1996, é uma
“clonagem” da grelha da SIC. Para a autora, o aparecimento dos canais privados
veio quebrar uma agenda televisiva institucionalizada construída por fontes
oficiais, para além de os noticiários da RTP terem sido alvo de uma profunda
reformulação.
A abertura de canais privados instalou a “ditadura de audiências” numa
lógica de maximização de lucros na busca de maiores quotas de publicidade que
contribuiu para a degradação progressiva da programação, não apenas dos canais
privados mas também na televisão pública (Traquina 1997). A desorientação
nos caminhos a seguir acentuou a crise em torno do funcionamento e da
definição do próprio serviço público. A situação foi agravada pela eliminação
da taxa de televisão em 1992. Para Cádima (1996: 161), o sistema audiovisual,
em Portugal, alimenta uma lógica algo ambígua, comum aos Estados membros
da União Europeia, que radica na manutenção de um serviço público de rádio
e de televisão demasiado pesado e cuja lógica económica é, na maioria dos
casos, muito deficitária.

A CAMPANHA ELEITORAL DE

2001 NA TELEVISÃO REVISITADA
estrela serrano

Elementos contextuais da campanha de 2001
Devido à natureza do regime constitucional e aos poderes que a Constituição
da República lhe atribui em Portugal, o Presidente da República (PR) é
um órgão cuja intervenção e exercício é atentamente seguido pelos media.
Não possuindo poderes executivos no domínio da governação, o PR possui,
contudo, ao nível simbólico, um poder e uma influência que fazem dele o árbitro
e o moderador da sociedade portuguesa (Serrano, 2002).
O sistema de governo da Constituição da República Portuguesa (CRP) insere-se no conjunto de sistemas de natureza híbrida ou mista, correntemente
designados por “sistema semi-presidencial”, na terminologia de Maurice
Duverger (1979) ou, como preferem Gomes Canotilho e Vital Moreira (1991),
forma de governo parlamentar mas com uma componente presidencial, ou
forma de governo misto parlamentar-presidencial.
O Presidente da República é eleito por sufrágio universal e detém posição
constitucional específica nos domínios das relações externas e da defesa, onde
possui poderes de intervenção decisivamente mais significativos do que nos
demais domínios governamentais. Os poderes do Presidente são, predominantemente, de natureza negativa (poderes de impedimento), embora haja poderes
presidenciais de natureza positiva. Não pode fazer imposições, nem dar
instruções ao Governo, mas não está impedido de emitir opiniões, fazer sugestões
ou, mesmo, formular conselhos de política ao Governo; dada a autoridade do
Presidente da República, torna-se necessária uma permanente comunicação e
concertação institucional entre PR e Governo. Como é próprio dos sistemas de
governos parlamentares mistos, a fronteira entre as esferas do Governo e do
Presidente, embora obedecendo a um princípio de delimitação claro, não é
demarcada com rigor em toda a sua extensão, subsistindo uma margem de
indeterminação, cuja regulação depende do grau de sintonia ou de divergência
entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, do “modus vivendi”
estabelecido entre eles e das relações de força políticas de cada situação.
A eleição presidencial de 2001 foi disputada por cinco candidatos: Jorge
Sampaio, que se candidatava a um segundo mandato, apoiado pelo Partido
Socialista (PS) que, na altura, governava o País; Ferreira do Amaral, apoiado
pelo Partido Social-Democrata; António Abreu, apoiado por uma coligação que
incluía o Partido Comunista e o Partido Ecologista Os Verdes; Fernando Rosas,
apoiado pelo Bloco de Esquerda e Garcia Pereira, apoiado pelo MRPP. A reeleição
de Jorge Sampaio era um dado apontado como seguro por todos os observadores, o mesmo acontecendo com a desistência do candidato do PCP, António
Abreu. Contudo, se o primeiro dado se veio a verificar, o mesmo não aconteceu
com o segundo, tendo Abreu mantido a sua candidatura até final. Estes casos
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marcaram indelevelmente as notícias, no primeiro, levando o candidato e os
repórteres que o acompanhavam a centrarem a sua atenção no seu discurso de
combate à abstenção e, no segundo, questionando permanentemente o candidato sobre o momento da sua desistência e o seu previsível apoio à candidatura
de Sampaio.
A discussão sobre o “urânio empobrecido” e a presença de militares portugueses no Kosovo marcaram, também, a campanha eleitoral de 2001. 3
No que respeita ao contexto televisivo, a campanha eleitoral decorreu no
momento em que a TVI se tornara líder de audiências graças ao programa
Big Brother que, em Janeiro de 2001, se encontrava no auge devido a um incidente
entre concorrentes, que mereceu grande cobertura em jornais e revistas
populares e mesmo nas páginas de media de jornais de referência4.
Um outro fait-divers desviou, durante alguns dias, as atenções da campanha.
Tratou-se do chamado “caso Subtil”, que eclodiu precisamente no dia em que
Sampaio apresentou a sua Comissão de Honra e em que a RTP organizou o
único debate da campanha com a presença de todos os candidatos 5.
Apresentação e discussão dos dados
A análise das peças televisivas mostra a existência de algumas diferenças
entre a cobertura realizada pelo canal público e a cobertura dos canais privados.
A primeira relaciona-se com um diferente posicionamento dos três canais face
à campanha. Assim, enquanto na RTP predominam os critérios de igualdade
de tratamento de todos os candidatos, visíveis no mesmo número de peças
transmitidas sobre cada um deles (embora com duração diferenciada), na SIC
e na TVI predominam critérios jornalísticos, os quais levam essas estações a
avaliar, em cada momento, o interesse jornalístico dos candidatos. De facto,
a SIC apresenta, desde logo, a particularidade de em dois dos dias analisados
(3 e 4 de Janeiro) não cobrir as campanhas dos candidatos de menor expressão
eleitoral – António Abreu, Fernando Rosas e Garcia Pereira. Daí que, a um
mesmo número de dias de campanha (quatro para cada canal) não corresponda
um mesmo número de peças (quadro 1).
Exemplo do predomínio dos critérios jornalísticos sobre critérios de igualdade
entre candidatos foi o relevo dado pela SIC, no dia 3, ao anúncio da ida às
urnas do candidato do PCP, António Abreu, ao contrário da expectativa que
apontava para a sua desistência. Essa peça foi a de maior duração (2’48”)
enquanto a peça de Jorge Sampaio foi, nesse dia, a de menor duração (1’12”),
apresentando apenas imagens do candidato na rua numa acção de campanha
sem qualquer intervenção sua ao nível da palavra. Também no dia 11, é Ferreira
do Amaral, o opositor principal do presidente-recandidato, a merecer da SIC
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uma brevíssima referência, numa peça com duração de 34”, contra os 2’27” de
António Abreu, 1’39” de Fernando Rosas, 2’ 23” de Garcia Pereira e 2’55” de
Jorge Sampaio.
No que respeita à TVI, a cobertura é mais homogénea do que na SIC, em termos
de atenção a todos os candidatos, embora num dos dias analisados (3/1/01) os
candidatos principais – Jorge Sampaio e Ferreira do Amaral – tenham merecido
ligações directas a locais onde decorriam comícios, o que não aconteceu com
nenhum dos restantes. Por outro lado, noutro dos dias analisados (9/1/01)
não há, na TVI, qualquer peça sobre o candidato do PCP, António Abreu.
Quanto à ordem de apresentação das peças, ela não reflecte, em qualquer dos três
canais, a expressão eleitoral dos candidatos, variando sem critério identificável.
Extensão da cobertura
A duração da cobertura televisiva de cada campanha indica o maior ou menor
interesse que lhe é concedido pelo canal de televisão. Por outro lado, a duração
média da peça de cada candidato ajuda a esclarecer se o canal privilegiou, ou não,
em termos de tempo, algum candidato e, em caso afirmativo, a identificar os critérios
usados na atribuição de uma maior duração à sua campanha.
Os dados sobre a extensão da cobertura mostram resultados inferiores para a
SIC e TVI (quadro 2), sendo influenciados pelo factos atrás referidos Assim,
a análise mostra que a duração média da cobertura diária na RTP é superior
(12’7”) à dos canais privados.
Por seu turno, na duração média de cada peça não existem diferenças
significativas entre os três canais, sendo os valores encontrados iguais na RTP
e na SIC (2’13”) (quadro 2).
Quadro 2 - Campanha eleitoral de 2001
Extensão da cobertura televisiva
RTP

SIC

TVI

Média da cobertura diária (em minutos)

Extensão da cobertura

12’7”

7’28”

8’50”

Média de duração de cada peça (em minutos)

2’13”

2’13”

2’10”

24

14

20

4
28,5%

4
28,5%

4
28,5%

Peças analisadas (nº.)
Dias cobertos pela análise (nº.)
%

Comparando estes dados com os obtidos por Lichter (2001) na cobertura
das eleições presidenciais norte-americanas, nos canais de televisão ABC, CBS
e NBC, em que o autor identificou uma duração média diária da cobertura de 13’
em 2000, verifica-se que a duração média diária concedida a essa campanha pelos
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canais norte-americanos foi superior à da RTP (12’27’’), a mais elevada dos três
canais nacionais.
Contudo, os valores encontrados para a duração média diária de cada peça,
na RTP e na SIC, aproximam-se dos identificados por Patterson (2003) noutro
estudo sobre a cobertura das eleições presidenciais norte-americanas, de 1968
e 2000, nos mesmos canais (ABC, CBS e NBC), no qual o autor encontrou poucas
diferenças entre as duas eleições, na duração média das peças, por candidato:
uma média de 2’ 2’’ em 2000, próximos, pois, dos da RTP e da SIC (2’13’’).
Níveis de mediação
Donsbach e Jandura (2003) salientam a importância, para os eleitores, de os
candidatos se lhes dirigirem nos media, em especial na televisão, através das
suas próprias palavras. No seu estudo sobre a cobertura televisiva das eleições
gerais alemãs de 1988, estes autores analisaram a duração dos “soundbites”
(segmentos de fala) de cada candidato, medindo o tempo em que cada um falava
em discurso directo, apurando, assim, os níveis de mediação6. A selecção desses
fragmentos escapa ao controle do candidato, uma vez que é o repórter que faz
essa selecção.
Analisando os níveis de mediação (quadro 3), verifica-se que, na RTP,
a duração média dos segmentos de fala dos candidatos (18” 32) é inferior à da
SIC (27”7) e da TVI (20”2’) ao mesmo tempo que a percentagem de tempo de
fala dos jornalistas é superior, o que significa que na SIC e na TVI a voz dos
candidatos teve maior expressão que na RTP, enquanto a dos jornalistas se fez
ouvir menos nos canais privados do que no canal público.
Quadro 3 - Campanha eleitoral de 2001
Níveis de mediação (segmentos de fala)
Extensão da cobertura

RTP

SIC

TVI

Média do segmento de fala ( soundbite ) dos candidatos (em segundos)*

18”32

27”7

20”2

*Tempo de fala dos candidatos (em percentagem)

30,4%

41,3%

40,7%

*Tempo de fala dos jornalistas (em percentagem)

63,8%

56,7%

59,2%

Peças analisadas (nº.)

24

14

20

Dias cobertos pela análise (nº.)

4

4

4

Nota:* A soma não atinge os 100% em virtude da existência com valores ínfimos de
“outras vozes”

Este dado é relevante, na medida em que, conforme atestam estudos
internacionais (Kerbel et al., 2000), segmentos de voz mais longos proporcionam
uma melhor compreensão do pensamento dos candidatos, para além de não
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ser possível, aos eleitores, apreenderem o que quer que seja sobre as propostas
dos candidatos através de frases com poucos segundos de duração.
Estudos internacionais, nomeadamente, britânicos e norte-americanos
(Lichter, 2001; Patterson, 2003) constataram a presença crescente da voz dos
jornalistas na cobertura de campanhas eleitorais. Quanto às percentagens de
tempo falado dos candidatos, elas representavam, nos EUA, em 1992 e 2000,
12% e em 1996, 13%, enquanto as falas dos jornalistas representavam 71%,
em 1992, 73%,em 1996 e 74%, em 2000 (Patterson (2003: 7). Os valores obtidos
para os canais nacionais, em 2001, são, pois, claramente superiores quanto ao
tempo de fala dos candidatos e inferiores quanto ao dos jornalistas.
Temas e enquadramentos
Relativamente aos temas, a partir do visionamento prévio de uma amostra das
peças televisivas sobre a campanha, foram criadas as variáveis acções da campanha,
assuntos da governação e da política substantiva, escândalos, sondagens e outro.
No que se refere ao enquadramento, o conceito é usado no sentido definido
por Capella e Jamieson (1997: 33) e consiste na ideia organizativa central do
conteúdo de uma notícia que fornece um contexto e sugere o que é o assunto,
através do uso de selecção, ênfase, exclusão e elaboração.
As sub-categorias do enquadramento utilizadas são as usadas por Brewer,
e Sigelman (2002) definidas da seguinte maneira:
- Assunto: discute um tema específico da campanha (a economia, crime,
escândalos) e/ou a posição específica do candidato sobre um assunto
- Qualidades de liderança/personalidade: discute as qualidades de liderança
do candidato (competência, integridade, ética, coragem, experiência)
- Jogo: discute a campanha em termos de estratégia e táctica (jogo, guerra,
e metáforas desportivas) e/ou sucesso eleitoral (fraqueza das chances do
candidato, quem está a ganhar e quem está a perder, resultados de sondagens).
Outras quatro categorias representam uma combinação destes três enquadramentos básicos:
- Substância-liderança: discute um tema específico da campanha ou a
posição do candidato e as qualidades do candidato
- Substância-jogo: discute um tema específico da campanha ou a posição
do candidato, mas num contexto de estratégia, tácticas ou sucesso eleitoral
- Liderança-jogo: discute as qualidades de liderança de um candidato, mas
num contexto de estratégia, tácticas ou sucesso eleitoral
- Substância-liderança-jogo: discute ambos - um tema específico da
campanha ou a posição do candidato e as suas qualidades de liderança,
mas num contexto de estratégia, tácticas ou sucesso eleitoral.
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Capella e Jamieson (1997: 33) definem as características da cobertura baseada
na “estratégia”:
- ganhar e perder constitui a preocupação maior;
- a linguagem de guerra, jogos e competição;
- uma estória com actores, críticos e audiência (votantes);
- centralidade do desempenho, estilo e percepção do candidato;
- grande peso das sondagens e da posição que os candidatos nelas ocupam.
Wilke, J. e C. Reinemann (2001: 291-314) usam a categoria “personalização”,
definindo-a como uma concentração da cobertura nos candidatos em vez de nos
partidos ou nos temas políticos. Por outro lado, a personalização refere-se às qualidades pessoais sem uma óbvia dimensão política, tais como aparência, em
contraste com as qualidades com óbvia dimensão política, tais como competência.
Na análise utiliza-se o termo liderança com sentido equivalente ao de personalização.
Quadro 4 - Campanha eleitoral de 2001
Tema
Tema

RTP

SIC

TVI

Assuntos de governação e política

45,8%

35,7%

50%

Acções de Campanha

41,7%

64,3%

50%

Escândalos
Sondagens

12,5%

Os dados mostram o predomínio do tema acções de campanha, que atinge
valores mais elevados nos canais privados que se limitaram ao acompanhamento dos candidatos (quadro 4).
Os valores apurados na variável assuntos de governação e política são fortemente
influenciados pela discussão em torno do “urânio empobrecido”, abordado
pelos dois principais candidatos num enquadramento de luta eleitoral e pelos
candidatos Fernando Rosas e Garcia Pereira, sobretudo o primeiro, num enquadramento substantivo (quadro 5). Isso explica a existência de valores mais
elevados na SIC e na TVI no enquadramento substância do que os encontrados
para a RTP, que neste indicador são inexistentes. A ausência de discussão sobre
temas substantivos é, aliás, reconhecida pelo Presidente-recandidato (exemplo
1), reconhecimento a que o jornalista que o acompanha não deu qualquer
importância na frase com que rematou a reportagem (exemplo 2).
(1) Sampaio: “Não quero que o debate político fique apenas pela superfície.
Estamos cheios do debate político pela superfície. Não temos nenhum debate
de substância em matéria política. (…) Isto é uma coisa séria não se é candidato
para agradar a um partido para resolver uma questão partidária não se é
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candidato para fazer uma frente revolucionária é-se candidato para se ser
eleito essa é a ambição do candidato é isso, meus amigos, por mais coisas
que se digam e é bom que se diga tudo nestas épocas (…)”. (SIC, 4/1/01).
(2) Repórter: “O dia não acabou nada mal para o candidato Jorge Sampaio,
apesar da chuva e dos apertos que sentiu na sua sede, na Figueira da Foz
(Plano da mulher e filhos segurando o microfones das rádios que acompanhavam
o candidato”. (SIC, 4/1/01)

É, por outro lado, notório o menor investimento financeiro da SIC e da TVI
na cobertura desta campanha, patente na ausência de sondagens da iniciativa
dos próprios, ao contrário da RTP que as realizou e publicou em parceria com
outros órgãos de comunicação social. Contudo, dado que nesta campanha o
espectro da abstenção funcionou como uma ameaça permanente à reeleição de
Sampaio logo na primeira volta, o enfoque dado pela RTP às duas sondagens
reforçou o enquadramento no jogo eleitoral, com o próprio candidato a lançar
um”aviso” aos seus apoiantes, alertando-os para o facto de “às vezes termos
surpresas, não estamos presentes e acontecem coisas de que não estamos à espera”
(RTP 1, 4/11/2001)
A maioria das peças possui, nos três canais, um enquadramento no jogo/
/estratégia (quadro 5), sendo que, mesmo nas peças em que são abordados temas
de política substantiva, essa abordagem surge sob esse enfoque -o candidato cita
o tema num contexto de apelo ao voto ou de acusação ao adversário. Isto é,
os temas substantivos surgem nas reportagens não como questões sobre as quais
existem soluções e propostas mas como um pretexto de valorização pessoal e
ataque aos adversários.
Quadro 5 - Campanha eleitoral de 2001
Enquadramento das peças
Enquadramento

RTP

SIC

TVI

14,3%

15%

54,2%

57,1%

45%

Substância- Jogo/Estratégia

41,7%

21,4%

30%

Liderança/ -Jogo/ Estratégia

4,2%

7,1%

10%

Substância
Liderança
Jogo/ Estratégia
Substância-Liderança/

Apesar de predominar nos três canais o jogo/estratégia – enfoque na disputa
verbal e ataques pessoais – exemplos (1) e (2) – na SIC e na TVI encontra-se um
maior número de peças com enfoque na liderança associada ao jogo/estratégia
– exemplos (3) e (4) – respeitantes, sobretudo, aos candidatos principais (Jorge
Sampaio e Ferreira do Amaral). Vejamos:
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(1) Pivot: “Ferreira do Amaral acusa o Governo e o PS de actuarem como
irmãos siameses. O candidato presidencial apoiado pelo PSD diz que Jorge
Sampaio diminui de propósito a importância do cargo para proteger o poder
socialista (…)” (RTP1, 3/1/2001).
(2) Pivot: “Jorge Sampaio respondeu ontem à noite às críticas pessoais
que os seus principais adversários lhe têm dirigido. A última etapa dedicada
ao distrito de Leiria marcada pelo mau tempo”. (SIC, 4/1/01)
(3) Repórter: “Nas Caldas da Rainha, o candidato subiu à tribuna para
anunciar ao povo que é o melhor candidato ao lugar de Presidente (…).
“Uma intervenção cheia de recados, alguns deles subtis, alguns podem,
apenas ter um destinatário nesta campanha”. (SIC 3/1/01)
(4) Pivot: “Há pouco mais de duas horas que Ferreira do Amaral segue o
seu programa acompanhado pela mulher e já se mostrou mais à vontade no
contacto com os eleitores”. (…) Depois de ter passado na Baixa de Coimbra
na caça ao voto o Engenheiro foi recuperar energias para os comícios de
mais logo há noite.” (TVI, 9/1/01)

Os exemplos (3) e (4) mostram que, quando o tema abordado, quer a adequação
do perfil do candidato ao exercício do cargo de Presidente da República quer
os poderes do Presidente ou a sua capacidade para se relacionar com os cidadãos,
é enquadrado pelo candidato ou pelo jornalista na luta eleitoral de “caça ao
voto” e não como informação sobre qualidades e competências do candidato
para o desempenho substantivo desse cargo ou sobre os poderes do Presidente.
Na RTP, o enquadramento liderança está ausente, seja isolado ou combinado
com outros, o que significa que o perfil, a competência e as qualidades dos candidatos para o desempenho do cargo presidencial não interessaram os jornalistas
do canal público. Contudo, nas peças analisadas encontram-se duas reportagens,
uma sobre Jorge Sampaio e outra sobre Ferreira do Amaral, em que, de maneira
directa ou indirecta, se faz alusão (no caso de Sampaio) e se dá voz (no caso de
Ferreira do Amaral) às esposas dos candidatos. Mas o enquadramento dessas
peças acentua a luta eleitoral e não qualquer elemento relacionado com a personalidade do candidato e as suas qualidades para o exercício do cargo. Na peça
sobre Sampaio, a mulher e os filhos seguram microfones de repórteres que não
conseguem aproximar-se do candidato, o que leva a repórter a comentar “a família
foi chamada a colaborar. Mulher e filhos ajudaram a levar o recado aos legítimos receptores
(RTP1, 3/1/2001). Na reportagem sobre Ferreira do Amaral, em que a repórter
acompanha o candidato e a sua mulher até ao quarto do hotel onde o casal está
alojado, a repórter estabelece uma curta conversa com a mulher do candidato
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que afirma “gosto de estar por perto”. Mais adiante, enquanto janta, o candidato
confessa à jornalista: “adorava ter perdido peso mas não perdi” (RTP1, 4/1/2001).
Dado relevante é o facto de, no canal público, temas como os poderes do
Presidente, o sistema semi-presidencialista, o urânio empobrecido, o desemprego,
o ambiente, a habitação (estes três últimos nas campanhas dos candidatos
apoiados pelos partidos de menor expressão eleitoral) serem abordados numa
perspectiva puramente estratégica e de jogo eleitoral (exemplo 1).
(1) Pivot: “Ferreira do Amaral acusa o Governo e o PS de actuarem como
irmãos siameses. O candidato presidencial apoiado pelo PSD diz que Jorge
Sampaio diminui de propósito a importância do cargo para proteger o poder
socialista (…)” (RTP1, 3/1/2001).

A “intempérie” provocada pela questão do “urânio empobrecido” – que
influencia, como atrás se refere, os valores obtidos para o enquadramento
“substância” – surge no canal público mais fortemente associada à disputa
eleitoral do que nos canais privados (exemplo 2).
(2) Repórter: O mau tempo não afastou os simpatizantes. Jorge Sampaio
falou sempre para salas cheias mas a intempérie que está a assolar o Governo
e as Forças Armadas fez agitar o candidato que também é Presidente da
República. (…) Se não fossem os problemas causados por militantes
socialistas e por membros do governo a campanha de Jorge Sampaio seria
um alegre mas molhado passeio ( …). Jorge Sampaio não teme já só a
abstenção teme também que os eleitores portugueses lhe façam pagar a
factura dos erros dos socialistas e do Governo. (RTP, 4/1/2001)

Relativamente aos géneros jornalísticos, os formatos usados pela SIC e TVI
não diferem dos usados pela RTP. As peças iniciam-se com a intervenção do
pivot anunciando o programa do dia do candidato, citando uma ou outra ideia
retirada da reportagem que se segue. Nesta, o repórter assume protagonismo
visível em pequenas entrevistas aos candidatos, na rua, no automóvel em que
se deslocam ou no elevador do hotel onde se hospedam.
A reportagem – o único género identificado nos canais privados – limita-se ao
acompanhamento do programa de campanha dos candidatos. Não existem
entrevistas autónomas ou qualquer peça de contextualização do acto eleitoral,
quer do candidato quer do seu programa, a não ser, no caso da RTP e da TVI,
ligações directas, no dia 4, aos locais onde decorrem comícios dos dois principais
candidatos para uma conversa informal entre o repórter e os candidatos.
As diferenças entre o canal público e os canais privados são, pois, inexistentes
ou mínimas neste indicador.
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Da neutralidade ao negativismo: o tom da campanha
É através do enfoque nas acusações recíprocas entre os candidatos que os
repórteres melhor salientam o carácter competitivo da campanha. Na campanha
de 2001, o tom negativo da cobertura jornalística é globalmente mais negativo
nas estações privadas do que na RTP, onde atinge 41,7% contra 57,1% na SIC e
65% na TVI (quadro 6). Significativo é, contudo, o valor encontrado para as
peças de tom equilibrado e neutral (50% na RTP), que pode ser interpretado como
uma procura de “objectividade” por parte do canal público na apresentação
das “partes conflituais” (Tuchman, 1976-1993).
Quadro 6 - Campanha eleitoral de 2001
Tom das peças
Tom das peças

RTP

SIC

Claramente negativo/Desfavorável
Mais negativo/Desfavorável que positivo/favorável

TVI
5,0%

41,7%

57,1%

65,0%

Equilibrado

50%

42,9%

25,0%

Mais positivo/favorável do que negativo/desfavorável

8,3%

Claramente positivo/favorável

5%

Vejamos alguns exemplos do tom impresso pela RTP, SIC e TVI às peças
sobre a campanha, onde são visíveis as referências a acusações, os trocadilhos,
a ironia e a displicência dos jornalistas, os quais imprimem à campanha um
tom marcadamente negativo. De notar, ainda, que no caso da TVI (exemplos 5
e 6) é, sobretudo na introdução das peças, através do pivot que o tom irónico e
crítico se manifesta de maneira mais forte, o que influencia a “leitura” das peças
que se lhe seguem.
(1) Repórter em voz off: “Num almoço com personalidades da terra voltou
a atacar o seu alvo favorito Jorge Sampaio que, diz Ferreira, nos últimos
cinco anos não quis entender as queixas do país (…) acusações a que se
seguiu uma crítica já habitual: a indiferenciação entre o actual Presidente da
República e o governo socialista” (RTP 1, 3/1/2001)
(2) Repórter em voz off: “(…) A meio do dia o candidato teve de dizer
qualquer coisa para acalmar esta polémica dos militares portugueses. O que
fica deste dia? O candidato acha que é o melhor preparado para ser Presidente
e o Presidente vai interromper a campanha para convocar o Conselho
Superior de Defesa Nacional” (SIC,3/01/2001).
(3) Repórter em voz off: “(…) Mal vira as costas, o candidato transforma-se em Presidente e trata da política de Estado” (SIC, 3/01/2001).
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(4) Repórter em voz off: “(…) Sampaio é candidato porque quer ser
Presidente mas mesmo assim tem de ser candidato para voltar a ser Presidente.
Confuso? Não. É, apenas, uma campanha eleitoral (…)” (SIC,3/01/2001).
(5) Pivot: “Garcia Pereira diz que o Governo tem epilepsia e que o Presidente não age” (TVI 4/1/01)
(6) Pivot: “E o candidato voltou hoje à Faculdade de Direito de Lisboa.
Preferiu frequentar o bar em vez das salas onde recebeu aulas por uma
questão de ambiente, não por motivos ecológicos (…) . Pelo meio, Fernando
Rosas aproveitou para acusar o Governo de esconder aos militares e famílias
os perigos nas missões no Kosovo”. (TVI 4/1/01).
(7) Repórter em voz off (sobre Jorge Sampaio: “A campanha segue viagem.
(…). É o sprint final de uma campanha que se quis de proximidade mas que,
por vezes, não passou de um entra e sai de sede de candidatura que levou o
candidato a proferir uma dezena de discursos por dia”. (TVI 11/1/01).

Conclusão
É suposto que o canal público de televisão – RTP 1 – se constitua em alternativa
aos canais comerciais, submetidos à tirania das audiências para obtenção de
lucro. Teoricamente, os cidadãos encontram no canal público a qualidade,
o rigor e a seriedade que os canais privados raramente estão em condições de
oferecer (Kerbel et al., 2000). Contudo, a análise realizada não revela diferenças
significativas entre eles. De facto, se é certo que no canal público a linguagem
dos jornalistas (sobretudo do pivot) é menos “colorida” e mais formal (sem os
trejeitos de algumas apresentações do pivot na TVI), os enquadramentos das
peças orientam-se, nos três canais, para o jogo e para a estratégia. Nos três canais
a campanha é apresentada, essencialmente, como uma disputa dos candidatos
por um bom lugar na corrida eleitoral. Os ataques pessoais e políticos aos
adversários constituem o essencial dos discursos e o tom é predominantemente
negativo nos três canais, com ligeiro agravamento nos comerciais. Imersos nas
actividades de campanha dos candidatos, viajando e convivendo com eles,
os jornalistas da RTP, da SIC e da TVI assumem as estratégias definidas pelos
organizadores das campanhas. Como referem Kerbel et al. (2000: 29), os jornalistas
“reportam o jogo eleitoral porque vivem o jogo eleitoral”.
O tratamento de temas substantivos que, teoricamente, ajudam os cidadãos
a efectuar escolhas conscientes e informadas, estão praticamente ausentes na
cobertura desta campanha. Ora, como referem, entre outros, Litcher et al., 1986;
Patterson, 1993; e Kerbel et. al., 2000, uma estratégia de apresentação da campanha
como uma “corrida de cavalos” e um conjunto de sound bites sem conteúdo
substantivo encoraja o afastamento dos cidadãos face à política e aos políticos
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e, consequentemente, enfraquece a democracia. Na medida em que a televisão
pública pouco se distingue dos canais privados, ela falha uma das principais missões.
A comparação entre o canal público e os canais privados, SIC e TVI, evidencia,
pois, um conjunto de semelhanças:
- na selecção dos tópicos a incluir nas reportagens
- no enquadramento das peças no jogo e na estratégia
- no predomínio da voz do jornalista sobre a voz dos candidatos
- na dependência da agenda eleitoral dos candidatos (locais e discursos
decididos pelos staffs eleitorais).
- na ausência de peças de contextualização e análise dos temas substantivos
- no enfoque nos ataques entre candidatos
- na personalização da cobertura, não como debate sobre as qualidades e
capacidades do candidato para o exercício do cargo mas da valorização
da posição que ocupa na corrida eleitoral.
Em suma, um olhar comparado entre os três canais permite afirmar que
existem poucas diferenças nos processos de tratamento da informação. Isso traduz
a existência de uma socialização profissional eficaz, uma vez que os três canais
adoptam técnicas semelhantes de tratamento da informação. Embora existam
algumas diferenças de um canal para outro entre reportagens sobre um mesmo
tema, essas variações diluem-se no conjunto da informação do jornal televisivo.
Não seria, todavia, rigoroso concluir que a RTP constitui uma simples cópia
dos canais comerciais. Desde logo, porque a RTP não trata os candidatos apenas
segundo critérios de viabilidade eleitoral ou estritamente jornalísticos, tendendo
antes para uma cobertura equitativa de todos eles. De facto, na RTP, a campanha
possui duração média superior à dos canais comerciais, embora a duração média
das peças seja equivalente nos três canais.
Por outro lado, apesar de a RTP revelar um tom mais equilibrado que o das
suas congéneres, onde o tom negativo predomina largamente, é significativo
que o tom positivo ou favorável esteja praticamente ausente dos três canais.
Um dado surpreendente é o facto de a RTP, em 2001, conceder menos voz aos
candidatos do que os canais comerciais e, consequentemente, a voz dos jornalistas possuir uma duração superior à dos seus congéneres dos canais comerciais.
A análise sugere, pois, que os padrões jornalísticos da cobertura televisiva
das campanhas eleitorais reflectem um conjunto de constrangimentos
organizacionais e profissionais, entre os quais, o formato do telejornal, as rotinas
organizacionais, a socialização dos repórteres no ethos profissional que os leva
a seguir modelos comuns de reportar, em prejuízo de modelos inovadores, e a
necessidade de preservar o equilíbrio da relação com o campo político.
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Notas
O termo telejornal é aqui utilizado no sentido abrangente e não apenas referido à
RTP, onde o principal noticiário possui esse nome. Na SIC intitula-se Jornal da Noite e
na TVI Jornal Nacional .
2
Termo para designar o apresentador do Telejornal (anchor, em inglês).
3
A polémica foi provocada pela utilização, pela NATO, no Kosovo, de urânio
empobrecido e pela morte de um militar português que aí prestava serviço.
4
No dia da apresentação da candidatura de Jorge Sampaio, um concorrente do concurso
Big Brother, transmitido pela TVI, deu um pontapé no seio de outra concorrente, que o
havia de tornar famoso e rico (chegou a cobrar mil contos por cada sessão de autógrafos).
5
Manuel Subtil, um emigrante português radicado em França, barricou-se nas
instalações da RTP, em protesto contra uma reportagem realizada com câmara escondida,
pelo correspondente da estação pública, em Paris, sobre um caso de alegada burla de
emigrantes em que estaria envolvido. O caso, na altura em tribunal, deu origem a cenas
rocambolescas que a RTP cobriu em directo durante todo o dia em que durou a “ocupação”
e às quais se seguiram debates, entrevistas, etc.. O caso tomou também conta dos
noticiários dos canais comerciais relegando para plano secundário todos os outros
acontecimentos do dia, incluindo a campanha eleitoral, tendo merecido fotografia na
primeira página no jornal (de referência) Público.
6
O nível de mediação aumenta na razão inversa dos segmentos de fala dos candidatos,
isto é, quanto menor for o segmento de fala do candidato maior é o nível de mediação.
1
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