
A RELEVÂNCIA DO ESCÂNDALO PARA O SUJEITO 

POLÍTICO NA ERA DEMOCRÁTICA1 
 

RESUMO 

O escândalo político não é um mero trilho na superfície da vida coletiva. Ele fornece-nos sinais 

importantes para analisarmos o curso da democracia e a relação entre os políticos, os media e o público, 

bem como o campo onde os acontecimentos políticos têm lugar. Este espaço, designado "campo político", 

atua como um microclima social sem o qual os objetivos dos sujeitos que o integram não germinam. 

No presente artigo exploramos quem é o sujeito do escândalo político, propondo a sua  definição 

conceptual e tendo como base o estudo do fenómeno ao longo dos 40 anos de democracia em Portugal. 

Observaremos neste contexto a caracterização socioprofissional dos deputados no seu papel de pilar da 

representação política, bem como o escândalo político visto a partir da ótica da reputação. É também 

objetivo deste artigo indagar se é consistente afirmar que a carreira do sujeito do escândalo político pode 

ruir por via do desgaste dos capitais simbólicos. Daí a análise a partir de escândalos políticos ocorridos 

entre 2000 e 2014 em Portugal, no sentido de procurar detetar em quais deles há sujeitos no exercício 

pleno de funções governativas e, nesses, em quais se verificou a queda dos seus protagonistas em virtude 

dos casos divulgados pelos media. 

 

ABSTRACT 

Political scandal is not just a scratch on the surface of community life. It provides us with important clues 

for analysing the course of democracy and the relationships between politicians, media and the public, as 

well as the field where political events take place. This field, called the "political arena", works as a social 

micro climate without which the goals of its subjects will not flourish.  

The present paper looks at the subject of the political scandal and offers a conceptual definition based on 

the study of the phenomenon over 40 years of democracy in Portugal. 

In this context it analyses the social and professional characterization of members of parliament in their 

role as pillars of political representation, and the political scandal from the perspective of reputation. This 

paper questions further whether it is correct to say that the subject´s career is endangered by the 

deterioration of the symbolic capital. Hence the analysis from the perspective of the political scandals 

occurring in Portugal from 2000 to 2014, seeking to detect in which such scandals there are politicians 

fully exercising their governing functions, and in which we witness the fall of individuals due to media 

coverage. 

 

                                                           
1 Este artigo enquadra-se no âmbito de uma Bolsa de Investigação (SFRH/BD/84605/2012) financiada 
pelo POPH – QREN – Tipologia 4.1 – Formação Avançada, comparticipada pelo Fundo Social Europeu e 
por fundos nacionais do Ministério da Educação e Ciência. 
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