
A CORRUPÇÃO POLÍTICA VISTA A PARTIR DOS MEDIA1 

RESUMO 

Os media são fundamentais na construção social do escândalo e na denúncia dos casos de prevaricação. 

O facto de exercerem a função de informar, somado à dramatização que empregam, bem como à 

interpretação dos acontecimentos, influencia a perceção da opinião pública.  

É sabido que a corrupção, que enquadramos no âmbito do escândalo político, é hoje alvo de interesse 

multidisciplinar, dado o seu impacto na sociedade, afetando a qualidade da democracia, dificultando 

por isso uma definição consensual, atendendo aos enfoques que são, por um lado, estribados em 

preceitos estritamente jurídicos e, por outro, em regras sociais e culturais mais abrangentes (Sousa e 

Triães, 2008: 28). Com efeito, também esta varia de acordo com a perceção (Sartori, 1989; 

Heidenheimer, 2005; Sousa e Triães, 2008; Sousa, 2011; Maia, 2006, 2008 e 2011; Cunha, 2014) e, muito 

particularmente, é crível que a perceção da corrupção política possa ser influenciada pela informação 

fornecida pelos media a partir da cobertura jornalística que é feita dos casos e seus protagonistas, 

verificando-se que o discurso mediático pode condicionar a perceção social sobre o fenómeno. 

A partir de um inquérito por nós realizado, propomos analisar o crescimento contínuo do número de 

casos de corrupção, observando-os a partir da cobertura dos jornais Expresso, O Jornal, O Independente 

e SOL, durante o período democrático. Contudo, advertimos, é desde logo patente um abrandamento 

do aumento da cobertura a partir da última década da democracia (2004-2014), sobretudo quando 

comparado com a mancha que representa o escândalo político, onde os casos de corrupção política se 

inserem. 

No mesmo inquérito teremos a oportunidade de observar que 69,7% dos respondentes que 

participaram no estudo, realizado entre 03 e 29 de dezembro de 2014, considera  que, na generalidade, 

os políticos são corruptos e só 21,4% acha o contrário. Esta questão não pretendeu auscultar os 

inquiridos relativamente ao seu entendimento sobre se há sujeitos corruptos na política, mas sim se 

estes acham que, globalmente, a classe política é corrupta. 

Por outro lado, havemos de verificar que neste estudo, que foi iniciado 12 dias após detenção de José 

Sócrates, onde houve uma prevalência do poder da Justiça face à Política, 762 das 1.418 pessoas que 

responderam à questão "Confia na Justiça?", assinalaram que "não", ao passo que 29% respondeu que 

"sim". O que acentua a ideia de apreensão e descrença dos portugueses face a este tema. 

Os resultados expostos suscitam um aprofundado debate e permitem uma reflexão sobre a intervenção 

da classe política, da Justiça e dos media na democracia e na vida coletiva. 
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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. 


