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Resumo: O escândalo político é um fenómeno mediático que pode atingir irremediavelmente as 

aspirações à manutenção ou conquista do poder político, afetando os capitais simbólicos dos seus 

protagonistas. A sua importância tem crescido de forma avassaladora nas sociedades contemporâneas, 

mudando o rumo da história. A análise da cobertura mediática do escândalo político, presente em quatro 

semanários generalistas nacionais, ao longo dos 40 anos de democracia em Portugal, remete-nos para a 

necessidade de mensurar essa mesma cobertura. Este artigo tem como objetivo a exposição de uma forma 

de obter a intensidade mediática dos casos, aportando uma nova definição para a expressão “intensidade” 

– assentando na construção de um algoritmo que envolve variáveis presentes nas peças informativas. Por 

outro lado, serão ainda abordadas as estratégias usadas e as consequências a ter em conta sempre que um 

escândalo ameaça derrubar um protagonista político. 
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1. INTRODUÇÃO 

Como aferir se um caso mediático tem maior dimensão do que outro? Através do número 

de dias em que apareceu nos media? Pelo número de peças publicadas? Pelo somatório do 

espaço ocupado durante o período em que esteve em cena? Pela sua proeminência em 

aberturas de telejornal ou capas de jornal? A recolha, tratamento e análise dos 99 

escândalos políticos ocorridos ao longo do período democrático português (entre 25 de 

abril de 1974 e 25 de abril de 2014), fruto do trabalho que temos vindo a empreender nos 

últimos anos2, têm persistentemente espoletado dúvidas quanto à sua mensuração. A 

busca de uma solução como resposta a essas dúvidas permitiu desde logo um vislumbre, 

tão cauteloso quanto entusiástico, da extrapolação desse efeito a toda uma variedade 

mediática de issues presentes nos media. 

Nunca as instituições que lidam frequentemente com a análise mediática – desde a 

comunidade académica, às instituições governamentais e entidades reguladoras, 

passando por empresas, motores de busca na web, spin doctors, gabinetes de assessoria 
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de imprensa, entre muitos outros – lograram chegar a consenso quanto à aferição 

rigorosa do interesse e da representação que os media concedem a um determinado 

assunto, em comparação com outro relacionado, o que gera por vezes algum desalento, 

por insuficiente convencimento de alguma das partes envolvidas. Aliás, "a medição, se 

incompetente ou negligentemente praticada, poderá ter efeitos perversos" (Jorge, 1993: 

9). 

Partindo desse constatação, afigura-se premente a projeção de um modelo que faculte a 

agregação de variáveis diversas contidas nas peças noticiosas, suscetíveis de fornecer 

uma observação factual e rigorosa, e cuja extração seja tão imediata quanto linear, 

possibilitando igualmente uma análise tanto conjunta como individual dos vários meios 

de comunicação observados, resultando num valor numérico a partir de uma escala de 

referência com qualidade metrológica. A obtenção desse padrão abriria a esperança de 

fornecer resposta às questões iniciais aqui expressas, bem como a outras que serão ao 

longo deste trabalho suscitadas. 

Assumimos como objetivos deste artigo, por um lado, expor a viabilidade da construção 

de uma escala que meça, atendendo à conjugação de múltiplas variáveis, a presença e o 

respetivo impacto de determinado assunto nos media – Escala de Intensidade Mediática 

(Media Intensity Scale), fazendo a apologia da sua utilização; por outro lado, a sua 

aplicação aos escândalos políticos, no sentido de lhes conferir uma seriação nessa 

escala, baseada no grau de intensidade mediática, o que servirá de ensaio à 

extensibilidade deste instrumento. 

 


