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Apresentação

Teoricamente, a democracia representativa separa os poderes Político e Judicial no 
sentido de manter a independência e o equilíbrio entre eles, o que tem vindo a ser alterado 
pelo aumento crescente do poder dos media e a mediatização de transgressões perpetradas 
por atores do campo político. As infrações destes atores, num ambiente de progressiva 
profissionalização da política, aumentaram as “oportunidades de noticiabilidade”, ao 
mesmo tempo que acentuaram o afastamento entre magistrados e elites políticas. 

As instituições do sistema judicial são aquelas que, nos processos de corrupção 
política, mais se encontram pressionadas pela mediatização, na medida em que, até muito 
recentemente, a Justiça mantinha distanciamento e autonomia face às lógicas dos media. 
Esta dinâmica tem implicado que o campo da Justiça somasse, à contínua e tradicional 
batalha travada contra o poder político, uma outra luta, a da autonomia face aos media. 
À medida que os casos de corrupção política, envolvendo figuras políticas, vão surgindo, 
assistimos a movimentos na Política e na Justiça no sentido de maximizar, ou minimizar, os 
danos referentes às suas áreas de intervenção. Em simultâneo, os media tendem a enfatizar 
estes antagonismos, distanciando-se de ambos os campos mas promovendo aqueles 
conteúdos dentro das suas lógicas, principalmente sublinhando conflitos, animosidades 
e competitividade entre instituições e atores. 

A proximidade entre a Justiça e os media verifica-se, não só nas terminologias 
comuns, tais como informação, comunicação e investigação mas, também, na finalidade 
última de para um crime ou um delito ser necessário buscar o culpado, julgá-lo e fazer 
com que pague a sua dívida à sociedade. Neste sentido, a encenação do modelo judiciário 
nos meios de comunicação, principalmente na televisão, contribui para que, ao comparar a 
atuação dos dois campos, a opinião pública tenha a perceção que há uma maior eficiência 
na atuação dos media. O facto das condutas mediáticas não estarem submetidas às mesmas 
regras e obrigações dos processos judiciais, dá-lhes uma aparente independência e eficácia 
na busca da verdade e na punição dos culpados. Acresce que os procedimentos, ritmos, 
tempos e objetivos da Justiça são longos e complexos, não sendo, em grande parte, 
compatíveis com as exigências e rotinas de produção mediática, submetidas a pressões 
de concorrência e a resultados centrados em “furos”, “cachas” e “diretos”. Por outro 
lado, questões como o segredo de justiça contrariam princípios do jornalismo como a 
universalidade e transparência da informação, após sujeita a contraditório. Deste modo, 
as instituições e o sistema judicial encontram-se comprimidos, quer pelo campo da 
Política – que vê, por exemplo, os seus atores envolvidos em casos de corrupção e tende 
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a protegê-los legalmente –, quer pelo campo dos media, quer ainda, e por meio deste, 
pela opinião pública, com vista a obter resultados imediatos.

É perante este enquadramento que apresentamos o livro Media, Corrupção Política 
e Justiça que constitui a terceira publicação coletiva no âmbito do projeto Corrupção 
Política nos Media: uma perspetiva comparada.1 O livro é constituído por oito artigos 
que refletem os resultados finais do projeto mencionado, com especial ênfase na relação 
entre Media e Justiça. Na organização da obra foram colocados, no início, os artigos mais 
abrangentes e com uma visão mais geral. Em seguida, surgem os textos mais focados 
em casos específicos.  

O primeiro artigo de Estrela Serrano intitulado Jornalismo e Justiça na cobertura 
da corrupção política, analisa a relação entre os media, a justiça e a política no tratamento 
de quatro casos de corrupção ocorridos em Portugal entre 2008 e 2012, envolvendo 
governantes e outras figuras políticas. A análise baseia-se num vasto conjunto de peças de 
televisão e de imprensa, conjugadas com depoimentos de jornalistas e declarações públicas 
de magistrados e outros agentes da justiça. O artigo constata que os media se tornaram 
um espaço de exposição da justiça, tendo os seus agentes adquirido grande visibilidade. 

O artigo seguinte de Bruno Paixão, com o título O peso da cobertura mediática da 
corrupção no escândalo político em Portugal tem como objetivo sublinhar as diferenças 
entre corrupção e perceção da corrupção. Com esse objetivo o autor analisa casos de 
escândalo político nos semanários Expresso, O Jornal, O Independente e Sol, durante 
o período entre 25 de abril de 1974 e 25 de abril de 2014. Os resultados apontam para 
um ligeiro abrandamento do aumento do número de casos de corrupção cobertos pelos 
media a partir da última década da democracia, o que representa uma perda de peso da 
corrupção no espectro do escândalo político. 

No artigo A corrupção como notícia – os atos judiciais mediatizados nos casos 
BPN, Face Oculta, Freeport e Submarinos, António João Maia apresenta os resultados de 
uma análise realizada sobre o conteúdo do acervo de 2937 notícias publicadas pelos canais 
generalistas portugueses RTP1, SIC e TVI, entre 2005 e 2012, relativamente aos casos 
judiciais que ficaram conhecidos como Freeport, BPN, Face Oculta e Submarinos. O autor 
debruça-se e avalia os tipos de atos dos processos judiciais que estão maioritariamente 
associados a tais notícias.

1 Projeto FCT Ref.ª: PTDC/IVC-COM/5244/2012. A primeira publicação: Cunha, I.F. & Serrano, E. 
(Coords.) (2014) Cobertura Jornalística da Corrupção Política: sistemas políticos, sistemas mediáticos e 
enquadramentos jurídicos. Lisboa: Alêtheia. A segunda publicação: Revista Media & Jornalismo, 26 (14)1 
(http://www.cimj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1335:8&catid=25:noticias&Itemid=166)
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No texto Investigação cooperativa e comparativa: o projeto Corrupção Política 
nos Media, Isabel Ferin Cunha reflete sobre os desafios, teóricos e metodológicos, 
que se colocaram à investigação no âmbito do projeto Corrupção Política nos Media: 
uma perspetiva comparada. Discute, ainda, como estas investigações cooperativas e 
comparativas contribuem para a elaboração e consolidação de mapas conceituas e para 
aferição de metodologias, bem como para a identificação de novos fenómenos políticos, 
sociais e mediáticos.  

A Corrupção Política, Segredo de Justiça e cobertura televisiva: o caso dos 
Submarinos é o título do artigo apresentado por Patrícia Contreiras e Èrica Anita Baptista. 
As autoras discorrem sobre o segredo de justiça e a forma como este condiciona o 
jornalismo, desviando-o do debate sobre a corrupção política, nomeadamente no designado 
caso dos Submarinos.  No texto Mise en Scène da corrupção Política no Jornalismo: 
uma análise do “Manual da Corrupção Eleitoral” no programa Fantástico da TV Globo, 
Bruno Araújo e Hélder Prior utilizam a metáfora mise en scène para explicar alguns 
aspetos da política contemporânea que dizem respeito à intersecção entre a esfera política 
e o campo dos media. O artigo pretende compreender alguns aspetos da dramaturgia 
política a partir da análise do “Manual da Corrupção Eleitoral” do programa Fantástico 
da Rede Globo, Brasil. 

Mafalda Lobo no artigo O conflito e a infração na narrativa jornalística da 
corrupção: o caso BPN na imprensa portuguesa observa o papel dos media no processo 
de (re) construção dos temas e personagens envolvidos no caso de corrupção do Banco 
Português de Negócios, BPN, no ano de 2009. Por último, Loreda Broucher no artigo 
The Portrait of a Corrupt Prime-Minister in the Romain Press analisa a imprensa romena 
e os discursos produzidos sobre o ex-primeiro ministro Adrian Nastase (2004-2006) 
acusado de corrupção.

Como nota final registamos que os artigos seguem o novo acordo ortográfico e 
respeitam o registo dos autores brasileiros. 

Isabel Ferin Cunha
Estrela Serrano
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1. Jornalismo e justiça 
na cobertura da corrupção política

Estrela Serrano
Centro de Investigação Media e Jornalismo

Introdução

Este artigo analisa a relação entre os media, a justiça e a política no tratamento 
de quatro casos de corrupção ocorridos em Portugal entre 2008 e 2012, envolvendo 
governantes e outras figuras políticas conhecidos como casos BPN, Freeport, Face 
Oculta e Submarinos. Trata-se de casos que obtiveram grande visibilidade nos media, 
trazendo para o debate questões pouco discutidas publicamente até então, como corrupção, 
branqueamento de capitais, suborno, crime económico, atentado contra o Estado de Direito, 
segredo de justiça, escutas telefónicas, fugas de informação e outras relacionadas com o 
funcionamento dos sistemas político, de justiça e dos media. 

A discussão travada em torno destes casos deu grande protagonismo não só a 
atores do campo político mas também do campo jurídico, habitualmente arredados 
do espaço público, tais como advogados, magistrados do Ministério Público e juízes, 
familiarizando os portugueses mais expostos aos media com o funcionamento da justiça. 
Estes protagonistas marcaram presença nos media não apenas enquanto responsáveis 
institucionais ou sindicais das respetivas classes profissionais mas também através de 
declarações proferidas a título pessoal em entrevistas, artigos de opinião e comunicações 
em eventos públicos.

Impacto dos media na construção social das representações da justiça

Uma vez que os cidadãos não podem captar diretamente senão um conjunto muito 
limitado de acontecimentos ocorridos no mundo, dependem das construções sociais da 
realidade criadas pelas representações do mundo transmitidas pelos media (Lippmann, 
1922; Nimmo e Combs, 1983; Tuchman, 1978). 

O conceito de cultivation analysis (Gerbner, 1998) ajuda a explicar a influência dos 
media na perceção do público acerca da realidade social. A cultivation analysis lida com 
as consequências cumulativas de longo prazo da exposição dos cidadãos às mensagens 
dos media e tem sido aplicada ao crime (Signorielli, 1990), ao medo de vitimização 
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(Ogles & Sparks, 1994), a atitudes em relação ao racismo (Allen & Hatchett (1986), a 
sentimentos de alienação (Morgan, 1986) e ansiedade (Zillman & Wakshlag (1985) e aos 
estereótipos de género (Carveth & Alexander, 1985; Preston, 1990).

W. James Potter (1993) identifica a televisão como o media mais influente na criação 
de perceções mas acrescenta que é possível possuir pouca exposição à televisão e mesmo 
assim ser influenciado por ela através de perceções obtidas em contactos interpessoais 
com pessoas e meios influenciados mais diretamente pela televisão. Contudo, a cultivation 
analysis mede apenas a relação entre nível de visualização e perceções.

O que conhecemos do mundo que não experienciamos diretamente chega-nos, pois, 
essencialmente através dos media. Fenómenos de corrupção ocorridos noutros países, 
como o caso “Mãos Limpas” em Itália, o escândalo do financiamento dos partidos em 
França ou, mais recentemente, os casos “Mensalão” e “Lava Jato”, no Brasil, ou a falência 
do Lemon Brothers nos EUA, chegaram ao nosso conhecimento através dos media.

No trabalho desenvolvido no âmbito do projeto Corrupção Política nos Media, 
uma perspetiva comparada não foram estudados os efeitos de médio ou longo prazo da 
exposição dos portugueses às notícias sobre corrupção política. Contudo, a organização 
Transparência Internacional indica valores elevados para a perceção dos portugueses sobre 
a corrupção, apontando os media como a principal fonte de informação sobre o assunto. 
Também o Relatório da Comissão Europeia sobre a corrupção2, publicado em fevereiro de 
2014, refere que 90% dos portugueses percecionam a corrupção como sendo generalizada.

Metodologia de análise 

Este artigo tem como suporte empírico a cobertura jornalística feita pelos três 
principais canais generalistas de televisão, três jornais diários nacionais e um semanário 
no âmbito do projeto atrás citado. Ao todo, foram submetidas a análise de conteúdo 2464 
peças publicadas na imprensa – diários Público, Diário de Notícias, Correio da Manhã 
e semanário Sol; e 1624 peças de televisão – RTP1 (Telejornal); SIC (Jornal da Noite); 
TVI (Jornal Nacional) – num total de 4088 peças. As peças foram codificadas em bases 
de dados com recurso ao programa estatístico SPSS. 

A análise de conteúdo foi complementada com entrevistas a jornalistas e a políticos 
e foi feito um levantamento de declarações públicas de agentes da justiça relacionadas 
com os casos em análise.

2 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/
docs/acr_2014_en.pdf.

EstrEla sErrano
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Como enquadramento teórico, o artigo insere-se nos estudos jornalísticos sobre 
problemáticas como a personalização das notícias, as relações entre jornalistas e fontes, 
à luz dos trabalhos de Ericson, Barenek e Chan (1989), e recorre a autores que cruzam 
o estudo dos media com a sociologia política e a sociologia do direito, nomeadamente 
neste último campo, a autores franceses que aprofundaram os casos de corrupção política 
em França nos anos noventa, como Bourdieu 1986 a) b); Roussel (1998); Commaille 
(1994 a) b), entre outros.

Os media como espaços de justiça

Lucien Sfez (1992: 18) afirma que já não são os políticos e os governos os detentores 
da verdade mas sim o aparelho de comunicação em aliança com o aparelho da justiça. 
Segundo Sfez, os media intervêm nos assuntos da justiça, muitas vezes substituindo-se 
ao juiz. Instituem-se como espaços de justiça, tentando impor a sua própria definição do 
justo e do verdadeiro (Commaille, 1994b). Em nome do dever de informar e do direito dos 
cidadãos à informação, os media arrogam-se a missão de apresentar como adquiridas certas 
explicações para um crime de direito comum ou de um delito político, tentando colmatar a 
incerteza da justiça. Esta fica como que obrigada a submeter-se à ilusão contemporânea de 
uma democracia direta exercida através dos media (Garapon, 1994). Os seus agentes ora são 
incensados como heróis ora mostrados como suspeitos de subjetividade e de erros. Valoriza-se 
o imediatismo da sanção para desvalorizar o tempo da justiça. Rapidamente se passa da 
crítica ao mau funcionamento da justiça, à sua desqualificação. A justiça consagra, 
paradoxalmente, esta ideia de transferência de poder quando os seus profissionais 
usam os media ao serviço da sua própria estratégia com risco de transformarem a sua 
representação social enquanto profissionais da justiça de “portadores de verdades e 
valores transcendentais e universais” a atores sociais comuns, submetidos às regras do 
“sucesso jornalístico” (Bourdieu, 1986a). Este uso particular dos media está na origem 
das violações do segredo de justiça, em especial nos processos de corrupção política em 
que os magistrados procuram fazer valer as suas posições através dos media e explica 
em parte, por exemplo, em países como a Itália, Espanha e França, que a corrupção nas 
elites políticas e a delinquência financeira se tenham projetado no espaço público como 
problemas públicos (Pujas, 2000). A justiça tornou-se um campo onde se defrontam 
estratégias, incluindo as dos magistrados, cuja ação não se reduz à submissão estrita a um 
positivismo jurídico, antes resulta de uma associação causal entre o ethos do seu corpo 
profissional e um tipo de comportamento político (Roussel, 1998).

Jornalismo E Justiça na cobErtura da corrupção política
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Em dois dos casos analisados neste estudo — Freeport e Face Oculta — as 
divergências entre agentes da justiça tornaram-se um dos temas principais das notícias, 
opondo, de um lado, o então Procurador-geral da República e o Presidente do Supremo 
Tribunal de Justiça e, do outro, os procuradores do Ministério Público e investigadores da 
Polícia Judiciária titulares desses processos, numa disputa interna pelo “direito de dizer 
o direito” a que se refere Bourdieu (1986a), com os jornalistas a tomarem posição clara 
a favor de um dos lados. A troca de argumentos jurídicos deu origem a grande discussão 
no espaço público em títulos de peças jornalísticas e entrevistas aos protagonistas. 

O protagonismo dos agentes da justiça nos casos abrangidos pelo projeto foi tema 
do discurso proferido na sessão solene de abertura do ano judicial, em março de 2011, 
pelo então bastonário da Ordem dos Advogados, Marinho e Pinto: 

Essa onda de vedetismo que assola a magistratura judicial, essa compulsiva 
necessidade de dar nas vistas, intervindo nos debates públicos, publicitando opiniões 
pessoais sobre os mais diversos acontecimentos da vida pública são absolutamente 
incompatíveis com a reserva e sobriedade necessárias ao bom desempenho das 
funções jurisdicionais.  (…) O que poderá o povo português pensar daqueles que 
em seu nome administram a justiça quando um juiz afirma à comunicação social 
que foi alvo de escutas telefónicas ilegais no âmbito das suas funções soberanas 
sem que nada aconteça (…)

Os magistrados judiciais como novos atores do campo político

O enfraquecimento do campo político favoreceu, a partir principalmente dos anos 
89-90, uma autonomização dos magistrados relativamente à política ligada às mudanças 
no ethos dos magistrados, a que a socióloga francesa Violaine Roussel (2003) chama 
“uma reinvenção do sentido da independência judiciária”. Para a autora, os magistrados 
envolveram-se resolutamente, por exemplo, em Itália, Espanha e França, no tratamento 
da corrupção política manifestando uma vontade de rutura e uma libertação face à 
mentalidade de submissão ao poder político (Roussel, 2003 ; Pujas, 2000). Esta rutura foi 
possível graças a uma “dinâmica de consolidação de novas linhas de ação” da parte dos 
magistrados e às transformações do seu ethos. Este reforço do judiciário relativamente 
a um campo político desestabilizado alimenta-se paradoxalmente de uma longa tradição 
onde a razão jurídica é por essência mais nobre que a razão política, sempre ameaçada 
de fazer prevalecer os interesses particulares sobre o interesse geral (Commaille, 1994a). 
Idêntica reflexão foi expressa no discurso proferido pelo presidente da Associação 
Sindical dos Juízes Portugueses, António Cluny, na sessão inaugural do VIII Congresso 
dos Juízes Portugueses: 

EstrEla sErrano



13

(…) Desde há alguns anos que existe a intuição que o poder judicial nas 
democracias descontentes do início do século XXI corre o risco de vir a assumir-se 
como verdadeiro poder. Se o século XIX foi o século do poder legislativo e o século 
XX o do poder executivo, poderá o século XXI vir a ser o século do poder judicial? 
A emergência do poder judicial responsabiliza-o como um poder público de controlo 
de outros poderes do Estado. Essa é uma realidade global, nomeadamente num 
espaço europeu de Justiça, onde inevitavelmente estamos inseridos. (…) Estaremos 
perante uma transferência de legitimidade dos poderes legislativo e executivo para 
o judicial? Será um problema de exigência de qualidade da própria democracia e 
da coesão social? (…)3

A notoriedade de que gozam os magistrados encarregados de processos que 
envolvem escândalos políticos deve-se sobretudo ao apoio que conseguem dos media 
como é o caso, em Portugal, de magistrados, polícias criminais e advogados que se tornam 
comentadores de televisão e colunistas de jornais.4

Jornalismo de investigação e relação com as fontes

Os investigadores Ettema e Glasser’s (1998: 189) veem o jornalismo de investigação 
como uma forma de trazer ao conhecimento dos cidadãos irregularidades praticadas 
por autoridades públicas e por outros detentores do poder, com o objetivo da respetiva 
responsabilização e prestação de contas perante a sociedade, criando ao mesmo tempo 
no público sentimentos de solidariedade com as vítimas de atos ilícitos. Trata-se de 
uma das mais nobres funções do jornalismo enquanto forma de escrutínio dos poderes, 
cujos objetivos, métodos de investigação e atitudes não se confundem, porém, com os 
praticados pelos agentes da justiça. 

Embora em Portugal sejam ainda escassos os estudos sobre o jornalismo de 
investigação na cobertura de casos de corrupção política, existem a nível internacional 
trabalhos de análise sobre as práticas do jornalismo de investigação nos escândalos políticos 
em França, Itália, Grã-Bretanha e Espanha, sobretudo na década de 1990. Trata-se de 
estudos que analisam a forma de organização das equipas jornalísticas de investigação, 
os métodos utilizados pelos repórteres no tratamento das histórias, as atitudes para com 
as fontes e as perceções dos jornalistas sobre o seu próprio trabalho na investigação de 

3 http://www.asjp.pt/2010/03/17/viii-congresso/
4 Citam-se, entre outros, o juiz do Tribunal da Relação de Lisboa, Rui Rangel, ex-comentador na RTP Informação; a 
procuradora-geral adjunta Cândida Almeida, ex-diretora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DIAP), 
na Rádio Renascença; advogados como Saragoça da Matta e Paulo Sá e Cunha, colunistas do jornal i; ex-inspetores da 
polícia judiciária (PJ) como Teófilo Santiago, responsável do processo Face Oculta, atualmente colunista no Correio da 
Manhã e o ex-inspetor Moita Flores, comentador na televisão Correio da Manhã (CMTV).

Jornalismo E Justiça na cobErtura da corrupção política
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escândalos políticos. As entrevistas5 realizadas no âmbito deste projeto, conjugadas com 
os dados da análise de conteúdo de jornais televisivos e peças da imprensa permitem 
compreender melhor o entendimento, as motivações e os métodos usados por jornalistas 
que em Portugal investigam casos de corrupção política. 

A problemática da relação entre os jornalistas e as suas fontes de informação, 
nomeadamente do campo da justiça, foi estudada pelos investigadores canadianos 
Ericson, Bareneck e Chan (1989) que analisaram a perspetiva das fontes relativamente 
à criação de notícias em três instituições no Canadá – Parlamento, Tribunais e Polícia – 
tendo identificado os procedimentos adotados e as exigências organizacionais impostos 
em cada uma dessas instituições na relação com os jornalistas. Ericson et. al. (1989) 
descrevem os processos pelos quais as fontes controlam a sua imagem, a autonomia 
dos jornalistas, os desvios surgidos e a maneira como essas instituições usam a lógica 
dos media em proveito próprio. Para os autores, as fontes aprendem a usar as formas 
e os conteúdos estabelecidos pelos jornalistas, e os processos para desenvolverem as 
suas táticas e estratégias ofensivas e defensivas, relativamente ao controle das notícias. 
No livro Negociating Control estes autores traçam um quadro definidor de “regiões” de 
frente e de retaguarda que cruzam com espaços de publicidade e censura, secretismo e 
confidência, divulgação e encobrimento. Esse quadro permite analisar os processos através 
dos quais as fontes controlam a divulgação da informação e protegem a que pretendem 
manter fora do alcance dos jornalistas (fig. 1).

Figura 1 

Fonte: Ericson et al., 1989

5 Figueira, J. (2015) “Olhares dos jornalistas face à corrupção”, Seminário Democracia, Media e Corrupção | 29 de maio 
2015, Auditório do Tribunal de Contas.
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As “regiões” de retaguarda são os espaços onde se realiza o trabalho da organização 
e onde as decisões são tomadas. São espaços apenas abertos às pessoas oficialmente 
autorizadas. Excluídos desta região estão não só os que não têm qualquer papel oficial na 
organização mas também aqueles que dentro da organização apenas têm acesso a outras 
“regiões” (Ericson et al., 1989). 

O modelo de Ericson et al. revela-se adequado à análise da cobertura dos casos 
de corrupção que incluem este estudo, na medida em que a relação dos repórteres com 
as fontes judiciais constitui um elemento fundamental da investigação, uma vez que, 
como adiante se refere, os dados apurados revelam que a informação divulgada se baseia 
essencialmente nessas fontes quer através de declarações de responsáveis quer do acesso 
dos jornalistas aos processos judiciais. 

Nos casos que analisámos podemos situar na “região” de retaguarda os jornalistas 
com estatuto de “assistentes no processo”6 e que, enquanto tal, se tornam auxiliares do 
Ministério Público. Trata-se de um estatuto extremamente polémico entre os próprios 
jornalistas, embora esteja previsto no Código do Processo Penal. Nos casos Freeport 
(Anexo, Figura 2) e Face Oculta (Anexo Figuras 3, 4 e 5) dois dos jornais analisados e 
uma televisão – Correio da Manhã, Sol e TVI – requereram o estatuto de assistentes, o que 
lhes permitiu acesso ao processo. Esses meios de comunicação social foram precisamente 
aqueles que publicaram escutas telefónicas em segredo de justiça, tendo sido também os 
mais citados e os que exerceram maior influência no agendamento das notícias de outros 
meios de comunicação social. 

Os jornalistas ouvidos na investigação são em geral críticos da figura do jornalista-
-assistente no processo:

(…).Juridicamente e legalmente o assistente está a constituir-se como litigante 
num processo mas tem acesso a informação antecipadamente, como escutas que 
depois podem vir a ser destruídas. O jornalista não deve litigar com as pessoas 
sobre as quais escreve. Isso abre possibilidade de se dizer que o jornalista está do 
lado de uma das partes. (Paulo Pena, jornal Público)

O repórter de um canal de televisão recusa liminarmente o estatuto de jornalista-
-assistente:

6 Segundo o Código do Processo Penal português, “O assistente é a pessoa (ou entidade) com interesses processuais 
específicos a efetivar no processo penal em virtude da violação de algum(uns) do(s) seu(s) direito(s). Processualmente, 
deve estar representado por advogado (constituído ou nomeado no âmbito do regime de apoio judiciário, pelo ISS), pagar 
uma taxa de justiça (de que pode ficar isento ou pagar em prestações, se reunir os respetivos pressupostos. O assistente 
auxilia o Ministério Público e, embora dele autónomo, está subordinado à sua atuação.”
https://www.pgdporto.pt/proc-web/faq.jsf?ctxId=85&subCtxId=93&faqId=961&show=-1&offset=0
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A investigação que se faz hoje em Portugal é refém do que o Ministério 
Público (MP) faz e ficamos nas mãos do MP. E depois há a Polícia Judiciária (PJ) 
que privilegia uns, o MP outros e isso não me interessa. Não tenho que andar 
atrás do MP nem ficar refém das limitações que ele impõe. Não quero ficar refém 
de fontes. Nunca fui assistente. Não vejo vantagem para o trabalho que eu faço. 
(Pedro Coelho, SIC)

Para Ericson et al. (1989), a convergência entre fontes e jornalistas é mais evidente 
nos casos de jornalistas destacados junto de organizações, situação em que se encontram 
os jornalistas-assistentes em processos judiciais. Os jornalistas nessa situação tornam-se 
parte da cultura e da socialização da organização. Os seus valores e a sua cultura tornam-
se coerentes com os das suas fontes. Isso significa que o que é importante para a fonte se 
torna importante para o jornalista. Estes participam, assim, das atividades sobre as quais 
escrevem, contrariando o princípio da equidistância e da independência do jornalista face 
às fontes de informação. Diz outro repórter ouvido na investigação: 

(…) No Face Oculta, [um jornalista-assistente] fez requerimentos para que 
esta pessoa ou aquela fossem ouvidas, para que fossem juntos documentos... E é aí 
que o jornalista se torna realmente, não só formalmente, uma parte do processo e 
daquela investigação. Torna-se quase um acusador no processo e isso eu não quero 
para mim. Mas o jornalista para conhecer o conteúdo do processo, se lhe for vedado 
o acesso ao processo, deve fazê-lo. (António José Vilela, revista Sábado)

Nos casos Submarinos e BPN, em que os jornalistas não se constituíram como 
assistentes, não há notícias sobre violações do segredo de justiça nem transcrição de 
escutas telefónicas, o que não significa que não existam mas sim que não foram cedidas 
a jornalistas. Em entrevista ao jornal i7 a então diretora do DCIAP, Cândida Almeida, 
referindo-se à complexidade do processo BPN, disse: “Aquilo mexe-se na terra e sai 
minhoca por todo o sítio.” 

Apesar de as fontes controlarem, em parte, o processo de produção de notícias 
esse controle não é total, na medida em que lhes escapa o controlo da edição de textos, 
por exemplo, os “cortes” e as “montagens” são exclusivamente da responsabilidade dos 
jornalistas. Para Ericson et al. (1989), as convergências institucionais e organizacionais 
entre jornalistas e fontes criam um estado de dependência dos jornalistas relativamente às 
fontes. Um dos repórteres mais experientes em investigação jornalística diz relativamente 
aos casos em análise neste estudo:

Nesses casos houve pouca investigação jornalística a investigação foi quase 
toda judicial os jornalistas limitaram-se a seguir as pistas e a reportar a investigação 

7 Diário Económico, 8 de agosto de 2013.
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judicial. (José António Cerejo, jornal Público)

Outros jornalistas ouvidos no projeto estão conscientes dos riscos decorrentes da 
dependência de fontes interessadas e da capacidade destas para instrumentalizarem os 
jornalistas: 

(…) as fontes, muitas vezes, são pessoas intermédias do sistema judicial e a 
dificuldade, se calhar nesses casos, é que por um lado são mais simples, porque, não 
há outra forma de dizer, a papinha está feita, por outro lado é mais difícil controlar 
quando é que se está ou não a ser instrumentalizado. (José Manuel Fernandes, 
publisher do jornal eletrónico Observador)

O jornalista especializado em determinados assuntos fica muito dependente 
das fontes e não pode aprofundar um tema que vá contra as informações que as fontes 
lhe dão porque pode perder a fonte e é com isso q brilha na redação. Fui especialista 
em ambiente e tinha um governante a telefonar-me todos os dias a dar-me pistas. Só 
mais tarde percebi como muitas vezes fui instrumentalizado. (Pedro Coelho, SIC)

O diretor de um jornal diário cita o tipo de estratégias que podem ser usadas pelas 
fontes através dos media:

…) a fonte judicial, seja qual for o operador judiciário, [tem motivações]: 
seja o advogado que quer proteger o cliente, o magistrado que quer ter acesso a 
outra informação e partindo de uma informação verdadeira, tendo o arguido sob 
escuta, quer fazer “sair o coelho da toca” e utiliza o jornal para desencadear esse 
processo, o funcionário judicial. (Luís Rosa, jornal i) 

Os repórteres entrevistados reconhecem a capacidade das fontes para omitirem 
informação que não corresponda aos seus interesses e que o poder das fontes para 
esconderem informação é também um poder sobre a informação. Como referem Erikson 
et al. (1989), através de artifícios e enganos as fontes conseguem distrair a atenção dos 
jornalistas de coisas realmente importantes que pretendem esconder. O repórter de um 
jornal diário ouvido na investigação refere:

(…) tudo o que as fontes nos dizem tem de ser verificado por nós. Ou seja, 
mesmo que uma fonte nos apresente documento – já há casos em que se alega 
que há documentos falsos, (…) temos de ter cuidado e verificar se a informação 
é verdadeira ou falsa (…) mais ainda num processo judicial (…) que tem regras 
próprias que não são as regras jornalísticas. (…) (Paulo Pena, jornal Público)

A maioria dos jornalistas entrevistados assume a diferença de métodos de investigação 
usados pelos jornalistas e pelas fontes judiciais com as quais se relacionam. 

Entre investigação jornalística e investigação judicial há diferenças abissais: 
há meios a que os jornalistas não têm acesso: escutas, dados fiscais, etc., e que a 
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investigação judicial usa. (José António Cerejo, jornal Público)

O repórter de um canal de televisão constata as limitações de uma investigação 
jornalística dependente da investigação judicial:

Quando a investigação jornalística está dependente da investigação judicial 
não chega mais longe; quando avança com caminho paralelo pode contribuir para 
descobrir a verdade. No Freeport, Face Oculta e Submarinos não demos mais nada 
além do que a justiça apurou. (Pedro Coelho, SIC)

Uma das jornalistas mais experientes na cobertura de casos judiciais tem opinião 
diferente:

Penso que a lógica da investigação é a mesma, mas os meios são outros (…) 
… As ditas escutas, a quebra do sigilo bancário, etc., coisas que nós conseguimos 
pela porta do cavalo. Mas não pense que é difícil consegui-las. Talvez essa seja a 
diferença que o jornalismo sempre fez: ter a sua carteira de fontes. Pode-se ter fontes 
em todo o lado, conseguir documentação a vários níveis. Informação bancária eu 
consigo-a. Agora que a Polícia tem meios que nós não temos, sem dúvida. E nós 
temos movimentos facilitados que eles não têm. (Felícia Cabrita, semanário Sol)

Em geral, os repórteres mostram compreensão e aceitam o anonimato de quem 
lhes fornece pistas e elementos sobre os casos de corrupção: 

As fontes principais normalmente pedem sempre o anonimato. Por uma 
questão de proteção. Porque, normalmente, são pessoas ou entidades que estão 
muito próximas do ato, ou do negócio, do alegado corrupto, da situação, e têm 
muito a perder (…) em termos de afetação da sua própria vida. (António José 
Vilela, revista Sábado)

Estudos feitos nos EUA e Canadá, nomeadamente por Sigal (1973) e Ericson et al. 
(1989), mostraram que alguns repórteres deixam-se de tal modo envolver nos assuntos 
que tratam que agem como se fossem parte da organização que cobrem, tornando-se 
porta-vozes das suas fontes, em vez de observadores independentes. Em alguns casos, 
são uma espécie de assessores de imprensa daqueles cujos assuntos lhes compete cobrir. 
A relação de proximidade entre jornalistas do Correio da Manhã e o inspetor da Polícia 
Judiciária Teófilo Santiago responsável, no processo Face Oculta, pela denúncia, baseada 
em escutas telefónicas, de que estaria em preparação, por parte do ex-primeiro-ministro 
José Sócrates um atentado contra o Estado de Direito, assunto que seria noticiado em 
primeira mão pelo Correio da Manhã, levaram este jornal a sair em defesa daquele 
inspetor em artigos elogiosos quando este, desapontado por essa acusação ter sido 
arquivada, decidiu aposentar-se. Teófilo Santiago é hoje colunista no Correio da Manhã 
onde escreve sobre temas de justiça.
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Os media e o segredo de justiça 

Entre os aspetos mais problemáticos identificados na cobertura de casos envolvendo 
políticos e governantes encontram-se as violações do segredo de justiça e a transcrição de 
escutas telefónicas. Em teoria, o segredo de justiça destina-se a tutelar o bom nome dos 
visados pelo inquérito (que poderão nem sequer vir a ser acusados e gozam da presunção 
de inocência) e, por outro lado, a eficácia das investigações. 

Para o advogado e académico Sá e Cunha8, a realidade demonstra a absoluta 
falência da primeira destas finalidades nos casos em que os protagonistas têm notoriedade. 
É nestes casos que invariavelmente se verificam fugas de informação, habitualmente 
privilegiando alguns jornalistas e órgãos de comunicação social. Para este autor, as 
violações sistemáticas do segredo de justiça geram um fortíssimo clima de pressão social 
no sentido das condenações que pode ser nocivo pela criação de pré-juízos nos decisores 
judiciais. Por mais que se afirme o contrário, refere Sá e Cunha, “os julgadores são pessoas 
comuns que não são, nem poderiam ser, absolutamente imunes à influência deste tipo de 
clima, maciçamente alimentado por determinados media.”9 

O uso dos media por parte de agentes da justiça está na origem das violações do 
segredo de justiça, em especial nos processos de corrupção política em que os magistrados 
procuram fazer valer as suas posições através dos media. Em Itália, Espanha e França foi 
o uso dos media pelos magistrados e polícias que projetou a corrupção nas elites políticas 
e a delinquência financeira como problemas públicos (Pujas, 2000).

Em Portugal, a violação do segredo de justiça é considerada crime, o que não obsta 
a que nos casos que abrangem figuras do campo político se tenha tornado um dos temas 
principais entre os ilícitos identificados nas peças analisadas neste estudo, nomeadamente 
no caso Face Oculta cujas notícias se basearam em grande parte em escutas telefónicas 
facultadas a jornalistas apesar de se encontrarem em segredo de justiça. Declarações de 
repórteres e de responsáveis judiciais ajudam a perceber a importância que estas questões 
adquiriram na cobertura destes casos. A violação do segredo de justiça é criticada pelo 
procurador do Ministério Público, responsável pelo processo Face Oculta10:

(…) Tenha-se presente que as denominadas “violações do segredo de justiça” 
nunca aproveitam à investigação. O único interesse que cogito, por parte da acusação, 

8 Paulo Sá e Cunha. Disponível em http://ww w.advocatus.pt/entrevistas/11700-paulo-de-s%C3%A1-e-cunha-dever-de-
reserva-dos-advogados-%C3%A9-anacr%C3%B3nico.html
9 Op. Cit.
10 Ferreira, C. (2015) A Mediatizacão da corrupção política em Portugal: formas processos e impactos”, In Revista Media 
& Jornalismo 26 (14.) 1: 39-45 (Edição Imprensa da Universidade de Coimbra).
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na revelação de factos processuais radica numa lógica quase mercantilista de 
auto-promoção. Para além de espúrio, trata-se de um interesse absolutamente 
estranho ao sistema formal de justiça. (…)

Porém, o repórter de uma revista semanal que maior destaque dá a casos de 
corrupção política considera-se desobrigado do cumprimento do segredo de justiça:

(…) eu não reconheço o segredo de justiça. (…) Eu se tiver acesso à 
informação, publico-a. (…) É evidente que o segredo de justiça, de alguma forma, 
não protege a pessoa que está a ser investigada, aliás o segredo de justiça existe, até 
pela lei, para proteger a investigação. Não é para proteger a divulgação de factos 
por parte de jornalistas. (António José Vilela, revista Sábado)

Esta posição é contrariada por outro jornalista que, contudo, não questiona a sua 
violação, sugerindo até formas de a contornar:

(…) A ideia de que se pode dispensar o segredo de Justiça é disparatada. (…) 
o jornalista deve seguir o princípio do interesse público e defender isso em tribunal 
se for caso disso. (…) há muitas formas de dar informações que estão em segredo 
de justiça, e que nós só soubemos delas por essa via (…). Às vezes basta não pôr 
entre aspas, porque se está entre aspas percebe-se que houve um documento. (José 
Manuel Fernandes, publisher do Observador)

Na cobertura de casos envolvendo políticos, a justiça tornou-se um campo onde se 
defrontam estratégias, incluindo as dos magistrados, cuja ação não se reduz à submissão 
estrita a um positivismo jurídico, antes resulta de uma associação causal entre o ethos do 
seu corpo profissional e um tipo de comportamento político (Roussel, 2002). A ideia de 
“traficância” entre alguns agentes da justiça e alguns jornalistas não é alheia às violações 
do segredo de justiça, como refere um jornalista de um jornal de referência, crítico das 
violações sistemáticas do segredo de justiça:

(…) [o segredo de justiça] é um obstáculo e é uma traficância. É um negócio, 
é uma forma de tornar quase impossível a tarefa de alguém que procura explicar ao 
público, aos leitores, o que é que se está a passar num determinado processo. Há 
sempre alguém, sabe-se lá como, que consegue ter acesso a mais uma coisa que 
vai fazer barulho. (…) (Paulo Pena, jornal Público)

O caso Face Oculta foi o mais marcado por violações do segredo de justiça através 
da divulgação de escutas telefónicas (o tema mais frequente nas peças da imprensa sobre 
este caso) tendo causado controvérsia pública entre hierarquias das magistraturas e os 
jornalistas. (ver Anexo, Figuras 6, 7 e 8) 

O então Procurador-geral da República e o Presidente do Supremo Tribunal de 
Justiça vieram a público criticar os procedimentos usados por jornalistas, em particular, 
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a figura do “jornalista-assistente” na cobertura dos casos que na altura envolviam o então 
primeiro-ministro: 

O segredo de justiça em Portugal é uma fraude (…) De todo o lado há 
violações do segredo de justiça (…) Há um assistente que tem acesso ao processo 
A ou B, a seguir põe no jornal a que pertence o que vem lá, o que é proibido. Até 
hoje não vi que acontecesse nada. Participa-se, é arquivado mas divulga (…). A 
maior parte das notícias que violam o segredo de justiça são escolhidas e apontadas. 
(Pinto Monteiro, Procurador-geral da República, Diário de Notícias, 21 de 
fevereiro de 2011).

Também o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça chama a atenção para a 
mesma questão:

(...) há jornalistas que se constituem assistentes em inquéritos criminais para 
terem acesso a documentos em segredo de justiça que a seguir vêm publicados num 
abuso de direito cujas consequências qualquer jurista sabe quais são. (Noronha do 
Nascimento, Presidente do STJ, Colóquio Justiça e Comunicação, Coimbra, 
3 de junho de 2011)11 

A reprodução nos media de escutas telefónicas constantes dos processos de corrupção 
é outro tema polémico entre repórteres que cobrem casos de corrupção política. No caso 
Face Oculta, as escutas telefónicas constituíram-se como o principal tema de notícia e 
fonte de informação, tendo sido transcritas pelas televisões e pelos jornais com acesso 
ao processo através de jornalistas-assistentes, sendo depois citadas por outros. (Anexo, 
Figuras 6, 7 e 8).

Alguns jornalistas reconhecem que a publicação de escutas pode atentar contra a 
privacidade dos suspeitos:

(…) Há muita coisa pessoal que deixamos de fora… Porque achamos que 
não temos esse direito e é uma invasão de privacidade. No caso Face Oculta, é 
muito fácil destruir a reputação de alguém através das escutas (…) (José António 
Saraiva, diretor do semanário Sol)

(…) No caso do Face Oculta houve uma grande luta jornalística, encabeçada 
pelo Sol, pela descoberta material da verdade do que estava em causa naquele 
processo. Mas foi uma luta inglória porque continuamos sem saber o que é que 
estava nessas escutas telefónicas [entre José Sócrates e Armando Vara]. (Luís 
Rosa, diretor do jornal i)

Alguns entrevistados são críticos da atuação das fontes e também do trabalho 
feito por algum jornalismo demasiado dependente destas questionando, por exemplo, a 
ausência de escrutínio jornalístico sobre a justiça: 

11 http://www.stj.pt/presidente/intervencoes/436-coloquiode-coimbra-
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(…) No caso Face Oculta, alguém teve oportunidade de pôr em causa a 
condenação? Podia haver um trabalho de procura dessa verdade, mas ninguém vai 
investigar se alguém é inocente mas se alguém é culpado. O nosso jornalismo é 
feito de flashes momentâneos. (…) (Valentina Marcelino, Diário de Notícias)

(…) Recebemos muitas [denúncias] e nunca publicámos uma. Investigamos. 
E muitas vezes, a investigação chega a nada. (…) A partir do momento em que há 
uma denúncia anónima numa instituição, há uma investigação policial. E quando 
um jornal publica isso, a denúncia ganha credibilidade quando muitas vezes não é 
coisa alguma. (José António Saraiva, diretor do semanário Sol)

(…) No Correio da Manhã as fontes judiciais concorrem e competem para 
ver quem prende mais políticos… vale tudo!(…). (Valentina Marcelino, Diário 
de Notícias)

A personalização das notícias na cobertura da corrupção política 

A personalização das notícias tem sido sobretudo estudada para as campanhas 
eleitorais (Iyengar, 1991; Wilke e Reinemann, 2001). Trata-se de um tipo de abordagem 
em que a cobertura jornalística é centrada nos candidatos, nas suas características pessoais 
e de caracter, em vez de nos partidos e nos programas eleitorais. A personalização permite 
apelar mais facilmente aos afetos e ajuda a captar a atenção do público, daí que os jornalistas 
procurem “estórias com gente dentro”12 em vez de problemáticas como a corrupção ou o 
enfraquecimento da política e dos políticos. Como escreveu o advogado Saragoça da Mata,13

Para um caso ser mediático é necessário ter um arguido com relevância política, 
social ou económica, ou então dizer-se que ele a tem… mesmo que não tenha.” 

Basta aplicar as “mais básicas regras de marketing e até de vitrinismo utilizadas por 

publicitários e organizadores de prateleiras de supermercados.

Nos casos de corrupção estudados neste projeto ocorre um fenómeno idêntico. 
As peças jornalísticas são centradas nos políticos – governantes, deputados e outros 
membros de partidos políticos – e nos atores judiciais, com prejuízo do debate sobre o 
fenómeno da corrupção e das suas implicações na vida dos cidadãos e no funcionamento 
da democracia. O depoimento de uma jornalista de um diário nacional é elucidativo sobre 
a prevalência nas redações do critério da importância noticiosa das pessoas envolvidas 
em processos judiciais:

12 Slogan promocional da rádio TSF.  
13 Saragoça da Mata. Excerto da Apresentação feita nas “Jornadas sobre Corrupção – Justiça, Comunicação Social e 
Aspetos Processuais”, Figueira da Foz, 20.06.2015.
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Enquanto há figuras públicas, as notícias interessam-se pelos casos. Quando 
[esse critério] deixa de estar em causa, deixa de ter interesse. (…) Na forma como 
as notícias são feitas eles [os políticos] são todos culpados. [Ora] justiça não é 
condenar sempre. No Face Oculta alguém foi ver as sentenças e investigar se aquelas 
pessoas são mesmo culpadas? É impossível fazer esse trabalho porque a verdade 
judicial prevalece. O jornalismo diário não pode ir ao fundo porque a máquina se 
sobrepõe. A fonte é predominante. (Valentina Marcelino, Diário de Notícias)

Nos quatro casos analisados os políticos são os atores mais frequentes nas peças 
jornalísticas: o então primeiro-ministro José Sócrates, no Freeport; este e o seu ex-ministro 
Armando Vara, no Face Oculta; o líder do CDS-PP e então ministro da Defesa, Paulo 
Portas, e o seu sucessor, também ex-ministro da Defesa, Augusto Santos Silva, no caso 
Submarinos. Nenhum destes políticos foi acusado ou constituído arguido, tendo apenas 
Paulo Portas sido ouvido como testemunha. Os processos Freeport e Submarinos foram 
arquivados sem condenações de políticos. O BPN encontra-se em fase de julgamento. 
Neste, os atores mais presentes nas peças jornalísticas são os responsáveis desse banco, 
todos ex-membros de governos sociais-democratas presididos por Cavaco Silva, Presidente 
da República (atualmente em fim de mandato). Cavaco Silva é ainda referido nas peças 
sobre o BPN a propósito de notícias sobre alegados benefícios financeiros na venda de 
ações que lhe teriam sido concedidos pelo responsável do BPN, Oliveira e Costa, seu 
ex-secretário de Estado. Porém, tal não foi objeto de investigação judicial. (Anexo, 
Figuras 9, 10, 11 e 12).

Para além dos políticos, nos quatro casos incluídos neste estudo, têm presença 
destacada nas peças jornalísticas altos representantes do poder judicial – Procurador-Geral 
da República, Presidente do Supremo Tribunal da Justiça, diretora do Departamento Central 
de Investigação e Ação Criminal e outros magistrados, os quais figuram sempre entre os 
10 protagonistas com maior presença, através de declarações proferidas enquanto titulares 
dos respetivos cargos, sobretudo nos casos Freeport e Face Oculta. (ver figuras 6, 7 e 8 
no Anexo). Nestes dois casos, a justiça ganhou um protagonismo superior ao dos outros 
dois casos – BPN e Submarinos – em virtude de controvérsias internas entre magistrados 
relativas a questões jurídicas que, contudo, ganharam contornos políticos nos media. 

No caso Freeport, a personalização das peças na figura do então primeiro-ministro 
foi mais acentuada a partir do momento em que a atenção dos media se desviou do 
tema central da alegada existência de “luvas” no licenciamento do outlet Freeport de 
Alcochete, para se debruçar sobre alegadas pressões sobre os procuradores responsáveis 
pelo processo por parte de outro procurador que na altura desempenhava funções de 
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presidente do Eurojust, Lopes da Mota, que viria a demitir-se desse cargo. Lopes da Mota 
foi um dos protagonistas mais presentes nas notícias da imprensa, da televisão e em blogs 
(Serrano e Calado, 2014) dedicados ao assunto. O caso Freeport ganhou também grande 
expressão mediática em virtude das acusações feitas ao então primeiro-ministro, José 
Sócrates, pelo diretor do semanário Sol que o acusou de tentar sufocar financeiramente 
o jornal para tentar calar a divulgação sucessiva de notícias que o apresentavam como 
culpado de corrupção.

No caso Face Oculta, as controvérsias entre magistrados envolveram as duas 
figuras cimeiras da justiça: o Procurador-geral da República e o Presidente do Supremo 
Tribunal de Justiça. Estes altos responsáveis, invocando ilegalidades ocorridas invalidaram 
escutas telefónicas entre o primeiro-ministro José Sócrates e um dos arguidos, seu ex-
-ministro, Armando Vara. Segundo a Polícia Judiciária, no decorrer da investigação 
da rede de corrupção foram intercetadas conversas telefónicas entre o então primeiro-
ministro e Armando Vara, que prefiguravam um “atentado contra o Estado de Direito” por 
o ex-primeiro ministro ter sido escutado a tentar influenciar a substituição da direção de 
informação do canal privado de televisão TVI e o controle de outros meios de comunicação 
social. Essas escutas, apesar de invalidadas e mandadas destruir pelo presidente do Supremo 
e pelo Procurador-geral foram, em parte, divulgadas pelo semanário Sol. A partir deste 
episódio, as notícias secundarizaram totalmente a rede de corrupção que deu origem ao 
caso Face Oculta para se centrarem no primeiro-ministro e na controvérsia jurídica que 
a invalidação das escutas provocou no seio da própria justiça e nos media. 

No processo Face Oculta foram condenadas em primeira instância 11 pessoas, entre 
as quais, ex-ministro socialista Armando Vara, um dirigente de uma empresa pública e 
o seu filho, advogado de um dos condenados, para além de indivíduos sem visibilidade 
pública. O principal responsável deste caso, Manuel Godinho, um desconhecido empresário 
de sucata, teve um protagonismo mediático muito inferior ao dos políticos. 

Síntese conclusiva

Neste artigo analisámos a relação entre os media, a justiça e a política no tratamento 
de quatro casos de corrupção ocorridos em Portugal entre 2005 e 2012, envolvendo 
governantes e outras figuras políticas. Através da análise de um vasto conjunto de peças 
de televisão e de imprensa, conjugada com depoimentos de jornalistas com experiência na 
cobertura de casos de justiça, e de declarações públicas de magistrados e outros agentes 
da justiça, constatou-se que os media se tornaram um espaço de exposição da justiça, 
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tendo os seus agentes adquirido grande visibilidade. O enfoque das notícias nos atores 
políticos e em polémicas resultantes de violações do segredo de justiça e de controvérsias 
no seio das magistraturas relegaram para plano secundário a análise do fenómeno da 
corrupção política e das suas consequências no funcionamento da democracia e no 
desenvolvimento do país. 

A personalização das notícias foi particularmente visível no facto de o ex-primeiro-
ministro, José Sócrates e o ex-ministro Paulo Portas, ambos líderes dos respectivos partidos 
na altura dos acontecimentos, terem obtido nas peças jornalídticas um protagonismo e 
uma visibilidade superiores aos suspeitos que viriam a ser acusados pela justiça, sendo 
os atores mais presentes em três dos casos, embora nenhum deles tenha sido constituído 
arguido. 

As peças analisadas assumiram em alguns casos uma função de denúncia, com 
enfoque no julgamento moral e na procura de culpados. O estatuto de “assistente no 
processo”, nos casos Freeport e Face Oculta, requerido por jornalistas de alguns dos media 
incluídos no estudo, ao facultar o acesso aos processos na fase de inquérito, transformou 
esses jornalistas em “auxiliares da justiça”, sem distinção de papéis e de metodologias 
entre a investigação jornalística e de investigação criminal. 

Essa situação marcou o agendamento e o enquadramento jornalístico da cobertura 
desses dois casos pela influência que os meios de comunicação social com acesso aos 
processos exerceram sobre os outros, constituindo-se como dominantes na formatação de 
uma determinada visão desses casos e dos seus protagonistas principais. Os fenómenos de 
mimetismo verificados entre órgãos de comunicação criaram um fluxo noticioso circular, 
limitativo do pluralismo e da diversidade da informação publicada sobre os casos. 

A análise dos quatro casos revela um peso considerável de declarações de 
representantes de instituições oficiais e de corporações com interesses nos processos, 
como advogados dos arguidos, magistrados do Ministério Público e membros dos partidos 
políticos. A análise revela envolvimento da justiça com os media e uma tendência de 
politização dos casos de corrupção envolvendo governantes e membros dos partidos 
políticos.

As polémicas em torno das fugas de informação, do uso de escutas e da violação do 
segredo de justiça constituíram-se como temas salientes, provocando em alguns momentos 
vivas discussões sobre a credibilidade dos media e da própria justiça. 

De referir, finalmente, que a análise das entrevistas a jornalistas revela que as suas 
ideias e os pontos de vista expressos sobre a cobertura de casos de justiça, em particular, da 
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corrupção política, nem sempre coincidem com as práticas apuradas na análise das peças 
jornalísticas, algumas das quais, como as violações do segredo de justiça, a dependência 
de fontes judiciais e a constituição de jornalistas como assistentes, são assumidas pelos 
entrevistados como negativas, embora alguns as considerem inevitáveis.
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ANEXO 1

Figura 2

FREEPORT – 2009
MEDIA MAIS CITADOS NAS PEÇAS DA IMPRENSA

DIÁRIO DE NOTÍCIAS, PÚBLICO, CORREIO DA MANHÃ
(DADOS AGREGADOS)

Fonte: Freeport. Imprensa – nº total de peças analisadas em 2009: 1156. Público: 273; 
Diário de Notícias 550; Correio da Manhã 333
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Figura 3

FACE OCULTA – TELEVISÃO – MEDIA MAIS CITADOS 
2009 – TELEJORNAL (RTP1)

Fonte: Face Oculta. Televisão nº total de peças analisadas em 2009: 342. Telejornal (RTP1) 116; 
Jornal da Noite (SIC) 124; Jornal Nacional/Jornal das 8 (TVI) 102.

Figura 4

FACE OCULTA – TELEVISÃO – MEDIA MAIS CITADOS 
2009 – JORNAL DA NOITE (SIC)

Fonte: Face Oculta. Televisão nº total de peças analisadas em 2009: 342. Telejornal (RTP1) 116; 
Jornal da Noite (SIC) 124; Jornal Nacional/Jornal das 8 (TVI) 102.
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Figura 5

FACE OCULTA – TELEVISÃO – MEDIA MAIS CITADOS
2009 – JORNAL NACIONAL / JORNAL DAS 8 (TVI)

Fonte: Face Oculta. Televisão nº total de peças analisadas em 2009: 342. Telejornal (RTP1) 116; 
Jornal da Noite (SIC) 124; Jornal Nacional/Jornal das 8 (TVI) 102.

Figura 6

FACE OCULTA – 2009 
PÚBLICO: TEMAS MAIS FREQUENTES 

Fonte: Face Oculta. Imprensa nº total de peças analisadas em 2009: 939. Público: 353; Diário de 
Notícias 407; Correio da Manhã 179.
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Figura 7 

FACE OCULTA – 2009 
DIÁRIO DE NOTÍCIAS: TEMAS MAIS FREQUENTES

Fonte: Face Oculta. Imprensa nº total de peças analisadas em 2009: 939. Público 353; Diário de 
Notícias 407; Correio da Manhã 179.

Figura 8

FACE OCULTA – 2009 
CORREIO DA MANHÃ: TEMAS MAIS FREQUENTES

Fonte: Imprensa nº total de peças analisadas em 2009: 939. Público 353; Diário de Notícias 407; 
Correio da Manhã 179.
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Figura 9

FACE OCULTA 2009, ATORES
RTP1, SIC, TVI (DADOS AGREGADOS)

Fonte: Face Oculta. Televisão nº total de peças analisadas em 2009: 342. Telejornal (RTP1) 116; 
Jornal da Noite (SIC) 124; Jornal Nacional/Jornal das 8 (TVI) 102.

Figura 10

FREEPORT, 2009, ATORES
RTP1, SIC, TVI (DADOS AGREGADOS)

Fonte: Freeport. Televisão nº total de peças analisadas em 2009: 689. Telejornal (RTP1) 195; Jornal 
da Noite (SIC) 259; Jornal Nacional/Jornal das 8 (TVI) 235
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Figura 11

BPN, 2009 ATORES
RTP1, SIC, TVI (DADOS AGREGADOS)

Fonte: BPN. Televisão nº total de peças analisadas em 2009: 467. Telejornal (RTP1) 154: Jornal da 
Noite (SIC) 155; Jornal Nacional/Jornal das 8 (TVI) 158

Figura 12

SUBMARINOS – ATORES
2010 – PÚBLICO, DIÁRIO DE NOTÍCIAS, CORREIO DA MANHÃ

(DADOS AGREGADOS)

Fonte:  Submarinos. Imprensa nº total de peças analisadas em 2010: 249. Público: 49; Diário de 
Notícias 118; Correio da Manhã 82.
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2. O peso da cobertura mediática da corrupção 
no escândalo político em Portugal

Bruno Paixão 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

“Basta, senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, 
porque roubais em uma armada, sois imperador? Assim é.”

Sermão do Bom Ladrão, Padre António Vieira

Introdução

Habitualmente, a corrupção é caricaturada como um iceberg, que mostra à tona 
da água uma pequena porção de gelo, escondendo submersa nas águas profundas uma 
área bastante maior, cuja dimensão é difícil de conhecer. É compreensível a ideia de que 
a corrupção permanece oculta, uma vez que as transgressões cometidas ocorrem numa 
esfera privada, não esperando os seus protagonistas que estas venham um dia a tornar-se 
do conhecimento público.

Este fenómeno, 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 & Triães, 2008: 28).

No que importa a este artigo, em que nos propomos abordar a corrupção na 
perspetiva da sua cobertura jornalística, embora não declinando outras áreas que lhe são 
adjacentes, é suscitada uma primeira questão: o que queremos dizer quando falamos de 
corrupção? O emprego do termo é habitualmente usado pelos media, e pelos cidadãos 
em geral, num sentido bem mais amplo do que é formulado no campo jurídico. Nessa 
perspetiva, o taxista que engana o passageiro e cobra mais do que é devido, só por 
esse facto, não é corrupto. Embora o direito enquadre a conduta do taxista no crime 
de especulação, o questionário conduzido por António João Maia, em 2006, coloca 
em evidência que 71,6% dos inquiridos consideram que o taxista cometeu um ato de 
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corrupção14. O que nos conduz, por prudência, a uma distinção discriminatória: o conceito 
sociológico é mais lato do que o jurídico. Senão, vejamos o exemplo trazido por Sousa e 
Triães pretendendo referir-se à opinião pública, que condena genericamente o fenómeno 
embora considere que a “corrupção é má… muito má, mas já deixa de o ser quando se 
trata de ‘puxar uns cordelinhos’ para conseguir um emprego para o filho ou para alterar 
um piso na sua casa” (Sousa & Triães, 2008: 30).

A corrupção está ligada a termos como deterioração, decomposição, putrefação, 
adulteração das características originais de algo, depravação de hábitos e costumes e 
ao suborno (Houaiss, 2005: 2438). Mas também à “sedução” (Lello, 1978: 640) e à 
“podridão” (Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, 1998: 794). Como nota Luís 
de Sousa, a sua aplicação, i.e., a utilização da etiqueta “corrupção”, acarreta socialmente 
uma conotação negativa. (Sousa, 2011: 13). De acordo com este autor, cujas explanações 
se encontram inculcadas predominantemente na perspetiva sociológica,

Entende-se geralmente por corrupção o abuso de funções por parte de eleitos, 
funcionários públicos ou agentes privados, mediante promessa ou aceitação de 
vantagem patrimonial ou não patrimonial indevida, para si ou para terceiros, na 
prática de qualquer ato ou omissão contrários aos deveres, princípios ou expectativas 
que regem o exercício do cargo que ocupam, com o objetivo de transferir rendimentos 
e bens de natureza decisória, pública ou privada, para um determinado indivíduo 
ou grupos de indivíduos ligados por quaisquer laços de interesse comum (Sousa, 
2011: 17).

O enfoque sociológico caracteriza-se por uma certa dilatação do conceito de corrup-
ção, ao fazer incidir nele as diversas vertentes em que o fenómeno pode ser perspetivado, 
sobretudo na que concerne à perceção evidenciada pelos cidadãos (Maia e Borges, 2014: 
115). Como referem Filgueiras e Araújo (2014), “ações como nepotismo, clientelismo, 
prevaricação, desvios de recursos, ‘superfaturação’ de obras públicas, influência indevida 
nas decisões públicas, ou outras, podem ser consideradas como corrupção”. O que equivale 
a dizer que o fenómeno não se encontra confinado a um único tipo de comportamento, 
dado reunir várias formas de ação em prejuízo do interesse público (Filgueiras & Araújo, 
2014: 64). Note-se, contudo, que a saliência jurídico-legal, que visa instituir quer aspetos 
formais quer instrumentais que regulam a vida em sociedade, permite estabelecer uma 
consonância com a imagem popular da corrupção. Com efeito, ao introduzir uma relação 

14 O questionário de António João Maia, realizado em abril e maio de 2006, encontra-se em http://www.cpc.tcontas.pt/
documentos/corrupcao-realidade_e_percepcoes.pdf, p. 297, tendo contado com uma amostra de 88 pessoas de ambos os 
sexos, todas residentes na área da Grande Lisboa, com idades entre os 18 e os 78 anos de idade, e com diversos graus de 
habilitações literárias.

bruno paixão
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de crimes praticados por agentes públicos em prejuízo do Estado, o direito, mais que o 
estabelecimento de uma definição, determina um conjunto de comportamentos qualificados 
como corrupção. Nesse sentido, o Código Penal português prevê, entre os designados 
“crimes contra o Estado”, não apenas o de corrupção – passiva para ato ilícito ou para 
ato lícito (art. 372.º e 373.º, respetivamente) e ativa (art. 374.º) –, como outros conexos, 
em que o elemento comum é a obtenção de uma vantagem indevida.15

De acordo com a vertente jurídica, para a existência de um ato de corrupção é 
necessário verificar-se a presença de um marco normativo como referente. Assim, nem 
tudo pode ser considerado corrupção, tendo a alegada prevaricação de ferir uma norma 
concreta para que possa obter o respetivo enquadramento. O que significa, quer por 
defeito, quer por excesso, que a noção jurídica da corrupção pode não ir integralmente ao 
encontro da utilização do termo feita vulgarmente pelos media, e tão-pouco da perceção 
que dela tem a opinião pública.

É crível que a corrupção varia de acordo com a perceção (Sartori, 1989; 
Heidenheimer, 1989; Sousa & Triães, 2008; Sousa, 2011; Maia, 2006, 2008 e 2011; Cunha, 
2014) e, muito particularmente, admite-se 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 
atuar sobre a perceção social da corrupção (Heidenheirmer, Johnston & Levine, 1998; 
Thompson, 2002; Maia, 2010; Sousa & Triães, 2008, 2011; Cunha, 2014). É por isso 
prudente sublinhar, como acautelam Cajas & Rojas (2011), que corrupção e perceção 

15 Encontramos nesta lista crimes como o peculato (art. 375.º), o peculato de uso (art. 376.º), a participação económica em 
negócio (art. 377.º), a concussão (art. 379.º), o abuso de poder (art. 382.º), para além do tráfico de influências (art. 335.º), 
da violação de segredo por funcionário (art. 383.º) e do crime de administração danosa no setor público ou cooperativo 
(art. 235.º). Adicionalmente ao Código Penal, encontramos em legislação nacional avulsa outros diplomas dos quais 
destacamos como exemplo a Lei n.º 34/87, de 16 de julho, que determina os crimes de responsabilidade dos titulares de 
cargos políticos ou de altos cargos públicos, ou o Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, que aprova o Código dos 
Contratos Públicos, estabelecendo a disciplina aplicável à contratação pública, determinando a impossibilidade de serem 
candidatos, concorrentes ou integrar qualquer agrupamento, as entidades que tenham sido condenadas por sentença 
transitada em julgado pelo crime de corrupção (art. 55.º). Há ainda a destacar no âmbito do Direito processual penal, 
para além das normas previstas no Código de Processo Penal sobre os meios de prova, meios de obtenção de prova e 
realização do inquérito, a existência de legislação avulsa que incide sobre o combate à corrupção, como a Lei n.º 36/94, 
de 29 de setembro, que define medidas de combate à corrupção e criminalidade económica e financeira; a Lei n.º 5/2002, 
de 11 de janeiro, que estabelece novas medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeira, entre 
elas a introdução de mecanismos de investigação e de repressão mais eficazes estabelecendo medidas especiais em 
matéria de derrogação do segredo fiscal e das entidades financeiras, de registo de voz e imagem enquanto meio de prova 
e de perda em favor do Estado das vantagens do crime; a Lei n.º 93/99, de 14 de julho, que refere o crime de corrupção 
e crimes conexos como uma das condições para a não revelação da identidade da testemunha; a Lei n.º 101/2001, de 
25 de agosto, que estabelece a admissibilidade de ações encobertas no âmbito da prevenção e repressão dos crimes de 
corrupção, peculato, participação económica em negócio e tráfico de influência e a Lei n.º 49/2008, de 27 de agosto, que 
atribui à Polícia Judiciária a competência reservada da investigação dos crimes tráfico de influência, corrupção, peculato 
e participação económica em negócio, bem como de crimes com estes conexos.
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da corrupção são realidades diferentes, dando azo a que sobre este fenómeno possamos 
levantar algumas questões: Onde está afinal a verdade? Estará nos media? No que as 
pessoas verbalizam? Nas estatísticas da justiça? No resultado dos julgamentos? Decerto 
que, ao formularmos estas perguntas, estaremos a adensar o manto lúgubre e complexo 
do conceito, mas estaremos também a adicionar pertinência à sua análise conjunta. É o 
que considera Maia (2015) no seu muito clarividente trabalho sobre o fenómeno, em que, 
debruçando-se mais detalhadamente sobre o enfoque jurídico-legal, o relaciona com uma 
panóplia de temas que se ligam à teia da corrupção. Assim, este autor adverte que sobre 
a verdade judicial, por exemplo, deparamo-nos com duas faces que devemos distinguir: 
aquela que emana da fase de inquérito e a que é produzida no julgamento. A primeira 
“corresponde ao conjunto de elementos que são apurados pela investigação criminal, a 
qual se destina precisamente à recolha e análise das provas”, e a segunda concerne “ao 
conjunto de elementos de prova que são reproduzidos no tribunal, perante os juízes, durante 
as sessões de audiência de julgamento. É esta prova – esta espécie de última verdade – 
que é verdadeiramente considerada e avaliada para efeitos de condenação ou absolvição 
dos suspeitos”, podendo estas não ser concordantes. E, veja-se, mesmo qualquer delas 
poderá revelar-se incompatível com a “verdade suprema” (Maia, 2015), aquela que se 
reporta aos factos efetivamente ocorridos, ou, como a descreve o filósofo José Manuel 
Chillón (2010), a realidade numénica, no sentido de ser real e absoluta.

Procurando compreender em que medida a perceção da corrupção política pode ter 
impacto na democracia e na opinião dos cidadãos sobre o regime e seus agentes, Isabel Ferin 
Cunha analisou três casos de escândalo político que abrangem prevaricações de corrupção 
– Freeport, BPN e Face Oculta –, durante 2009, ano respeitante à campanha das eleições 
legislativas em Portugal. O recorte deste período democrático é deveras interessante, dado 
o País ter já entrado no mais longo ciclo de crise da sua história recente, atravessar uma 
campanha em que o primeiro-ministro José Sócrates procura a reeleição, mesmo vendo 
o seu nome envolvido em diversos escândalos durante todo o seu mandato, e ainda pelo 
facto de os três casos em análise atingirem os dois principais partidos do chamado “arco 
do poder” (PS e PSD). A pesquisa vem demonstrar que os temas “escândalos e processos 
judiciais” e “economia, finanças e crise” estiveram entre os mais referenciados. Segundo a 
autora, esta abordagem exploratória “ilustra que a cobertura jornalística encontra-se muito 
atenta à desocultação de ‘casos’ identificados como corrupção política, onde adquirem 
grande visibilidade atores políticos, ou ex-dirigentes políticos, dos partidos com maior 
representatividade parlamentar” (Cunha, 2014: 385-386). 
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Isabel Ferin Cunha observa também o “desgaste do regime” em ano de eleições, 
por via da cobertura jornalística de casos respeitantes aos atores políticos que disputam 
o poder do Estado, considerando contudo que os estudos de opinião nem sempre atestam 
a relação com uma visibilidade negativa proveniente da ligação aos casos que envolvem 
corrupção, o que pode ser explicado, de acordo com a autora, por uma certa estratégia 
de comunicação política assente na personalização “falem bem ou mal, mas falem de 
mim” (Cunha, 2014: 416).

A perceção social da corrupção é também um dos vértices assumidos por António 
João Maia no seu “modelo correlativo triangular” em que expõe a representação do 
fenómeno, colocando nos dois outros vértices o objeto (práticas do crime de corrupção) e os 
media, registando a possibilidade de estabelecimento de uma relação de causalidade entre 
os três (Maia, 2008). Este modelo tem permitido ao autor inferir que a evolução do número 
de casos de corrupção efetivamente ocorridos pode apresentar alguma correspondência 
com a perceção social existente, designadamente com sentimentos de impunidade, dado 
que “os sujeitos tendem a relacionar-se com os objetos do mundo a partir da perceção 
que deles possuem”, e ainda que, dado o grau de noticiabilidade que cada tema suscita, 
poder-se-á fomentar maior enfoque pelos media num tipo de casos, menosprezando 
outros, o que poderá distorcer os dados da ocorrência efetiva da corrupção (Maia, 2008).

Estas inferências possibilitaram, a partir de uma análise de discurso que tomou 
como corpus as peças noticiosas dos órgãos de informação Correio da Manhã, Público, 
Expresso e Visão, nos anos 2000-2001 e 2005-2006, concluir que o número de peças 
que contêm o termo “corrupção” aumentou de forma muito evidente do primeiro para o 
segundo período e que “apenas cerca de uma em cada quatro notícias publicadas (26,6%) 
corresponde efetivamente a ocorrências cuja descrição pode ser enquadrada como crime 
de corrupção, tal como ele é definido no Código Penal Português” (Maia, 2008).

1. A centralidade dos media na perceção da corrupção política

Os media são fundamentais na construção social do escândalo, bem como na 
denúncia e desocultação dos casos (Schudson, 2004). 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. A sua ação permite simplificar a 
linguagem jurídica para que o público a compreenda, desembaraçar o novelo do caso até 
que seja encontrada uma linha entendível que conduza ao centro das questões fulcrais e 
recorrer a um repositório de arquivos, recuperando situações análogas ou relacionadas com 
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o caso. Mas há a reter que, no modus operandi dos media, estes informam-se mutuamente 
e agem sob efeito de mimetismo, mantendo na sua agenda de publicação um caso alvo 
da cobertura pela concorrência. Cada órgão de informação deste “conglomerado” de 
media procura oferecer ao público uma nova perspetiva ou um novo dado, o que leva ao 
aprofundamento da investigação e à sua exposição mediática. Nesse aprofundamento, os 
jornalistas focam amiúde todos os intervenientes, sejam protagonistas do caso, agentes 
judiciais, ou outros, recorrendo a fontes diversas, atinentes ou não ao processo, o que 
concorre, pese embora o infotainment cada vez mais sistemático, para uma informação 
mais vasta da opinião pública.

Morgado & Vegar (2003: 133) mencionam que, “no combate à criminalidade 
complexa, os meios de comunicação social têm desempenhado um papel determinante, 
especialmente nos relacionados com corrupção e grande criminalidade”. A este propósito 
importa lembrar as iniciativas que agregam órgãos de informação em várias partes do 
mundo para investigar assuntos transversais a diversos países e que, de outra forma, 
seria difícil de fazer chegar ao conhecimento da sociedade, constituindo-se os media, 
nestes casos, fontes de informação da própria justiça. Embora a opção do Expresso gere 
dissonância, foi a sua decisão de se juntar a outros sete jornais (El País, The New York 
Times, Der Spiegel, Le Monde, The Guardian, Aftenposten e Politiken) que possibilitou a 
revelação de documentos confidenciais desocultados pelo conhecido Wikileaks. O mesmo 
aconteceu a propósito das revelações referentes ao caso Monte Branco, uma investigação 
internacional a fraudes fiscais e branqueamento de capitais, onde estão também cidadãos 
de nacionalidade portuguesa envolvidos.

Através do Quadro 1, é visível o crescimento contínuo do número de casos de 
corrupção, observados a partir da cobertura dos jornais Expresso, O Jornal, O Independente 
e Sol, durante o período democrático (desde 25 de abril de 1974 a 25 de abril de 2014). 
Contudo, é patente um abrandamento do aumento da cobertura a partir da última década 
da democracia (2004-2014), sobretudo quando comparado com a mancha que representa 
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o escândalo político, onde os casos de corrupção política se inserem16.
 

QUAD

Quadro 1. Número de casos de escândalo político e de corrupção política ocorridos na democracia 
portuguesa.

De acordo com Isabel Ferin Cunha, há fatores comuns aos países do Sul da Europa 
que podem ajudar a explicar o contexto de corrupção nos moldes em que ela é gerada nestes 
Estados, como a entrada recente na democracia após décadas de ditadura17, a afirmação 
de novos protagonistas políticos e económicos com novo entendimento de ética pública, a 
profissionalização dos aparelhos partidários e o recrutamento de candidatos dentro desses 
mesmos partidos (onde a vinculação à estrutura tem prevalência), a construção da União 
Europeia e a consequente entrada de fundos comunitários a partir dos anos 80 do século 

16 Os 47 casos de escândalos mediáticos a que aqui aludimos, que incidem sobre alegadas transgressões ligadas a políticos, 
abrangidas na tipificação de corrupção política, cobertos pelos media e por isso aqui mencionados, não se reportam apenas 
àqueles em que foi deduzida acusação, mas sim aos suscitados pela comunicação social, configurando por isso um escândalo 
político e estando a seguir agrupados pela data da sua revelação nos media em análise, a saber, Expresso, O Jornal, O 
Independente e Sol: (25 de abril de 1974 a 24 de abril de 1984): Dossiê Mesquita Machado, Custódio Simões acusado 
de fraude. (25 de abril de 1984 a 24 de abril de 1994): Subsídios de Rui Amaral sob suspeita, CEEETA, Irregularidades 
de Monterroso na Câmara da Nazaré, Processo da Saúde, TDM, Fax de Macau, Irregularidades de Mário Pedra em 
Valença, A casa de Couto dos Santos. (25 de abril de 1994 a 24 de abril de 2004): Xavier Xufre, O enriquecimento de 
Duarte Lima, O matadouro da Guarda, Indesp, Câmara de Celorico da Beira, o lobby de Gomes da Silva, Caso Saleiro, 
o património de Narciso Miranda, JAE, José Raul dos Santos acusado de fraude, José Mota e os subsídios, Saco Azul 
de Felgueiras, Avelino Ferreira Torres, Fundação para a Prevenção e Segurança, Saco Azul de Águeda, Isaltino Morais, 
Caso da Mala, Apito Dourado. (25 de abril de 2004 a 24 de abril de 2014): Amadora Connection, Freeport, Negócios 
Imobiliários de Judas, Portucale, Negócio dos CTT, Suspeitas nas SCUT, Submarinos, Delitos na Câmara do Funchal, 
BPN, Jackpot para o casino de Lisboa, O empreendimento da Ponte Galante, Coelho e os negócios da Mota-Engil, Quinta 
do Ambrósio, Enriquecimento de Mesquita Machado, Face Oculta, Taguspark, PPP nas rodoviárias, Homeland, Narciso 
Miranda suspeito de desvio de fundos.
17 A Itália entrou em processo de instauração democrática imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, aprovando a 
sua Constituição em 1948, a Grécia e Portugal em 1974 e a Espanha em 1976.
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anterior, uma justiça inadaptada para o combate ao crime globalizado e a emergência 
da classe média – que trouxe uma expansão do consumo e a liberalização do setor dos 
media (Cunha, 2015a e 2015b). 

De acordo com esta análise, no que concerne especificamente a Portugal, na 
viragem de regime, que ocorreu em 1974, e durante os primeiros dez anos, observando o 
Quadro anterior, registamos nos jornais mencionados a cobertura de apenas dois casos de 
corrupção política, um respeitante a alegadas aquisições de serviços e ligações do edil de 
Braga, Mesquita Machado, a empresas fornecedoras da autarquia; e outro relacionado com 
subsídios a fundo perdido cuja beneficiária era uma empresa ligada a Custódio Simões, 
que na altura da revelação do escândalo era secretário de Estado do Trabalho. De acordo 
com Maia (2008), neste período, o número de casos conhecidos era tendencialmente 
baixo e o problema das práticas de corrupção era percecionado segundo uma perspetiva 
que pode ser definida como “relativa e funcional”, ocorrendo essas práticas em países 
com menores índices de desenvolvimento económico e social.

No período seguinte, entre 1984 e 1994, verifica-se que a corrupção política tem 
uma representação nos media que quadruplica em relação à década anterior. Nessa 
altura, segundo Maia (2008), opera-se no Sul da Europa “um processo de aceleração 
e consolidação dos respetivos sistemas democráticos”, fomentando uma lógica de 
profissionalização dos partidos e a necessária entrada de verbas para a sua manutenção. 
Esses financiamentos, “mais ou menos encapotados, eram realizados por particulares 
a troco de ‘benesses’ concedidas pelos líderes políticos pertencentes a esses mesmos 
partidos, quando estes eram detentores de postos” no Estado (Maia, 2008). Mas nesta 
altura verifica-se também o aumento de empresas de comunicação social, construídas 
na voragem da liberdade e do ideal da independência jornalística, não imunes a uma 
certa politização, coletiva e individual, onde os escândalos visando políticos começam a 
despontar com maior intensidade. Neste período, o problema da corrupção é entendido 
como um problema comum às sociedades contemporâneas, deixando de ser encarado 
como um fenómeno apenas dos países menos desenvolvidos (Della Porta & Meny, 1995; 
Maia, 2008). Acrescentamos que os avultados fundos provenientes da então CEE, bem 
como a dispersão geográfica do território nacional, onde a tutela de Macau tinha uma 
significativa expressão, faziam com que o controlo do Estado se manifestasse exíguo, 
abrindo novos caminhos ao aproveitamento ilícito dos recursos públicos. Não é de 
estranhar que dois dos oito casos registados nesta década (25%) estejam ligados à tutela 
portuguesa do governo de Macau (TDM/Emaudio e Fax de Macau) e que outros dois 
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tenham conexão com subsídios (os que envolveram o secretário de Estado do Emprego 
Rui Amaral e o caso CEEETA, um centro de estudos a que estavam ligados membros 
do governo de Cavaco Silva).

O período seguinte, entre 1994 e 2004, foi propenso à liberalização dos mercados, 
instituindo maior concorrência, derrube de fronteiras e abertura de portas a colossos 
económicos internacionais. Facilmente se estabeleceram redes, com o objetivo de angariar 
lucro e poder (Morgado & Vegar, 2003: 30). Algumas destas transformações nos estados 
vieram incrementar uma “acentuada sofisticação das práticas que consubstanciam o 
problema da corrupção” (Maia, 2008). O modelo patente, como erva daninha que encontra 
terreno fértil nas sociedades democráticas, cede lugar a uma nova tónica assente na 
corrosão dos valores sociais e culturais da sociedade (Della Porta & Meny, 1995; Maia, 
2008). Assiste-se à criação de mecanismos de controlo da corrupção emanados pelas 
organizações internacionais, bem como à cooperação entre países para o seu combate. Os 
casos de corrupção política cobertos pelos media analisados demonstram que o fenómeno 
mais do que duplicou tendo como comparação a década anterior. 

Apesar da intensificação legislativa e judiciária visando o combate à corrupção, no 
período seguinte, entre 2004 e 2014, não se verifica uma diminuição da cobertura pelos 
media, antes pelo contrário, observando-se o aumento de 18 para 19 ocorrências. Ainda 
assim, se compararmos com o peso total do escândalo político, existe um abrandamento 
no registo da exposição mediática da corrupção política. Perante os dados que revelam o 
crescimento da cobertura mediática do fenómeno, há a expectar a perceção que justamente 
se pode inferir como sendo transmitida pelos media à opinião pública, o que pode conduzir, 
segundo Rose-Ackerman, à erosão da legitimidade política, ao sentimento de ineficácia 
quer dos governos quer da justiça e, por consequência, a um aumento de ocorrências 
por via do enfraquecimento dos valores éticos e morais da sociedade (Rose-Ackerman, 
2002).   

Da mesma forma, os poderes legislativo e judicial não são por vezes percecionados 
como mecanismos legítimos de controlo do executivo, mas como obstáculos à efetividade 
do governo e à vontade dos eleitores, levando a que os media sejam percebidos como 
mecanismos alternativos de fiscalização, permitindo monitorar o poder em momentos 
não eleitorais (Mesquita, Moisés & Rico, 2014: 287-288). É nesse sentido que também 
aqui se aplica aos media o epíteto watchdog. Mas, como enfatiza alguma literatura, a 
forma como os órgãos de informação desempenham esse papel é controversa, posta a 
dramatização e o enfoque tantas vezes excessivo no sensacionalismo, o que acaba por 
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gerar insatisfação passiva, distanciamento e apatia, em vez de motivar uma ação tendente 
à reforma das instituições (Coimbra, Moisés & Rico, 2014: 288). Contudo, há a relevar 
que a denúncia e a cobertura jornalística de temas escandalosos, como os da corrupção, 
comportam a virtude de instaurar uma preocupação pública com o tema, aumentando a 
consciência do problema e criando, em simultâneo, pressão sobre os agentes públicos.

Como observam Maia e Borges, o discurso mediático que tem sido produzido em 
Portugal relativamente à corrupção demonstra uma propensão para uma maior cobertura 
de casos de corrupção política, verificando-se que a posição social dos suspeitos e a sua 
relação com o poder conferem maior noticiabilidade aos casos (Maia e Borges, 2014: 112-
113). De acordo com Isabel Ferin Cunha, os crimes de corrupção ocorrem essencialmente 
em quatro situações-tipo: “quando os agentes ou ex-agentes políticos competem por 
cargos políticos, exercem cargos públicos, legislam e governam”, podendo ser cometidos 
após o abandono de cargos de governação (Cunha, 2015a). Se atendermos à proveniência 
institucional dos políticos visados nas peças jornalísticas, podemos, a partir do Quadro 02, 
constatar que os autarcas protagonizam o maior número de casos de corrupção política 
publicada pelos media, com 44,7% dos casos, um número percentual semelhante ao 
divulgado nos relatórios do Conselho de Prevenção da Corrupção do Tribunal de Contas, 
espelhando dados relativos ao período entre 2009 e 2012, que mostram que 43% dos 
processos que dizem respeito a esses anos têm origem no poder local, “que foi o ‘viveiro’ 
de 177 processos-crime num total de 415 reportados”18.

Depois dos autarcas, os governantes são os mais representados, seguindo-se em 
menor escala um grupo que denominámos por “outros”, onde incluímos parlamentares, 
membros de governos regionais e políticos em funções nas empresas públicas. Estes 
últimos, tal como os governantes, têm maior expressão no período entre 2004 e 2014, a 
época de maior proeminência na cobertura mediática da prática de corrupção. Já os autarcas 
são mais visados no período entre 1994 e 2004. Este ponto traz ainda à evidência que a 
cobertura da corrupção tem um peso importante no escândalo político, registando 47,5% 
dos casos enquadrados neste âmbito.

18 Diário de Notícias, 16 de setembro de 2013, pp. 1-13.
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Quadro 2. Peso da cobertura mediática da corrupção política no escândalo político

Outro estudo que nos parece importante convocar é o que foi coordenado por Luís 
de Sousa (CIES/ISCTE), “Corrupção e Ética em Democracia: o caso de Portugal”, cuja 
auscultação à opinião de 1009 entrevistados, entre 10 e 26 de novembro de 2006, visou 
aferir a perceção social manifestada pelos portugueses relativamente à problemática das 
práticas de corrupção. Este estudo refere que 94,6% dos inquiridos consideram que os 
jornalistas devem informar os cidadãos sobre práticas ilícitas na esfera pública e política. 
Todavia, quando se trata de fazer revelações sobre a vida privada dos políticos, só 45% 
concordam com essa prática jornalística.

2. Tipificações da corrupção

Autores como Blankenburg (2002) e Johnston (2005) argumentam que a corrupção 
política é condicionada pelo sistema cultural de cada país, o que pode ser corroborado 
por Castells (2013) e Cunha (2015a). Nesse sentido, o fenómeno apresenta características 
diversas mediante o país ou a região, o que cria obstáculos ao estabelecimento de uma escala 
única de corrupção política generalizável a toda a geografia, dada “a sua especificidade 
cultural, mas também tendo em conta outros fatores como o grau de aprofundamento 
da democracia, o funcionamento das instituições políticas e sociais, a capacidade e 
disponibilidade de participação e mobilização dos cidadãos” (Cunha, 2015a).

Ainda assim, de acordo com Luís de Sousa (2011: 40-43), os casos de corrupção 
podem ser agrupados em quatro segmentos, observando a sua frequência e a sua extensão, 
não constituindo estes categorias estanques, podendo uma prevaricação deformar-se e 
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passar de uma para outra. Assim, podemos descrever os seguintes desdobramentos:

1. A corrupção fragmentada, ou esporádica, sucede com menor frequência e recorre 
a baixos recursos. Ela não é premeditada e ocorre fortuitamente, sem que haja 
atividade reiterada. Podemos tomar como exemplo o caso do suborno a um agente 
da autoridade para que ele não emita o auto relativo a uma infração de trânsito;

2. A corrupção estrutural, ou cultural, acontece com elevada frequência e envolve 
baixos recursos. Luís de Sousa considera-a “a mais portuguesa” das corrupções 
e a que “menos escandaliza a opinião pública”, atribuindo-a a todas as classes 
sociais, sendo utilizadas as redes informais de convívio para recorrer à cunha, 
ao favor, ao “puxar dos cordelinhos”;

3. A corrupção sistémica, ou política, compreende uma alta frequência e elevados 
recursos, requerendo uma estratégia sofisticada, que envolve não apenas os 
corruptores ativo e passivo mas também mediadores, que têm a função de 
“camuflar, branquear” ou legalizar a prevaricação. Este tipo de corrupção é a que 
se verifica quando está em causa o financiamento ilícito de partidos e candidatos. 
Como sustenta Luís de Sousa, “os recursos são obtidos através de uma série de 
trocas que envolvem decisões, prerrogativas ou mercados públicos, ao nível do 
poder central ou autárquico”;

4. A corrupção metassistémica, ou de “colarinho branco”, acontece com menor 
frequência e abrange habitualmente avultados recursos. Os exemplos mais 
mediáticos dizem respeito a sacos azuis, contas em offshores, lavagem de dinheiro, 
ou criação de instituições para falsa faturação. A sua sofisticação torna a operação 
complexa, levando o dinheiro a um percurso internacional, de forma a ocultar ou 
embaraçar o acompanhamento do seu rasto, o que torna o combate muito difícil.

No entanto, se procurarmos aferir a razão pela qual existe tolerância (ou 
intolerância) aos casos de corrupção, há características que nos podem auxiliar numa 
catalogação do fenómeno, de acordo com a condenação pela opinião pública, ou da sua 
perceção, conforme evidenciam os resultados dos estudos alcançados por Heidenheimer, 
Jonhston & Levine (1989). Esta classificação, que a seguir expomos, muda segundo a 
cultura em foco e, mesmo dentro dela, pode alterar-se de acordo com o momento em 
que ocorre.
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1. A “corrupção branca” representa a prática mais tolerada, ou porque as ações 
alvo de aferição são praticadas em benefício da comunidade local, ou porque 
estão em causa “meros” mecanismos informais de resolução de problemas, como 
o recurso à “cunha”;

2. A “corrupção cinzenta”, de acordo com a representação simbólica da cor, 
expressa o limbo ético em que pode ou não haver censura pública à perversão. 
A ambiguidade de posições quanto à sua condenação é colocada em evidência. 
Os casos a que concerne esta categoria têm que ver com conflitos de interesse, 
oferta de prendas ou financiamento político;

3. A “corrupção preta” é aquela em que todos coincidem que deve ser reprovada 
e castigada, estando a prevaricação ligada ao conceito penal de corrupção, como 
o suborno, o peculato, a participação em negócio, etc. (Mancuso, 1993; Johnston, 
2005; Sousa & Triães, 2008). 

Quadro 3. Dois tipos de classificação da corrupção.

O Quadro 3 expõe uma representação da síntese de ambas as formas de corrupção 
a que atrás aludimos. Todavia, a literatura internacional sobre a corrupção possibilita 
ainda outras formas de tipificação, como a que se subordina à afetação económica da 
administração pública, distinguindo se houve ou não subtração de bens; ou a que coloca 
em destaque os protagonistas envolvidos, permitindo apurar se o ato de corrupção é 
cometido de cima para baixo ou de baixo para cima (Shleifer & Vishny, 1993: 599), i.e., 
do alto dirigente para o funcionário de base, ou vice-versa.
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3. O poder político estigmatizado

“Hum sabio disse, que naõ havia neste mundo homem, que se conhecesse; porque 
todos para comsigo saõ como os olhos, que vendo tudo, não se vem a simesmos.”

Arte de Furtar, Padre Manuel da Costa (1991: 49)

Não costuma dizer-se que fulano “foi” corrupto, mas, sim, que “é” corrupto; como 
se a corrupção indicasse um estado ou uma essência, o que não é o caso, ou pelo menos 
de forma que possa generalizar-se (Filho & Praça, 2014: 11-12). A corrupção indica um 
processo. Quando muito, poderíamos atribuir a alguém a propensão para determinada 
ação, mas não que esse alguém se converta perpetuamente nela.

A literatura sobre o tema tem mostrado que as pessoas condenam facilmente os 
outros mas não aplicam a si a mesma intransigência. Se o fizessem, teriam de punir ações 
cometidas no quotidiano que não são percecionadas como corrupção, embora sirvam para 
reprovar outrem que porventura pratique o mesmo comportamento. Tal como há uma 
certa benevolência em favor de si mesmo, podemos entender que o lastro da prevaricação 
desculpabilizada, i.e., colocada nas “transgressões admissíveis” (corrupção branca), está 
culturalmente enraizado. Como refere Luís de Sousa, quer para as autoridades, quer para 
a opinião pública, são menos importantes as cunhas, os presentes e hospitalidade, os 
pequenos favores e o puxar de cordelinhos, que caracterizam as relações quotidianas entre 
os cidadãos e a administração” (Sousa, 2011: 39). Todavia, é inegável que a sociedade 
precisa dos seus corruptos e é comum rotular um político com esse epíteto, convertendo-o 
em algo com carga negativa e duradoura. No fundo, os “corruptos convertem-se em bodes 
expiatórios. Expurgam os males do coletivo” (Filho e Praça, 2014: 22), assumindo os 
defeitos da sociedade

A imagem estereotipada dos políticos decorre de um processo de categorização 
social. Como observa Isabel Ferin Cunha, alguns estudos contemporâneos sobre estereótipos 
permitem entender o fenómeno segundo duas abordagens distintas: a primeira sustenta que 
estes partem de um funcionamento inadequado dos processos cognitivos, um conjunto de 
crenças incorretamente apreendidas (sobretudo através dos media); a segunda considera estes 
fenómenos como decorrentes de um funcionamento cognitivo normal que leva à simplificação 
da informação (Cunha, 2002: 90). 

De acordo com o Quadro seguinte, temos a oportunidade de observar que 69,7% 
dos 1436 inquiridos que participaram num estudo que realizámos em dezembro de 2014 
consideram que, na generalidade, os políticos são corruptos, e só 21,4% acham o contrário. 
Esta questão não pretendeu auscultar os inquiridos relativamente ao seu entendimento 
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sobre se há sujeitos corruptos na política, mas, sim, se estes acham que, globalmente, a 
classe política é corrupta.

Quadro 4. Resposta à questão formulada no inquérito sobre se os políticos são considerados corruptos.

As respostas a este inquérito são desanimadoras para os políticos, contudo, é preciso 
levar em consideração, de acordo com Sousa e Triães, que “o inquirido condena mais 
facilmente o deputado (que desconhece), o parlamento (que nunca visitou) e o partido 
(de que nunca fez parte ou financiou) do que o autarca com quem fala todos os dias e o 
candidato que apoiou com um porco no espeto” (Sousa e Triães, 2008: 30). Ainda assim, 
os resultados expostos sugerem uma reflexão sobre a intervenção da classe política na 
democracia e na vida coletiva.

Veja-se a este propósito que um dos focos mais sinalizados quando se aborda 
a questão da corrupção política é o que envolve a atividade dos partidos, quer seja no 
âmbito dos grupos de interesses que se encontram disponíveis para apoiar financeiramente 
estruturas e candidatos, quer seja pela sua permeabilidade a prevaricações ocorridas em 
vários estratos da sua organização interna. Como nota Rose-Ackerman (2002: 175), os 
“subornos e donativos ilegais para campanhas são dados em pagamento de futuros favores”. 
A legislação portuguesa sobre o Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas 
Eleitorais19 estabelece que os partidos podem ser financiados através de receitas próprias, 
através dos privados e ainda por via de subvenções públicas. De acordo com estas normas, 
as várias forças recebem por cada voto 1/135 do salário mínimo nacional. Sendo de 505 
euros o valor de referência em vigor até dezembro de 2015, extrai-se que, nesse ano, o 

19 O Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas Eleitorais encontra-se nos seguintes diplomas: Lei n.º 
19/2003, de 20 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro; (Declaração 
de Retificação n.º 4/2004, de 9 de janeiro); Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro; Lei n.º 55/2010, de 24 de dezembro; 
e Lei n.º 1/2013, de 3 de janeiro.
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valor de 3,74 euros anuais é multiplicado por cada voto angariado.
As eleições e a manutenção das estruturas políticas requerem financiamento. Logo, 

por esta razão, o dinheiro não pode ser eliminado da política e nem sequer pode perder-
se de vista que, numa estrutura de campanha cada vez mais profissionalizada e sempre 
carente de avultados meios financeiros, há quem esteja disponível para pagar as contas. 
Nesta ótica, os grupos que asseguram fundos aos políticos “podem esperar um tratamento 
especial nos problemas individuais, nos negócios com a Administração Pública ou na 
procura de contratos e de concessões” (Rose-Ackerman, 2002: 183).

Conclusões: a justiça no banco dos réus

Quando o pirata que por ali andava a roubar, naquele ponto piscatório banhado 
pelo mar Eritreu, foi levado a Alexandre Magno, este repreendeu-o. Porém, o salteador, 
que não era “medroso nem lerdo”, provocou-o, insinuando que o imperador era quem 
mais roubava. E o próprio Alexandre consentiu: “Assim é. O roubar pouco é culpa, o 
roubar muito é grandeza.” Com dificuldade encontraríamos melhor exemplo na literatura 
clássica portuguesa para apoiar a perceção popular de que os poderosos passam impunes 
às mãos da justiça. A condenação dos arguidos do caso Face Oculta, um dos maiores 
processos mediáticos ocorridos em Portugal, aparentemente deitaria por terra a ideia 
modelada neste trecho do Sermão do Bom Ladrão, de Padre António Vieira, de que a 
justiça não atua sobre os poderosos. Tal como a Operação Marquês, que levou em finais 
de 2014 à detenção do ex-primeiro-ministro José Sócrates, faria recuar a mesma crítica, 
que pode ser extraída da afirmação de Luís de Sousa ao referir que “sempre que o passivo 
é um detentor de um cargo eleito, a probabilidade de vir a ser condenado é quase nula” 
(Sousa, 2011: 21). Não obstante, a punição dos poderosos parece não ter virado do avesso 
a imagem negativa do sistema judiciário. Vários estudos de opinião têm vindo a apontar 
para a existência de uma desconfiança dos portugueses em relação à justiça. Conforme 
sublinha Luís de Sousa, “A ineficácia do sistema judicial não só alimenta uma atitude de 
impunidade nos detentores de cargos de influência como agrava a péssima imagem que 
os cidadãos têm da justiça” (Sousa, 2011: 21). Corroborando esta tese, Maia & Borges 
(2014: 110) consideram que isso se deve igualmente à perceção dos cidadãos de que os 
mecanismos do sistema repressivo e punitivo da justiça são inaptos, mas também que os 
políticos não adotam estratégias, por incapacidade ou por falta de vontade, para “melhorar 
a eficácia desses mesmos mecanismos”.

Gerando uma aparente contradição, a perceção pública de que os poderosos não 
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sofrem consequências pelas suas prevaricações não é acompanhada pelo vislumbre de 
que “o escândalo se tornou um risco inerente à profissão dos que transitam pelo espaço 
público”, como sustenta Thompson (2002: 151). Também para Maia (2011), vindo ao 
encontro desta ideia, as estatísticas parecem refutar a perceção pública: há uma certa 
uniformidade no número de casos de corrupção que chegam ao sistema de justiça, 
observando-se até uma ligeira tendência de decréscimo. No que concerne aos suspeitos 
acusados e condenados pela prática de corrupção, este número apresenta uma propensão 
de crescimento. O que parece contrariar, per se, a ideia de má prestação das instituições 
judiciárias. No fundo, algumas características têm vindo a afundar essa perceção da 
sociedade. Como enuncia Luís de Sousa,

(...) a imagem popular do mau desempenho da justiça, em particular no que 
respeita ao combate à corrupção, permanece inalterável: a repressão da corrupção 
é tardia, lenta, onerosa (para quem denuncia), redutora (reduz o problema a uma 
falta de venalidade do infrator e descuida as estruturas de oportunidade existentes); 
seletiva (severa com o ‘peixe-miúdo’, impotente em relação ao ‘peixe-graúdo’), 
complacente (sempre que de abusos da Fazenda ou do interesse público se trate, as 
penas são minoradas ou suspensas, já para não mencionar que em alguns casos os 
infratores são amnistiados); ineficaz (a maioria dos casos termina em arquivamento 
por falta de prova ou em prescrição); e inconsequente (o cumprimento de pena 
efetiva de prisão é uma raridade, a absolvição é regra, e o regresso a funções é uma 
inevitabilidade) (Sousa, 2011: 62).

De acordo com o mesmo inquérito a que já aludimos antes, realizamos entre 3 e 29 
de dezembro de 2014, tendo este sido iniciado 12 dias após detenção de José Sócrates, 
onde houve uma prevalência do poder da justiça face à política, 762 das 1418 pessoas 
com respostas validadas à questão “Confia na justiça?” assinalaram que não, ao passo 
que 29% responderam que sim. O que acentua a ideia de apreensão e descrença dos 
portugueses face a este tema.
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Quadro 5. Resposta à questão formulada no inquérito: Confia na justiça?

Um dos fatores que contribuem para o “descrédito” da justiça prende-se com a 
“concorrência” dos media, ou, nas palavra de Estrela Serrano (2006: 56), com “lógicas 
de funcionamento diferentes e opostas”, uma vez que “enquanto o jornalismo atua em 
ciclos temporais cada vez mais curtos, a justiça necessita de tempo para desenvolver a 
sua ação”. Em concordância com esta reflexão, Maia e Borges (2014: 153) corroboram 
que “os tempos da justiça – sobretudo da penal, que é a que tende a estar publicamente 
mais exposta – são natural e necessariamente distintos dos da comunicação social”. Estes 
autores aludem à mediatização intensa e incisiva da cobertura da corrupção política, 
sobretudo no que concerne à velocidade com que os órgãos de informação expõem 
factos na fase inicial das investigações judiciais, cujo discurso mediático aponta com 
frequência para a culpabilidade dos suspeitos, verificando-se por vezes, em momento 
posterior, não haver condenação pela justiça e, por isso, existir dissonância entre ambos. 
De facto, a justiça nunca sai vencedora da corrida quotidiana e permanente com os 
media, cuja velocidade é vertiginosamente superior. A notícia não precisa de semanas, 
meses ou anos, ela prescreve ao fim de apenas alguns minutos. Metaforicamente, é 
como se os media se mantivessem na pista dos 100 metros e a justiça percorresse uma 
longa, perseverante e paciente maratona. A pressão do público, sempre informado (ou 
desinformado, atendendo à observação de Mark Twain, de que “se não lermos o jornal, 
ficamos desinformados; mas se o lermos, poderemos ficar mal informados”), reclama 
desfechos rápidos e condenações de acordo com a perceção originada pelos media. Por 
outro lado, como nota Serrano, “o jornalismo cultiva a generalização, a simplicidade e 
a síntese na apresentação dos acontecimentos, enquanto a justiça não prescinde de uma 
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linguagem especializada e, quase sempre, hermética” (Serrano, 2006b: 56).
Verifica-se amiúde que as relações de poder estabelecidas entre a justiça, os políticos 

e os media são reciprocamente instrumentais (Pujas, 1999: 41-45). Informações que se 
encontram a coberto do segredo de justiça aparecem nas aberturas dos noticiários. Quem 
as fornece aos media? Há acusações mútuas por parte dos intervenientes. Recorde-se que, 
quando José Sócrates foi detido, em 21 de novembro de 2014, uma sexta-feira à noite, 
no aeroporto da Portela, houve quem estivesse posicionado para filmá-lo a ser levado 
pela Polícia Judiciária. Essas imagens encheram os noticiários. No período que se seguiu 
à detenção, foi publicada muita informação que alegadamente devia estar em segredo 
de justiça, quer para melhor garantir o curso da investigação e o apuramento dos factos, 
quer para proteger os visados. O Correio da Manhã e o Sol traziam permanentemente 
informação privilegiada. Uma espécie de julgamento popular do ex-primeiro-ministro 
português foi assim precipitada pelos media, expondo-o à opinião pública que o condenou 
antes ainda de conhecer que acusações concretas pendiam sobre si. Cerca de três semanas 
depois da sua detenção, só 4,5% do painel que respondeu ao nosso inquérito o considerou 
inocente, e 33,5% declarou não saber como catalogar o ex-primeiro-ministro, ao passo que 
a maioria, 62%, mesmo sem ter sido produzida qualquer acusação, optou por atribuir-lhe 
culpa, conforme atesta o Quadro 6.

Quadro 6. Auscultação à perceção sobre a culpabilidade de José Sócrates nas suspeitas 
da Operação Marquês.

Do lado de José Sócrates surgiram acusações de que a investigação estava a ser 
manipulada, com aparente fornecimento de elementos aos jornalistas para desacreditar o 
político perante a opinião pública. Emergiram argumentos do lado da acusação, a lembrar 
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que muitas vezes são os próprios suspeitos que o fazem, para depois poderem vitimizar-
se e descredibilizar a investigação. De acordo com Morgado & Vegar (2003: 132), “o 
segredo de justiça tem como razão principal a proteção da eficácia da investigação”. Ora, 
quando tal não acontece, abre-se um campo onde é possível inferir que quem viola este 
preceito pode pretender secundarizar as virtudes das averiguações, desprotegendo-as e 
passando a erigir um outro instrumento para a justiça, podendo em tese dizer respeito a 
todos, sejam juízes, procuradores, investigadores, advogados, jornalistas, suspeitos ou 
arguidos.

Convém a este propósito recordar o que escreveu Estrela Serrano enquanto 
provedora do Diário de Notícias, num artigo intitulado  “A arte da fuga”:

Envolve favoritismo por parte de quem a promove em relação a quem é 
concedida e por isso cria rivalidade e competição. Escapa aos canais oficiais e não 
está sujeita à ‘peneira’ dos comunicados ou das conferências de imprensa. É seletiva 
e possui objetivos previamente estabelecidos. Através da ‘fuga’ pode transmitir-se 
informação ‘verdadeira’ ou fornecer ‘pistas’ falsas para testar reações ou desviar 
atenções de outro assunto. É usada em manobras de contra-informação como 
instrumento desestabilizador de pessoas ou instituições. (Serrano, 2006b: 63-64).

O Quadro seguinte, relativo a duas questões que formulámos no nosso inquérito, 
evidencia que a maioria dos inquiridos se manifesta contra a publicação pelos media de 
factos que se encontram em segredo de justiça, apenas com um quarto destes a admitir 
que concorda com a sua divulgação. 

Estes são números que auguram surpreender, dada a avidez do público por mais 
pormenores e mais informação sobre os casos mediáticos que envolvem os poderosos. 
No mesmo âmbito, se formularmos a hipótese de a justiça ter tratado a informação da 
detenção de Sócrates como uma simples commodity, transacionável e sem respeito pela 
dignidade do suspeito, só 3,8% dos inquiridos entendem que a instituição adquire uma 
imagem abonatória, ao passo que 78,7% referem que isso confere uma representação 
nociva para a justiça.
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Quadro 7. Duas questões sobre a violação do segredo de justiça lançadas no nosso inquérito.

A propósito das “fugas de informação” do processo Face Oculta, o Ministério Público, 
precavendo-se, marcou discretamente as folhas dos mandados de busca de cada arguido, 
tendo assim ficado a saber quem era o delator, quando o assunto foi publicitado num telejornal 
do mesmo dia, 28 de outubro de 2009, pela RTP. Paulo Pereira da Costa foi condenado por 
violação do segredo de justiça e veio arvorar de razão a tese que aponta aos arguidos o maior 
interesse na divulgação das matérias que se encontram sob reserva processual, para assim 
descredibilizarem a investigação.

 Mas dificilmente se encontra quem esteja disposto a afiançar que entre os numerosos 
processos não haja violações cometidas por quem investiga, por quem acusa ou por quem 
julga. Esses, representando a causa pública, se, valendo-se da sua posição dominante, 
aceitarem receber uma vantagem a troco (do serviço) da informação prestada – como 
a manipulação da opinião pública em favor da sua perspetiva, ou a publicitação de um 
enfoque mediático prestigiante para a sua imagem –, entram num limbo jurídico cujas 
águas turvas caldeiam o crime de corrupção com o de violação do segredo de justiça. A 
ação de prestar uma informação catalogada como segredo de justiça configura a prática de 
um ato ilícito, não sendo despropositada a suposição da contrapartida de uma vantagem 
indevida, ainda que estejamos a falar de um valor intangível, como o da boa reputação 
promovida pela comunicação social, ou a manipulação de um processo, às custas de uma 
informação que constitui um bem público em reserva. Contudo, nos casos em que uma 
informação interdita ao público é fornecida por juízes, magistrados ou investigadores, o 
direito enquadra-a no âmbito da violação do segredo de justiça (art. 371.º do Código Penal).
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Como explicita Maria José Morgado, “a justiça-espetáculo é mediatização mórbida 
que interessa mais a certos influentes do que aos magistrados, na medida em que corrói 
o processo”20. Também na elucidativa comunicação proferida pelo procurador Carlos 
Ferreira21 durante a conferência “A Mediatização da Corrupção Política em Portugal: 
Formas, Processos e Impactos”, organizada pelo Centro de Investigação Media e 
Jornalismo, que decorreu em 9 de dezembro de 2014, no Centro de Estudos Judiciários, 
assinalando o Dia Internacional contra a Corrupção, este sugestionou que “as denominadas 
violações do segredo de justiça nunca aproveitam à investigação”, cogitando que, a acontecer, 
isso se deve a “uma lógica quase mercantilista de autopromoção”, o que, de resto, pode 
ser corroborado por Sousa & Triães (2007).

Desde que, no final dos anos 80 do século anterior, a justiça conheceu uma maior 
e contínua projeção mediática, sobretudo devido à notoriedade de dois processos visando 
políticos e com amplo interesse jornalístico, o caso do Fax de Macau (Carlos Melancia) e 
o Processo da Saúde (Costa Freire e Leonor Beleza) (Coelho, 2005: 9), o sistema formal 
da justiça tem demonstrado dificuldades em lidar com os media e algum embaraço com 
o tema da violação do segredo de justiça. Este não é um problema que atinge apenas 
Portugal, embora sendo tratado de forma diferente em vários países. No Reino Unido, 
por exemplo, a regra é a de que a justiça e o seu bom funcionamento prevalecem sobre a 
liberdade de imprensa. Na Alemanha, o sigilo é imposto aos jornalistas na fase preliminar 
de inquérito, sob pena de graves sanções. Em França, existe a regra do segredo de justiça, 
embora na prática esta seja constantemente violada, tal como acontece na Bélgica e na 
Itália (Morgado & Vegar, 2003: 133-136).

De acordo com o procurador Carlos Ferreira, “cabe ao sistema formal de justiça evitar 
a deturpação da verdade processual potenciada pelo silêncio a que ele próprio, voluntária 
e inexplicavelmente, se vota” e que acontece pela sua “insuficiência comunicacional (…) 
que, perante um assunto de relevante interesse público, prefere refugiar-se no espesso 
manto do segredo de justiça ao invés de revelar o suficiente e o necessário para cortar 
cerce quaisquer veleidades especulativas na arena mediática”.

20 Expresso, 13 de dezembro de 2014, p. 25.
21 O procurador Carlos Ferreira foi titular do processo Face Oculta na sua fase de inquérito, tendo assegurado conjuntamente 
a representação do MP no julgamento e fases posteriores.
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3. A corrupção como notícia – 
os atos judiciais mediatizados nos casos 

Freeport, BPN, Face Oculta e Submarinos22

António João Maia 
Conselho de Prevenção da Corrupção

Introdução – a corrupção como tema da atualidade

A corrupção é indiscutivelmente uma das temáticas que ocupa um lugar central 
no discurso mediático e, muito por força dessa exposição, na agenda social e política 
das sociedades. 

O mediatismo que tem sido conferido ao tema em Portugal – e que é semelhante 
ao que tem sucedido um pouco por todos os países do mundo Ocidental – decorre 
essencialmente da divulgação de notícias associadas a casos judiciais relativos a suspeições 
de práticas dessa natureza, e que envolvem sobretudo destacadas figuras da vida política 
e económica do país e a gestão dos interesses públicos, designadamente dos interesses 
patrimoniais e financeiros associados aos grandes negócios e contratos promovidos pelo 
Estado.

A dinâmica discursiva decorrente deste mediatismo apresenta naturais efeitos sobre 
a perceção que a generalidade dos cidadãos edifica e verbaliza relativamente ao problema 
da corrupção e ao perfil dos corruptos. Por isso tem sido recorrente a ideia generalizada 
entre os portugueses de que os políticos que nos têm governado são corruptos, e que a 
gestão dos interesses do Estado e dos negócios que lhe estão associados se apresentam 
invariavelmente associados a atos de corrupção e são unicamente norteados pela satisfação 
de interesses particulares de determinados setores da sociedade. Por outro lado, a mesma 
perceção social tem evidenciado igualmente sinais de uma profunda desconfiança quanto 
à capacidade efetiva do sistema de justiça para punir os corruptos, nomeadamente nas 
situações em que integram a elite política e económica do país. 

Mas, para lá destas dimensões decorrentes do dinamismo mediático que tem 
sido concedido à questão – e que se tem revelado de grande importância enquanto fator 
capaz de inscrever e manter o problema na agenda social e política das sociedades – a 

22 Artigo correspondente à comunicação apresentada no Seminário “Democracia, Media e Corrupção”, organizado pelo 
Centro de Investigação Media e Jornalismo, realizado na FCSH-UNL a 29 de maio de 2015. 



60

verdade é que a corrupção é um problema com uma natureza ampla. Ele compreende por 
exemplo, de entre outros, contornos explicativos de contexto social, político, económico 
e até cultural, passando pelos custos económicos, sociais e morais que provoca, ou ainda 
a forma como pode ser conceptualizado, o que o torna necessariamente numa questão 
de análise complexa. Por isso, como é reconhecido por Klitgaard (1988), Heidenheimer 
et al. (1989), Porta & Meny (1995) ou Ackerman (2002), o estudo e conhecimento da 
problemática da corrupção – como de qualquer outra de dimensão social (Pimenta, 2013) 
– torna-se naturalmente mais rico se decorrer de abordagens e saberes interdisciplinares, 
e potencialmente mais capaz de contribuir para a definição e adoção de estratégias mais 
eficazes para a sua prevenção e controlo. 

E é neste âmbito que nos propomos apresentar aqui os resultados de uma breve 
análise que realizámos sobre o conteúdo de um acervo de 2937 notícias divulgadas 
através dos canais generalistas de TV a operar em Portugal (RTP1, SIC e TVI)23 entre 
2005 e 2012 relativamente a quatro casos judicias que, naquele intervalo de tempo, foram 
objeto de larga exposição mediática, designadamente dos casos que ficaram publicamente 
conhecidos como Freeport, BPN, Face Oculta e Submarinos. O pressuposto que nos 
motivou a realizar esta análise de conteúdo foi o de percebermos se existem, e, caso 
existam, quais sejam os elementos, ou fases do decurso dos correspondentes processos 
judiciais, que se mostraram tendencialmente mais explorados em termos mediáticos.

A análise realizada e os resultados alcançados inserem-se no projeto Cobertura 
Jornalística da Corrupção Política: uma perspetiva comparada – Portugal, Brasil e 
Moçambique, que tem vindo a ser desenvolvido pelo CIMJ / FCSH / UNL (Centro de 
Investigação Media e Jornalismo / Faculdade de Ciências Sociais e Humanas / Universidade 
Nova de Lisboa) sob coordenação das Professoras Isabel Cunha e Estrela Serrano e com 
financiamento da FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia).

Os media e o processo de agendamento das questões de âmbito social

O discurso mediático apresenta um poder natural para expor à luz do dia, e inscrever 
na agenda social, algumas questões e problemas de interesse social, como tem sido verificado 
por autores como Galtung & Ruge (1965), McCombs & Shaw (1972), Serrano (1998), 
Traquina et al. (2001), Penedo (2003), Ponte (2004), Cunha (2012), Figueiras (2014) ou 
Sousa & Triães (2008). Nós próprios, em estudos que realizámos anteriormente (Maia, 

23 O acervo de peças jornalísticas trabalhado foi selecionado e disponibilizado por Patrícia Contreiras, investigadora do 
projeto Cobertura Jornalística da Corrupção Política: uma perspetiva comparada – Portugal, Brasil e Moçambique, 
que está a ser desenvolvido no CIMJ/FCSH/UNL.
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2008; 2008 a), identificámos também esse efeito relativamente à questão da corrupção.
Mas os mesmos estudos têm revelado igualmente que, à semelhança de outro 

qualquer processo comunicacional, o discurso mediático não se apresenta verdadeiramente 
objetivo nem isento relativamente ao objeto que mostra. Ele traduz sempre, de modo mais 
ou menos claro e evidente, uma determinada perspetiva, com maior ou menor carga de 
subjetividade, sobre o objeto noticiado. O ponto de vista do autor da notícia, relativamente 
ao objeto noticiado, tende a estar presente e a influenciar o sentido da mensagem que se 
divulga, como referem Tuchman (1978) e Schlesinger (1990).

E a noção acerca do objeto noticiado, ou melhor, a perceção social que dele se vai 
edificando, tende a ser induzida, interpretada e, no limite, assumida, pela opinião pública, 
a partir desses discursos. Os meios de comunicação social agendam (focam) os temas 
em debate na opinião pública, num processo que McCombs & Shaw (1972) definiram 
como agenda-setting.

E será essencialmente por este efeito, como referem Schramm (1954), Klapper 
(1960), Herzlich (1972), Tuchman (1978), Shlesinger (1990), Beger & Luckman (1998), 
Traquina et al. (2001), que o discurso mediático se constitui como um contributo para a 
construção de uma perceção sobre a realidade, no limite para a construção e sustentação 
social da própria realidade, no sentido verificado por Watzlawick (1991) e Berger & 
Luckmann (1998), designadamente, como parece ser o caso da corrupção, quando os 
objetos da realidade apresentam um carácter oculto, não diretamente acessíveis por 
contacto direto à generalidade das pessoas.

A mediatização da corrupção e a perceção social do problema

A corrupção tem sido um dos temas particularmente focados pela comunicação social 
nos últimos anos. Esse enfoque tem sido feito essencialmente a partir da mediatização de 
determinados processos judiciais, nomeadamente quando envolvem destacadas figuras 
da vida política e económica do país, como vimos anteriormente (Maia, 2015 e 2015 
a). Aliás, a referência a pessoas de elite e à negatividade relativamente aos elementos 
informativos acerca do objeto noticiado têm sido identificados precisamente como dois 
dos principais critérios de valor-notícia, de acordo com Galtung & Vincent (1992). 

Por outro lado e relativamente à questão concreta da capacidade da comunicação 
social para noticiar factos e práticas de corrupção, importa referir, como verificam Brunetti 
& Weder (2001), que essa capacidade é tanto mais forte quanto decorra de contextos de 
franca e ampla liberdade de imprensa, nomeadamente em relação aos poderes político 
e económico. 

a corrupção como notícia – (...) nos casos Freeport, BpN, Face oculta, E SuBmariNoS
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Requer igualmente, pela natureza oculta e secreta dos atos de corrupção, que os 
jornalistas tenham de aceder a fontes privilegiadas de informação, geralmente associadas 
e conhecedoras da condução dos procedimentos judiciais e dos elementos informativos 
que deles constam, como é referido por Schlesinger & Tumber (1994).

Importa verificar ainda a existência de uma dinâmica circular de informação, 
que decorre da tendência de os jornalistas lerem as peças uns dos outros, no sentido de 
reforçarem os elementos informativos de que dispõem e também num esforço de procura 
de novas fontes de informação, como é referido por Bourdieu (2001).

Neste âmbito, importa ainda referir, como Schlesinger (1990), que o acesso a fontes 
de informação diferenciadas acaba por ter efeitos relativamente ao tipo e à qualidade da 
informação que é noticiada. 

Deste ponto de vista, deve ser igualmente referido, como sustentam Tuchman 
(1978) e Schlesinger (1990), que o processo de construção da notícia sofre diversas 
filtragens, de construção e reconstrução da informação, desde a fonte até ao destinatário, 
como procuramos esquematizar no Quadro que se segue. 

Quadro 1 – O processo de mediatização da corrupção com indicação dos patamares de filtragem

Adaptado de Maia (2008 e 2008 a)

A temática da corrupção assumiu um grande destaque na agenda pública e mediática 
um pouco por todo o ocidente e também em Portugal, como é referido por Porta & Meny 
(1995), Giglioli (1996), Sousa & Triães (2007 e 2008), Morgado & Vegar (2003), Cunha 
(2014), Serrano (2014), Cunha & Serrano (2014), Lobo (2014) ou Paixão (2014) e como 
nós próprios também verificámos (Maia, 2008 e 2008 a).

Mundo (dos Objetos)
–

Realidade Objetiva

Sujeito 
(cidadão anónimo)

– 
Realidade Subjetiva

 

 

Objeto
– 

A corrupção
Fonte de 

informação 
acerca da 
corrupção

 Representação da 
corrupção a partir das 

“Notícias sobre práticas de 
corrupção”

Sujeito – Jornalista
–

Realidade Subjetiva

Notícias sobre
“práticas de corrupção”  
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Como efeito direto de toda esta dinâmica mediática, os portugueses tendem a edificar 
e verbalizar uma noção do problema que apresenta traços oriundos desse mediatismo e 
do sentido que as notícias tendem a apresentar, como verificam Sousa & Triães (2007 e 
2008) e como nós próprios também vimos (Maia, 2008 e 2008 a). E será por este efeito 
que os portugueses tendem a evidenciar recorrentemente uma perceção da corrupção 
no seu país que é integrada pela noção de que a elite política tende a ser corrupta, que 
a gestão dos negócios de Estado e da Administração Pública tende a ser corrupta, e 
que a justiça revela ser ineficaz relativamente à sua função de controlo do problema 
e à sua capacidade para aplicar penas aos infratores. Os resultados dos barómetros da 
Transparência Internacional realizados nos últimos anos têm revelado justamente estes 
contornos (Transparency International, 2007, 2009, 2011 e 2013).

A mediatização da corrupção em Portugal – revisão de um estudo de 2008

Os quadros seguintes mostram os resultados de um estudo que realizámos em 2008 
e que comparou o conteúdo das 526 notícias publicadas pela principal imprensa escrita, 
diária e semanal, editada em Lisboa (Correio da Manhã, Público, Expresso e Visão) em 
dois anos não consecutivos e aleatoriamente selecionados (julho de 2000 a junho de 2001 
por comparação com julho de 2005 a junho de 2006).

Quadro 2 – Notícias com referência ao termo CORRUPÇÃO por ano 

Títulos Total de Notícias 2000 / 2001 % 2005 / 2006 %

CORREIO DA MANHÃ 208 33 15,9% 175 84,1%

PÚBLICO 211 48 22,7% 163 77,3%

EXPRESSO 78 24 30,8% 54 69,2%

VISÃO 29 8 27,6% 21 72,4%

TOTAL 526 113 21,5% 413 78,5%

Adaptado de Tuchman (1978), Schlesinger (1990) e Maia (2008 e 2008 a) 

Numa análise muito rápida sobre os dados constantes do Quadro 2, importa destacar 
o forte incremento registado no número de notícias publicadas no segundo ano considerado 
(cerca de 80% do total das notícias identificadas).

a corrupção como notícia – (...) nos casos Freeport, BpN, Face oculta, E SuBmariNoS
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Quadro 3 – Tipologias de crime correspondentes aos factos noticiados

Título Total Crime de corrupção
Outros tipos de 
criminalidade 

económica

Outros crimes 
(crimes não 
económicos)

Factos que não 
correspondem a 

nenhum tipo legal 
de crime

Nº % Nº % Nº % Nº %

CM 208 42 20,2% 22 10,6% 4 1,9% 140 67,3%

PÚBLICO 211 60 28,4% 23 10,9% 8 3,8% 120 56,9%

EXPRESSO 78 32 41,0% 15 19,2% 1 1,3% 30 38,5%

VISÃO 29 6 20,7% 2 6,9% 1 3,4% 20 69,0%

TOTAL 526 140 26,6% 62 11,8% 14 2,7% 310 58,9%

Adaptado de Maia (2008 e 2008 a) 

 

O Quadro 3 permite perceber que apesar de fazerem uso do termo corrupção, 
mais de metade das notícias (cerca de 60% do total) descrevem ou referem-se a factos 
que não apresentam qualquer correspondência com nenhum tipo legal de crime, e que 
apenas 140 notícias (pouco mais de 26% do total das notícias analisadas) apresentam 
uma relação direta com descrição de factos correspondentes ao tipo legal do crime de 
corrupção tal qual está definido no Código Penal, como vimos anteriormente em Maia 
& Borges (2014) e Maia (2015 e 2015 a).

Quadro 4 – Figura do corruptor mais realçada pelas notícias (2000/2001 e 2005/2006) 

Título Total
Ativo Passivo Ambos Não refere

Nº % Nº % Nº % Nº %

CM 42 13 31,0% 26 61,9% 2 4,8% 1 2,4%

PÚBLICO 60 12 20,0% 36 60,0% 10 16,7% 2 3,3%

EXPRESSO 32 7 21,9% 23 71,9% 1 3,1% 1 3,1%

VISÃO 6 0 0,0% 3 50,0% 3 50,0% 0 0,0%

TOTAL 140 32 22,9% 88 62,9% 16 11,4% 4 2,9%

Adaptado de Maia (2008 e 2008 a) 

 

O Quadro 4 revela que relativamente ao conjunto de notícias cujo conteúdo 
correspondia ou apresentava uma relação direta com a ocorrência de factos correspondentes 
ao crime de corrupção, as notícias apresentaram uma tendência para preferir realçar a 
figura do corruptor passivo, ou seja aquele que exerce funções públicas e que vende ou 
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mercadeja o exercício de tais funções em favor dos seus interesses pessoais, como referem 
Ackerman (2002) e Morgado & Vegar (2003). Os dados apresentados revelam ainda 
que mais de 60% das notícias se referem apenas à ação do corruptor passivo, enquanto 
as que referem apenas a ação do corruptor ativo (o cidadão que corrompe o funcionário 
para garantir a decisão administrativa mais conveniente aos seus intentos) é descrita em 
pouco mais do que 20% das notícias.

A corrupção como notícia – os atos judiciais mais mediatizados pelas 
TVs relativamente aos casos Freeport, BPN, Face Oculta e Submarinos 

Apresentamos agora os resultados da análise de conteúdo realizada sobre o conjunto 
das 2937 notícias publicadas pelos canais generalistas de TV a operar em Portugal, 
designadamente a RTP1, a SIC e a TVI, entre 2005 e 2012, quanto aos atos judiciais que 
foram mais noticiados relativamente a casos que foram particularmente mediatizados 
no período em questão e que ficaram conhecidos como Freeport, BPN, Face Oculta e 
Submarinos.

A realização desta análise assume e decorre essencialmente do pressuposto teórico 
de Schlesinger & Tumber (1994), que já referenciámos anteriormente, e que verificou 
que o processo de mediatização da corrupção, por traduzir a ocorrência de factos com 
uma natureza tendencialmente oculta e secreta na dinâmica diária das pessoas e das 
sociedades, tal como é referido por Morgado & Vegar (2003), implica que os jornalistas 
se vejam na necessidade de recorrer a fontes privilegiadas de informação, que na maior 
parte dos casos acabam por estar associadas aos correspondentes procedimentos judiciais 
em curso. Por esta razão se suscitou a importância deste estudo acerca da associação 
entre a realização dos atos judiciais, ou de determinados atos judiciais, e a evolução dos 
fluxos noticiosos. Os Quadros seguintes apresentam os elementos colhidos através da 
análise de conteúdo que realizámos. 

a corrupção como notícia – (...) nos casos Freeport, BpN, Face oculta, E SuBmariNoS
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Quadro 5 – Total de notícias por ano e por caso

ANO FREEPORT BPN FACE OCULTA SUBMARINOS TOTAL

2005 27 2 0 0 29

2006 0 8 0 0 8

2007 16 0 0 9 25

2008 1 238 0 0 239

2009 610 449 342 28 1429

2010 111 128 213 107 559

2011 16 117 113 31 277

2012 80 174 65 52 371

TOTAL 861 1116 733 227 2937

Quadro 6 – Gráfico evolutivo do número de notícias por ano e por caso

Os Quadros 5 e 6 mostram que os casos se tornaram particularmente objeto de 
mediatização pela comunicação social, designadamente dos noticiários televisivos, a 
partir do ano de 2008. 

Mas vejamos seguidamente a evolução do número de notícias relativamente a cada 
um dos anos em que se registou um maior volume de notícias sobre os quatro casos em 
análise, ou seja entre 2008 e 2012. 
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Quadro 7 – Análise evolutiva de notícias em 2008

 Mês FREEPORT BPN TOTAL

Jan-08  5 5

Fev-08  3 3

Mar-08   0

Abr-08   0

Mai-08   0

Jun-08   0

Jul-08   0

Ago-08  1 1

Set-08 1 2 3

Out-08  3 3

Nov-08  191 191

Dez-08  33 33

TOTAL 1 238 239

Quadro 8 – Gráfico evolutivo do número de notícias para o ano de 2008
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Quadro 9 – Análise evolutiva de notícias em 2009

 Mês FREEPORT BPN FACE OCULTA SUBMARINOS TOTAL
Jan-09 173 34   207
Fev-09 117 70   187
Mar-09 57 29   86
Abr-09 111 38   149
Mai-09 62 87  1 150
Jun-09 23 44   67
Jul-09 7 80   87

Ago-09 5 3   8
Set-09 27 2  8 37
Out-09 7 14 44 14 79
Nov-09 13 38 250 3 304
Dez-09 8 10 48 2 68

TOTAL 610 449 342 28 1429

Quadro 10 – Gráfico evolutivo do número de notícias para o ano de 2009
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Quadro 11 – Análise evolutiva de notícias em 2010

Mês FREEPORT BPN FACE OCULTA SUBMARINOS TOTAL

Jan-10 6 16 7 1 30

Fev-10 2 2 103  107

Mar-10  9 20 12 41

Abr-10 6  23 34 63

Mai-10   13 13 26

Jun-10   1 4 5

Jul-10 46 4 3 10 63

Ago-10 37 18 2 8 65

Set-10 6 5 1 7 19

Out-10 2 25 19 6 52

Nov-10 3 7 8 7 25

Dez-10 3 42 13 5 63

TOTAL 111 128 213 107 559

Quadro 12 – Gráfico evolutivo do número de notícias para o ano de 2010
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Quadro 13 – Análise evolutiva de notícias em 2011

Mês FREEPORT BPN FACE OCULTA SUBMARINOS TOTAL

Jan-11 2 97 17 6 122

Fev-11  12 35 2 49

Mar-11 3 8 6 3 20

Abr-11    4 4

Mai-11 3   3 6

Jun-11 4  3 4 11

Jul-11    1 1

Ago-11     0

Set-11   1 1 2

Out-11   1 1 2

Nov-11 1  44  45

Dez-11 3  6 6 15

TOTAL 16 117 113 31 277

Quadro 14 – Gráfico evolutivo do número de notícias para o ano de 2011

antónio João maia 



71

Quadro 15 – Análise evolutiva de notícias em 2012

Mês FREEPORT BPN FACE OCULTA SUBMARINOS TOTAL

Jan-12  2 8  10

Fev-12  19 19  38

Mar-12 32 39 7  78

Abr-12 7 14 3 5 29

Mai-12 7 20 10  37

Jun-12 5 23 5  33

Jul-12 21 16 2 1 40

Ago-12  10  20 30

Set-12 4  2 5 11

Out-12 3 7  3 13

Nov-12 1 13 6 13 33

Dez-12  11 3 5 19

TOTAL 80 174 65 52 371

Quadro 16 – Gráfico evolutivo do número de notícias para o ano de 2012

Dos diversos elementos apresentados nos Quadros anteriores importa salientar as 
seguintes leituras relativamente a cada um dos casos analisados.
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A mediatização do caso Freeport

Assim e relativamente à evolução da mediatização do caso Freeport, bem como 
ao conteúdo das peças noticiosas analisadas, importa referir o seguinte: 

– O caso Freeport foi o segundo mais mediatizado, dos quatro que foram analisados, 
com um total de 861 notícias (Quadros 5 e 6);
– Passou praticamente despercebido nos anos 2005 a 2008, apresentando picos
nos anos de 2009 e 2010 (Quadros 5 e 6);
– Foi particularmente mediatizado em 2009, nomeadamente entre janeiro e abril, 
onde registou valor mais elevado de todos casos no período analisado (Quadros 
9 e 10);
– Registou um declínio de exposição em 2010, caindo depois em 2011 e 2012;
– A análise do conteúdo das peças em causa revela sinais de estarem associadas 
a elementos como a suspeição sobre a atuação política de ex-governantes, de 
governantes em exercício de funções e dos seus familiares;
– Quanto aos atos judicias que surgem tendencialmente associados a tais peças 
jornalísticas, são de destacar a realização de ações policiais de investigação criminal, 
a divulgação de declarações de magistrados, ainda que sem referência direta e 
clara aos conteúdos das investigações, a ação das autoridades policiais inglesas 
que acabaram por surgir também associadas a este caso e ainda a divulgação de 
comentários políticos acerca do caso.

A mediatização do caso BPN

Quanto à mediatização do caso BPN, importa destacar o seguinte:
– Passou despercebido nos anos de 2005 a 2007 (Quadros 5 e 6); 
– Começou a ser mediatizado no final do ano de 2008, particularmente em novembro, 
apresentando um pico no ano seguinte, em 2009, baixando depois gradualmente 
nos anos subsequentes, de 2010 a 2012 (Quadros 5 a 16);
– As principais temáticas abordadas nas peças noticiosas analisadas foram a 
extorsão, sob ameaça, de venda de documentação bancária; a demissão do presidente 
do BPN e a sua posterior detenção; as dúvidas lançadas sobre o Presidente do 
Banco de Portugal sobre a sua capacidade de controlo sobre a gestão do BPN; o 
processo de nacionalização do BPN e suposto envolvimento de ex-governantes 
na gestão do Banco e ainda a divulgação de comentários políticos acerca do caso; 
– Relativamente a atos ou relações com o procedimento judicial, importa referir 
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as peças jornalísticas associadas a declarações de magistrados, ainda que sem 
referências claras aos conteúdos das investigações;

A mediatização do caso Face Oculta

Depois, relativamente ao caso Face Oculta, os principais elementos da exposição 
mediática que foram identificados são:

– Iniciou-se em 2009, ano em que apresentou o pico de exposição, registando 
valores gradualmente menos expressivos nos anos subsequentes, ou seja entre 
2010 a 2012 (Quadros 5 a 16);
– A análise sobre o conteúdo das peças analisadas revela estarem associadas a 
situações de suspeição sobre ex-governantes e à produção de comentários políticos 
acerca do caso;
– Relativamente a conteúdos associados a atos do procedimento judicial, importa 
referir a realização de operações policiais de investigação criminal; a divulgação 
de declarações de magistrados, ainda que sem referências claras aos conteúdos das 
investigações e ainda o acompanhamento do início do julgamento.

A mediatização do caso Submarinos

Finalmente, quanto à exposição mediática do caso dos Submarinos, verificamos 
o seguinte:

– É o menos mediatizado dos quatro casos em apreço, registando a divulgação de 
notícias em 2007 e depois entre 2009 e 2012. Apresenta um pico em 2010, ainda 
assim com um valor mais baixo do que os picos registados para os restantes casos 
analisados (Quadros 5 a 16);
– Quanto ao conteúdo associado às peças analisadas, verificamos a suspeição sobre 
a atuação de ex-governantes; o envolvimento de um consórcio alemão no âmbito 
do contrato de aquisição dos submarinos; o incumprimento de contrapartidas pelo 
consórcio alemão por associação ao contrato de aquisição dos submarinos; 
– Relativamente aos atos judiciais associados às peças analisadas, verificamos 
a realização de operações policiais de investigação criminal; as declarações de 
magistrados, ainda que sem referências claras aos conteúdos das investigações e 
ainda a divulgação de comentários políticos alicerçados em torno do caso.
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Conclusão – síntese dos resultados da análise realizada

Em jeito de conclusão, apresentamos uma breve sistematização e leitura correlativa 
dos resultados alcançados relativamente aos resultados verificados para cada um dos casos 
analisados. Nestes termos, os elementos apurados parecem sustentar que:

– Cada caso judicial apresenta uma dinâmica e uma cadência própria relativamente 
ao correspondente processo de mediatização;
– O potencial de mediatização de cada caso parece variar em função de fatores como 
o objeto do processo judicial, o envolvimento ou a suspeição do envolvimento de 
personalidades políticas, bem assim como o momento que o caso judicial atravesse, 
nomeadamente quando existem ações policiais de investigação criminal;
– Existem elementos que parecem ter uma capacidade própria para potenciar a 
mediatização dos casos judiciais, nomeadamente a suspeição do envolvimento 
de políticos ou ex-políticos, a realização de operações policiais, a produção de 
declarações de magistrados e de comentários políticos a partir dos próprios casos.

Finalmente e de acordo com os elementos teóricos conhecidos, que foram 
mencionados ao longo do texto, os elementos apurados parecem sustentar, uma vez mais, 
que a forma como este tipo de casos tende a ser mediatizado, sobretudo as forças que 
motivam e alicerçam as notícias produzidas e o sentido que lhes é conferido, que aponta 
para uma permanente carga de suspeição, parecem constituir-se como contributos para a 
construção, reconstrução e reforço da perceção dos portugueses verbalizam relativamente 
ao problema da corrupção.

Por isso se ousa deixar a indicação de que talvez se mostre interessante, e sobretudo 
útil, o desenvolvimento e aprofundamento dos estudos tendentes à avaliação dos efeitos 
dos fatores impulsionadores da mediatização de cada caso sobre os contornos da perceção 
social existente sobre a problemática da corrupção em Portugal.
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4. Investigação cooperativa e comparativa: 
o projeto Corrupção Política nos Media 

Isabel Ferin Cunha
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 

Introdução

Neste texto pretendemos refletir sobre os desafios, teóricos e metodológicos, que 
se levantam à investigação cooperativa e comparada, a partir de um conjunto de trabalhos 
empíricos realizados simultaneamente em Portugal e no Brasil. Entendemos neste texto 
que uma investigação é cooperativa quando, a partir de um projeto, um conjunto de 
investigadores observa o mesmo objeto – a corrupção política – sob ângulos semelhantes ou 
complementares (por exenplo, a mediatização e o segredo de justiça), no mesmo contexto 
objetivo – a sociedade portuguesa – e, a partir de enquadramentos teóricos e metodologias 
partilhadas, procura interpretá-lo. Trata-se, deste modo, de um estudo a nível nacional que 
procura fundamentar-se num cosmopolitismo teórico e metodológico (Beck, 2006; Beck 
& Sznaider, 2006), a saber em enquadramentos teóricos e metodologias reconhecidos 
no campo24, com vista a obter resultados que sejam compreendidos transnacionalmente. 
Assumimos que a investigação comparativa pode decorrer a duas escalas: comparação 
entre objetos num mesmo “espaço” nação, por exemplo, os casos nacionais de corrupção 
política podem ser entendidos como objetos a comparar; comparação entre objetos 
identificados em cada “nação” – por exemplo, os fenómenos de corrupção política 
nacionais podem ser objetos de investigação comparada entre um ou mais países – ou 
num “espaço” regional/transnacional, por exemplo, comparar os casos de corrupção no 
“espaço lusófono”. 

Na investigação cooperativa objetivamos “esgotar” a análise e compreensão dos 
fenómenos, a partir não só da mobilização de múltiplos enquadramentos teóricos, como 
pela observação multifacetada de um objeto. Por exemplo, quando dois investigadores 
exploram a análise de um caso de corrupção política, recorrendo a enquadramentos 

24 Empregamos o conceito “campo” em sintonia com a definição de “campo social” em Pierre Bourdieu. O “campo 
social” representa um espaço simbólico, no qual as lutas pela dominação hegemónica determinam, validam e legitimam 
representações. Cada espaço corresponde, assim, a um campo específico – cultural, económico, educacional, científico, 
jornalístico etc. -, no qual é determinada a posição social dos agentes e onde se revelam, por exemplo, as figuras de 
“autoridade”, detentoras de maior volume de capital.
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teóricos diversos e a dados oferecidos pela mesma base de dados, mas seguindo perspetivas 
distintas. Por exemplo, quando procuram observar diferenças na cobertura jornalística 
entre meios de comunicação,  ou a opinião na imprensa e na televisão ou, ainda, como 
os jornais televisivos cobrem a atuação das instituições da justiça. Nas investigações 
comparativas, independentemente dos enquadramentos teóricos e as metodologias 
utilizadas,  buscamos não só aquilo que é constante nos fenómenos observados, isto é, 
os padrões, como também o que destingue, e torna único, um determinado fenómeno, 
ou elemento. 

Partindo destes pressupostos, e do facto dos media constituirem uma moldura de 
integração à escala mundial, constatamos que no espaço lusófono25 eles foram, e são, 
desde os meados do século XX, grandes impulsionadores de agregação. Neste espaço – e 
apesar de todos os constrangimentos políticos e históricos – os meios de comunicação 
geraram dentro da mundialização uma certa autonomia regional, fundada na partilha de 
uma história e língua comum. Primeiro foi a circulação de produtos de imprensa (livros, 
revistas, folhetes, etc.), em seguida os conteúdos da rádio (música, humor, teatro, etc.) e 
da televisão (principalmente as telenovelas brasileiras) e, por fim, os sites e redes sociais 
em português. Estes factos históricos justificam que se façam investigações cooperativas e 
comparativas em países que integram este acervo mediático comum e mantém próximidade 
cultural e linguística (Barker, 1999). 

Macro-Enquadramentos 

O projeto Corrupção Política nos Media: uma perspetiva comparada fundamentou-
-se, no seu desenho inicial, em pressupostos teóricos e metodológicos desenvolvidos por 
Esser & Pfetsch (2004, 2008), Hallin & Mancini (2004, 2010, 2012) e Livingstone (2012).

O objetivo das investigações empíricas realizadas foi, em primeiro lugar, contextulizar 
e descrever os fenómenos de corrupção política e, em seguida, explorar “mapas culturais” que 
caracterizassem os países e cada país envolvido. No âmbito destes trabalhos pretendemos, 
também, observar as tensões entre perspetivas culturais nacionais (por exemplo, sobre o que 
é socialmente censurável em corrupção política) e fluxos culturais globais (por exemplo, 
indicadores de corrupção internacionais), assim como heranças advindas do colonialismo, 
por exemplo, relações entre políticos portugueses e brasileiros em negócios de Estado.

25 Utiliza-se esta designação num sentido virtual. Trata-se de um estado mental que – estando imbuído da língua e da 
presença portuguesa – engloba naturais de países e regiões, não necessariamente de língua oficial portuguesa, mas 
também as diásporas e aqueles que, de alguma forma, tiveram contacto com aquela(s) herança(s) cultural, falando, ou 
não, português (Cunha, 2016).  
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Tal como foi proposto por Livingstone (2012), para além de considerarmos as 
particularidades, enquanto unidades de análise, de cada um dos países envolvidos, 
tivemos em consideração os seus diversos contextos relacionais – nacionais, regionais e 
globais – com vista a identificar indicadores de análise comparáveis ou compatíveis. Estes 
procedimentos procuraram superar a dimensão nacional e apreender o que aproxima e 
diferencia os diversos países, criando condições para mapear, numa dimensão transnacional, 
o espaço lusófono, enquanto espaço regional na globalização.   

Neste sentido, começamos por situar o enquadramento teórico deste projeto nas 
Ciências Sociais, mais especificamente nos Estudos sobre os Media, e dialogar com as 
diversas abordagens teóricas presentes nos trabalhos empíricos, a partir de revisões de 
literatura. Em seguida, pretendemos descrever os percursos e as ferramentas metodológicas 
desenvolvidas pelos investigadores, com vista a aferir resultados e contributos para a 
compreensão dos fenómenos de corrupção política. 

Consideramos relevante, neste sentido, discutir as teorias que foram desenvolvidas 
em torno dos conceitos Globalização, Cosmopolitismo e Mediatização, tendo como  foco 
o papel atribuído aos media. Estes três conceitos geraram no final do século XX, início do 
segundo milénio, um debate sobre a necessidade de uma nova agenda de investigação para 
as Ciências Sociais (Beck, 2006; Beck & Sznaider, 2006; Ampuja, Koivisto & Valiverronen, 
2014; Livingstone & Lunt, 2014). A discussão não adquiriu, apenas, implicações teóricas, 
como veremos, mas visou determinar abordagens metodológicas diferenciadas, fundadas 
na transdisciplinaridade e na capacidade de macro-contextualizações dos fenómenos dos 
media.  

Globalização foi entendida como processo de interdependência crescente entre 
povos diferentes, regiões e países em todo o mundo, em conexão com a expansão do 
capitalismo, do consumo e dos estilos de vida (Giddens, 2001: 693). O conceito firmou-se 
como teoria nas Ciências Sociais, a partir da década de noventa do século passado, em 
simultâneo com o fim do bloco soviético e a consolidação das formas capitalistas, na sua 
vertente neoliberal de produção, por exemplo, com a expansão das empresas transnacionais 
e multinacionais e a desterritorialização de fluxos financeiros.  A expansão do conceito, 
que inicialmente foi contestado e pouco acarinhado, acompanhou as sucessivas revoluções 
das tecnológas  de informação e comunicação que permitiram acelerar os fluxos de 
informação (Castells, 1996; 2000), nomeadamente os financeiros. 

A Teoria da Globalização chamou a atenção para a interdependência dos fenómenos, 
quer a nível local quer a nível global, não só na ótica de a valorizar, cunhando o conceito 
de “culturas hibridas” (Appadurai, 1996; Canclini, 1989,1999), mas, também, pondo 
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o acento nos “riscos” que essa interdependência de relações significava (Beck, 1992).  
Anteriormente, um outro grupo de autores como Robertson (1992), Featherstone (1990) 
e Wallerstein (1990) tinham equacionado o avanço da globalização, na sua dimensão 
cultural  – muito centrada nos media – e económica, como uma tensão entre modelos de 
sociedade, a saber, o capitalismo e o socialismo. Seguindo este raciocínio, e no momento 
do colapso da União Soviética, Herman e McChesney (1997) apresentaram o fenómeno 
da globalização como um quase sinónimo de imperialismo. Enquanto Boaventura de 
Sousa Santos (2002), na análise que faz às Teorias da Globalização, enunciou uma série 
de falácias e contradições, fundadas no eurocentrismo/ocidentalismo metodológico dos 
cientistas sociais, e pôs em questão algumas das suas previsões tais como, o fim do estado-
nação, a relação de domínio do Norte face ao Sul, o papel libertador e homogenizante 
das tecnologias da informação e da comunicação. 

Mantendo o princípio de apresentação deste debate em função das pesquisas 
empíricas realizadas no projeto Corrupção política nos Media: uma perspetiva comparada, 
evocamos a abordagem complementar de Beck (2006) e Beck e Sznaider (2006). Estes 
autores desenvolveram o conceito cosmopolitismo, como um programa metodológico 
para compreender os fenómenos de âmbito global. Ao constatar que a humanidade vive 
sob a ameaça de riscos globais, que nenhum estado-nação tem condições de superar 
isoladamente, Beck propõe uma revisão do conceito, não mais entendido como uma 
opção elitista individual – tal como era assumido no século XIX e até meados do século 
XX – mas algo que se afirma a partir de dentro das sociedades, como efeito colateral 
indesejado de opções políticas e económicas, nacionais e internacionais. Cotejando 
globalização e cosmopolitização Beck (2006) afirma que enquanto a globalização é algo 
que é compreendido como acontecendo “lá fora” (da nação) a cosmopolitização é entendida 
como acontecendo “cá dentro” (da nação). Por exemplo a globalização determina, na 
perspetiva dos países europeus, a desindustrialização e o aumento do desemprego na 
Europa, causados pela deslocalização das empresas e multinacionais em busca de mão-de-
obra mais barata e menos entraves legais à produção; cosmopolitização é, por exemplo, a 
incorporação no quotidiano de comidas, roupas, elementos e utensílios culturais advindos 
de outras culturas e regiões. No entanto, a cosmopolitização, ao contrário da globalização, 
não avança como um programa, não implica tensões, nem progresso, nem aquisições 
morais. Trata-se antes de um processo, a médio e longo prazo, em que os espaços nacionais 
se desnacionalizam, esbatendo-se as fronteiras entre o nacional e o internacional dando 
origem a outras realidades, condicionadas a um outro espaço-tempo. No espaço lusófono 
identificamos dois processos simultâneos e concomitantes de cosmopolitização. O primeiro 
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processo de cosmopolitização, nem sempre necessariamente o mais evidente, advém da 
partilha de uma língua e de uma vivência histórica – datadas pela dominação imperial 
portuguêsa – seguida de dinâmicas de circulação de conteúdos mediáticos, tais como 
livros, revistas, música, teatro, telenovelas, etc. O segundo processo de cosmopolitização 
é inerente aos fluxos globais culturais, fundamentalmente dissiminados pelos grandes 
conglomerados dos media, proponentes de estilos de vida e consumos.

Com base na observação destes enquadramentos de interdependência e de 
interrelação, consideramos pertinente para o nosso projeto a visão interdisciplinar e 
transdisciplinar das Ciências Sociais proposta por Beck e Sznaider com vista a reequacionar 
as fronteiras das metodologias empíricas. Pareceu-nos, ainda, oportuna a sugestão que as 
Ciências Sociais devem objetivar, a partir de temas, conceptualizar padrões relacionais, 
colocando o foco ora no nacional, ora no transnacional, sem perder, contudo, o olhar 
nacional.  Por exemplo, explorar como os jornais televisivos fazem a cobertura dos 
fenómenos de corrupção em cada país e, em seguida, tentar identificar padrões de cobertura 
da corrupção política nos jornais televisivos portugueses e brasileiros, com o objetivo de 
apreender o que é comum nesses padrões, ou não, entre canais e países.  

Deste modo, a proposta de Beck e Sznaider oferece um quadro consistente que 
nos permite situar as opções concetuais e metodológicas realizadas no projeto como 
um todo, e nas investigações empíricas em particular. Por outro lado, aqueles autores 
oferecem uma base consistente para aprofundar discussões em torno do que se pode 
entender, nomeadamente em Portugal e no Brasil, por “nacionalismo metodológico” e 
“cosmopolitismo metodológico”. 

Na continuação desta revisão de literatura Sparks (2007), na análise que empreende 
à Teoria da Globalização, numa perspetiva centrada nos media, identifica duas tendências 
teóricas que rotulou teorias “fracas” e teorias “fortes”. Segundo este autor as primeiras 
teorias imputam às grandes empresas capitalistas e às alianças que estabelecem com o 
poder político e económico a destruição de formas menos vantajosas de produção cultural. 
Os media seriam, neste contexto, uma das instituições ao serviço do capitalismo e do 
imperialismo norteamericano ou ocidental, homogeneizando o mundo globalizado através 
da imposição de conteúdos e a padronização de consumos e estilos de vida. As teorias 
“fortes”, sem ignorarem e menosprezarem a expansão do capitalismo e a interdependência 
económica e simbólica, tenderiam a afirmar as potencialidades do processo da globalização 
tendo como factor determinante os media, as indústrias culturais e as novas tecnologias 
de informação e comunicação.  A dicotomia entre teorias “fortes” e “fracas” reforça a 
perspetiva do papel central dos media nas sociedades atuais e a tendência a se constituirem 
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como instituições autónomas, tanto à escla nacional, como internacional. A proposta de 
Sparks veio consolidar a reflexão sobre o papel dos media noticiosos no espaço lusófono, 
sabendo-se de antemão, por investigações anteriores, que detrminados conteúdos – como 
as telenovelas e a música brasileiras – contribuiram ativamente para a sua construção. 

As críticas à Teoria da Globalização têm-se acentuado a partir da crise financeira 
global despoletada nos Estados Unidos entre 2007/2008. Diversos autores entre eles 
Ampuja (2013) e Ampuja, Koivisto e Valiverrone (2014) argumentam que há uma enorme 
lacuna de reflexão histórica e de atenção às realidades políticas e sociais, na análise que os 
cientistas sociais ocidentais fazem aos fenómenos da globalização. Para estes autores, há 
quase como que um esquecimento generalizado, na Teoria da Globalização, dos contextos 
históricos, políticos e sociais de cada espaço geográfico, ao que acresce a confiança 
exagerada colocada na natureza emancipatória da desterritorialização, da hibridação e 
do poder transformador das tecnologias da informação e comunicação.  As críticas vão, 
ainda, no sentido de realçar que a Teoria da Globalização tende a promover e a louvar o 
projeto neoliberal global, comandado por interesses tecnológicos e financeiros difusos 
de empresas trans e multinacionais. Ora estas críticas determinam e exigem, segundo 
esses autores, uma nova agenda de pesquisa nas Ciências Sociais, incluindo no que toca 
ao papel dos media e das tecnologias de informação e comunicação. 

Dentro deste enquadramento, são estudadas atualmente na Europa, as mudanças 
no modus operandi dos media, principalmente desde o início do milénio, a partir da 
discussão dos conceitos de “mediação” e “mediatização” (por exemplo, Strombock, 2008; 
Strombock, 2011; Hepp, 2012; Livingstone & Lunt, 2014). A aceção destes conceitos não 
é nova. Anteriormente, outros autores europeus e norte-americanos (por exemplo, Berger 
& Luckman, 1969; Baudrillard, 1976; Altheide & Snow, 1979, 1988; Silverstone, 1999; 
Sparks & Tulloch, 2000) e, igualmente, latino-americanos (ex. Martin-Barbero, 1998; 
Orozco Gómez, 2001) desenvolveram ideias muito semelhantes a partir de considerações 
sobre o papel dos meios de comunicação, principalmente da televisão. O que é novo nesta 
discussão, principalmente na Europa, é o papel central conferido aos media enquanto 
instituição e a sua crescente hegemonia e autonomia sobre as restantes instituições 
sociais. Embora as perspetivas teóricas e concetuais dos autores sejam diferenciadas, 
observamos, como denominador comum, a preocupação com a emergência de uma 
“lógica dos media” associada e acompanhando o crescimento da “lógica dos mercados”, 
bem como a sinalização das repercussões destes fenómenos na democracia e na política 
(Couldry & Hepp, 2013). 
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No desenho do percurso teórico, traçado pelos autores europeus, que vai da 
“mediação” à “mediatização” há um consenso generalizado de que a mediação pressupunha 
a independência das instituições sociais face aos media e que estes estavam ao serviço 
daquelas instituições para comunicar com os cidadãos e “esclarecer” a opinião pública. 
Também está consensualizado o papel da televisão e a dinâmica que empreendeu como 
mediadora entre as instituições – respeitando as lógicas próprias das instituições que eram 
mediadas, as suas especificidades, ritmos, tempos e atores – e a sociedade. Os meios de 
comunicação foram, nessa perspetiva, os canais de comunicação entre as instituições 
e os cidadãos, enquanto a informação disponibilizada constituía um serviço inerente à 
liberdade de expressão em democracia.

Nos Estados Unidos e na América Latina as dinâmicas de “mediação” rapidamente 
se altearam em função da lógica empresarial do setor que impôs um ritmo concorrencial. 
Na Europa, de uma maneira geral, as mudanças ocorreram progressivamente, a partir 
dos finais da década de oitenta e início dos anos noventa, com a desregulamentação dos 
mercados dos media. Para esta mudança contribuíram, ainda, outros fenómenos como o 
fim do bloco soviético, a assunção de políticas neoliberais, a crescente mercantilização 
das empresas detentoras de meios de comunicação, assim como a abertura dos mercados 
europeus às multinacionais de conteúdos norte-americanos e a incorporação de tecnologias 
de informação e comunicação. A mediatização surge assim como consequência de um 
processo histórico.

Hepp (2012) compreende o conceito de mediatização como um metaprocesso, isto 
é um constructo conceitual pelo qual se descreve um processo de mudança a longo-prazo. 
O conceito aponta para mudanças e cruzamentos culturais que, de processo em processo, 
influenciam a longo termo o desenvolvimento social e cultural da humanidade (Krotz apud 
Hepp, 2012:9). Neste sentido o autor identifica quatro metaprocessos que influenciam 
as mudanças sociais da atualidade, tais como a Individualização, a Globalização, a 
Mercantilização (e consumo) e a Mediatização. Estes quatro metaprocessos são, segundo 
Hepp, constructos conceituais pelos quais a ciência, bem como as pessoas nas suas vidas 
quotidianas, moldam a sua visão de mundo, acrescentam dados e informações, expressões, 
emoções e consequências, o que lhes permite – à ciência, mas também às pessoas em 
geral – tornar gerenciavel o mundo e a vida.

Em função do nosso campo de investigação ser os media, centramos a análise no 
metaprocesso e nas lógicas de mediatização. O metaprocesso não descreve uma teoria 
de mudança dos media, mas visa esclarecer as relações entre as mudanças operadas nos 
meios de comunicação, principalmente a partir da hegemonia da televisão, e os seus 
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potenciais efeitos sócio-culturais.  O objetivo é desenvolver uma agenda de investigação 
que  envolva não só as lógicas mas, também, os contextos institucionais e tecnológicos 
dos media. Entre estes, e segundo Hepp (2012), os processos de “extensão” (alterações 
espaço-tempo, provocadas pelos meios); “substituição” (formas dos meios de comunicação 
se substituirem a instituições e atividades sociais); “amalgama” (mistura de experiências 
mediadas com outras não mediadas) e “acomodação” (encenação das instituições e atores 
à maneira dos media, sobretudo da televisão). 

Abordaremos de seguida, as componentes teóricas e metodológicas que são comuns 
e convergem mas, também, as que se destacam pela sua singularidade, nos trabalhos 
emnpíricos realizados no ambito do projeto Corrupção Política nos Media: uma perspetiva 
comparada.26

Trajetórias de investigação 

 A apresentação que faremos dos percursos empreendidos nestes trabalhos empíricos 
irão centrar-se nas seguintes componentes: contextos (objetivos e interpretativos), 
metodologias (quantitativas e qualitativas), desafios e resultados. No nosso entendimento, 
a noção de contexto deve ser entendido como um conjunto de elementos (dados) que 
constituem, simultaneamente o background e a moldura, para o estudo de sociedades, 
fenómenos, acontecimentos, grupos ou indivíduos (Talja, Keso & Pietilainen, 1999; 
Beck, 2006). O contexto fornece o enquadramento para a análise – a partir da recolha 
de dados, factuias, históricos, estatísticas e outros – de, por exemplo, um fenómeno 
ou acontecimento. Ele determina o conhecimento envolvente, datado no espaço e no 
tempo, sempre interelacionado e em atualização. Deste modo, o que se pode enunciar 
sobre um contexto – e o que se pretende conhecer por meio de uma investigação – 
está irremediávelmente interligado, independentemente das descontinuidades entre um 
acontecimento e a sua observação. Esta perspetiva metodológica, configura o contexto 
não como uma variável independente, mas como o local onde o fenómeno a observar se 
torna o objeto de pesquisa. 

Por exemplo, o desenho do contexto que envolve os casos de corrupção política em 
Portugal, não pode dissociar-se da história e da cultura política portuguesa, dos quarenta 
anos de ditadura (1933-1974) e da democratização recente. O mesmo contexto não pode 
esquecer os dados estatísticos relativos ao analfabetismo, ao PIB per capita e à injeção de 
capital advindo da entrada de Portugal na União Europeia (1986) e, finalmente a adesão 

26 Não iremos descrever separadamente os trabalhos mas apenas referir procedimentos e percursos teóricos e metodológicos. 
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ao Euro (2002) e a crise financeira de 2007/2008, com génese nos Estados Unidos e 
repercursões na Europa e, mais especificamente, nos países do Sul da Europa. 

Podemos distinguir, ainda, entre contexto objetivo e contexto interpretativo. 
O contexto objetivo constitui o mapa do conhecimento estabilizado, por exemplo, 
acontecimentos e períodos históricos, datas, dados estatísticos sobre corrupção, estatísticas 
sobre consumos, audiências, etc. O contexto interpretativo deve ser entendido como a 
capacidade de mobilizar teorias e conceitos pertinentes capazes de explicar, interpretar 
ou justificar determinados fenómenos.  Os elementos para elaboração de um contexto 
objetivo encontram-se, em geral, disponíveis em cronologias, relatórios e outro tipo de 
documentos. Enquanto a organização do contexto interpretativo procede da identificação 
e seleção – entre aparatos teóricos, concetuais e metodológicos disponiveis – realizada 
em função das escolas e paradigmas partilhados, bem como da trajetória pessoal dos 
investigadores. Por esta razão o contexto interpretativo tende a ser mais subjetivo que 
o objetivo, na medida em que este último  tende a ser mais consensual e menos sujeito 
a “escolhas”.

Por exemplo, há um consenso – que se nota nas citações que perpassam a maioria dos 
textos do projeto – na validade dos dados disponibilizados sobre a corrupção apresentados 
por instituições internacionais como a Transparência Internacional, o Banco Mundial, 
o Eurostat ou ainda o Latinobarometro. Esta unanimidade não ocorre no contexto 
interpretativo que tende a mobilizar, nos diversos campos das Ciências Sociais, teorias 
e autores de escolas dispares, em função dos objetivos e hipóteses de trabalho de cada 
investigação empírica. Assim, por exemplo, e em função do campo, das teorias e dos 
conceitos evocados, as relações estabelecidas entre sistemas políticos e fenómenos de 
corrupção política diferem de investigador para investigador, tanto em Portugal, como no 
Brasil. Por outro lado, a ótica a partir da qual se investiga o objeto faz com que a literatura 
evocada se situe em diversos campos das Ciências Sociais, nomeadmente na Sociologia, 
Ciência Política, Ciências Jurídicas, Ciências da Comunicação, etc. Pode, ainda, ser 
discutível, ou mesmo problemática, a citação de obras e autores descontextualizados das 
escolas e dos seus contextos objetivos de investigação. 

Um outro desafio metodológico identificado centra-se nas diferenças geográficas e 
de escala dos países envolvidos. Apesar do espaço lusófono ser um conceito “mental”, a 
vivência desse espaço faz-se num território e num tempo determinado com antecedentes 
históricos e culturais singulares. A situação geográfica e a escala desses territórios 
tem implicações políticas, sociais e económico/financeiras. Salientamos que, em todos 
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estes países, aos  elementos advindos de uma partilha de história e de traços culturais e 
linguísticos se sobrepõem elementos globais, ou tendências globais, que foram apropriados 
pelos indivíduos e pelas sociedades e caracterizam o funcionamento do sistema dos media. 
Acresce que os países que compõem o espaço lusófono estão situados em continentes 
com percursos, histórias, dinâmicas e vivencias muito diferentes. 

Por exemplo, o sistema mediático em Portugal, país que se situa na Península Ibérica 
e na Europa, nasceu com um forte setor público, independentemente de contemplar a 
atividade privada desde a sua fundação. A ditadura, com todo o seu aparato de censura e 
controlo governamental, influenciou diretamente a atividade dos meios de comunicação 
de 1933 a 1974. A revolução de 1974 condicionou a atuação dos media até ao início 
da década de noventa. A entrada de Portugal na União Europeia teve consequências na 
liberalização e desregulamentação do sitema mediático português que, novo milénio, 
adquire novas configurações a partir da entrada de capitais estrangeiros, nomeadamente 
angolanos. Por outro lado, o sistema mediático brasileiro tem, desde a sua origem, um 
forte e dinâmico setor privado que subsistiu à ditadura e aos regimes militares. Grandes 
grupos dos media existem desde a década de cinquenta do século passado, e apesar da 
sua génese ser a imprensa, expandiram-se rapidamente para a rádio e a televisão, com 
grande influência dos Estados Unidos da América.  A democracia na década de oitenta 
trouxe um aumento de concessões de meios de comunicação a grupos  privados com 
ligações aos partidos políticos então dominantes (PSDB e PMDB). Ao olharmos para os 
media portugueses e brasileiros sem este background, arriscamo-nos a descontextualizar 
algumas das suas particularidades.

Podemos, ainda, nomear outras dificuldades, de natureza mais instrumental, como a 
existência, ou não, de instituições de recolha e tratamento de dados, tais como hemerotecas, 
centros de documentação e bibliotecas, bem como diferentes critérios de recolha e tratamento 
desses materiais. Por exemplo, os centros de documentação em Portugal e no Brasil 
disponibilizam material com bastante continuidade e qualidade, o que não acontece em 
Moçambique ou Angola. Salientamos, ainda, que o Brasil tem um centro de documentação 
especializado – a Corrupteca – situado na Universidade de São Paulo, que reune materiais 
noticiosos, aritigos e outros elementos pertinentes para o estudo da corrupção. 

Outro problema grave é o acesso ao material audiovisual, como por exemplo, à 
programação de televisão, rádio ou aos arquivos da internet. Não existem políticas – 
no espaço lusófono – que atribuam a esses materiais, após a sua exibição, um estatuto 
de informação ou memória pública. Por outro lado, quando há arquivos, as políticas 
das instituições são restritas e privilegiam os direitos de autores, tornando os acessos 
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extremamente selectivos e os preços dos materiais incomportáveis para fins académicos. 
Identificamos, ainda, outras particularidades que dificultam estas investigações tais como,  
as diferentes estruturas dos sistemas mediáticos, formas de censura – mais ou menos 
velada – aos jornalistas, dificuldades em aceder e utilizar softwares próprios à pesquisa 
em Ciências Sociais, assim como deficiências na especialização dos recursos humanos. 

Igualmente importante, no que toca às metodologias são as práticas  consolidadas 
– em cada país, instituição universitária ou de investigação – de fazer “ciências sociais” 
e, por conseguinte, de fazer “Estudos sobre os Media”. Estas práticas seguem e instituem  
escolas e procedimentos, validam ou desprestigiam procedimentos, consolidam hierarquias 
de poder, não necessariamente aferidas pela inovação e os resultados, mas pautadas por 
um certo ”nacionalismo metodológico” – que tende a refletir a tendência hegemónica de 
investigação dentro de um espaço nacional – e a capacidade de o impôr como paradigma 
dominante. 

Recordamos que o conceito “nacionalismo metodológico” não é um conceito de 
metodologia, mas de sociologia, ou mais especificamente da teoria social da sociologia. 
Trata-se de um conceito que podemos extrapolar para os Estudos sobre os Media e que 
pressupõe que a unidade de análise é a sociedade nacional, ou o estado nacional, ou a 
combinação de ambos (Beck & Sznaider, 2006). No entanto, o objetivo das investigações 
cooperativas e comparativas é recuperar a ideia de “cosmopolitismo metodológico” no 
sentido de nos debruçarmos sobre fenómenos transnacionais, normalmente associados 
a realidades e transformações advindas do processo designado como “globalização”.  
Neste processo, e a partir de investigações empíricas nacionais, a proposta medodológica 
é perceber como se dissolvem e misturam elementos globais e  locais, nacionais e 
internacionais, o “nós” e os “outros”. Por exemplo, nos trabalhos sobre os media e a 
corrupção política, foi interessante perceber os elementos partilhados advindos do espaço 
lusófono – como por exemplo, o participação ambígua das elites tradicionais naqueles 
fenómenos – mas, também, os elementos associados à “globalização”, como a drenagem 
de proventos ilicitos para paraísos fiscais. 

Os trabalhos empíricos contribuem, deste modo, para a análise e compreensão das 
formas de sobreposição e mistura dos dois níveis de “cosmopolitização”: o que se efetiva  
e circula pelo espaço lusófono (foco nacional e regional) e o que tem a dimensão mundo 
(foco transregional). O foco nacional aponta para a aferição de apropriações nacionais, 
feitas de determinados valores partilhados, como por exemplo, a dificuldade em entender 
a corrupção no âmbito do quotidiano ou, ainda, o papel da justiça e das elites nestes 
fenómenos. Em contrapartida, o foco regional identifica elementos transversais ao espaço 
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lusófono, que sendo, também, tendências globais, adquirem nesta região particularidades, 
como, por exemplo, a relevância atribuída a determinados comportamentos económicos 
e financeiros na cobertura noticiosa televisiva. 

Metodologias, métodos, desafios e resultados 

A complexidada destas investigações obrigou à utilização de ferramentas multimétodos 
ou métodos mistos. Definimos os métodos mistos como uma abordagem flexivel que pode 
ser ora qualitativa, ora quantitativa, capaz de recolher e gerar um conjunto de informações 
diversificadas e complementares. A sua finalidade é reforçar e contribuir para a consistência 
dos resultados obtidos e permitir uma visão multifacetada dos fenómenos observados. Deste 
modo, uma investigação pode não só recorrer à construção de uma base de dados, ou à 
utilização de dados estatísticos, como extrair dados de questionários, entrevistas ou grupos 
de focos. Pode, ainda, utilizar como ferramenta a análise do discurso ou a análise textual 
ou de conteúdo. A opção por um dos métodos mostra que as ciências sociais, incluindo 
os Estudos sobre os Media, reconhecem, não só  a existência de múltiplas abordagens e 
métodos, que permitem a apreensão e compreensão de um objeto de investigação (Bryman, 
2007), como o enquadramento a partir de diferentes paradigmas teóricos e concetuais.

Como referimos inicialmente o projeto Corrupção política nos Media: uma 
perspetiva comparada27 fundamentou-se no seu desenho inicial em pressupostos teóricos e 
metodológicos desenvolvidos por Esser e Pfetsch (2004, 2008), Hallin e Mancini (2004, 2010, 
2012) e Livingstone (2012) em investigações  realizadas em diferentes países que visavam 
comparar fenómenos políticos e mediáticos. Seguindo estas propostas, a preocupação inicial 
do projeto foi esboçar e cracterizar os contextos de cada país participante no que concerne 
ao fenómeno da corrupção, tendo em conta as características particulares dos sistemas 
políticos, sistemas mediáticos e enquadramentos legais.28 De forma resumida, o sistema 
político brasileiro e moçambicano caracteriza-se pelo presidencialismo e federalismo, 
enquanto o português é semi-presidencial e parlamentar, com um executivo presidido 
pelo Primeiro-Ministro. Nos três países, a Justiça é, constitucionalmente, independente do 
Poder Político, mas esta autonomia tende a estar condicionada – em graus diferentes nos 
três países – por esse mesmo Poder. Como, também, assinalámos os sistemas mediáticos 
apresentam genealogias diferentes: em Portugal há um setor público e um setor privado; 

27 Projeto financiado pela Fundação Ciência e Tecnologia, Portugal (FCT/PTDC/IVC-COM/5244/2012).
28 Estas preocupações deram origem à publicação de diversos artigos reunidos no livro Cunha, I.F. e Serrano, E. (Coords.) 
(2014) Cobertura Jornalística da Corrupção Política: sistemas políticos, sistemas mediáticos e enquadramentos jurídicos. 
Lisboa: Alêtheia.
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no Brasil domina o setor privado e um pequeno setor público; em Moçambique o domínio 
é público e o privado encontra-se condicionado aos interesses do partido do poder e aos 
seus representantes. A natureza e a tolerância aos fenómenos da corrupção, em cada país, é, 
também, diferenciada em função da cultura e dos valores, bem como da trajetória histórica 
vivenciada por cada um daqueles países. 

Empreendemos, também, uma revisão de literatura nacional e internacional nos 
diversos campos das Ciências Sociais. Nestas leituras identificámos múltiplas correntes 
teóricas sobre os fenómenos de corrupção o que dificultou estabilizar a compreensão de 
conceitos e fenómenos como “media e corrupção” e “cobertura jornalística da corrupção 
política”. Esta discussão envolveu um trabalho de revisão bibliográfica extenso e a assunção 
de que existem entendimentos diversos, em função da trajetória histórica e cultural de cada 
país participante, acerca do fenómeno de corrupção e do papel dos media. No entanto, são 
referências constantes autores clássicos – Della Porta e Mény, 1995; Heidenheimer, Johnston 
&Levine, 1989; Heidenheimer & Johnston, 2002; Johnston, 2005; Rose-Ackermann, 1999 
– mas, também, autores nacionais, por exemplo, no caso português Sousa & Triães, 2007 
e Maia, 2008;  ou no caso brasileiro Avritz, 2002; Filgueiras, 2007 e mais recentemente 
Moisés, 2010. Nas Ciências da Comunicação, mais precisamente nas Teorias dos Media e 
do Jornalismo estão consensualizados autores como McCombs & Show, 1972; Scheufelle, 
2000; Hallin & Mancini, 2004 e Traquina, 1994. 

Na verdade, não foi possível chegar a um consenso sobre a perspetiva teórica mais 
capaz de enquadrar e permitir a análise dos fenómenos de corrupção política. Contudo, 
parece-nos que o trabalho de Johnston (2005), ao propor quatro grandes categorias para 
a observação da corrupção, reúne e oferece elementos capazes de explicar de forma 
comparativa aqueles fenómenos. A tipologia proposta para a análise das síndromes, ou 
patologias da corrupção – Influência dos Mercados (Influence Market), Cartéis de Elites 
(Elite Cartel), Oligarcas e Clãs (Oligarch and Clan) e Funcionários e Magnatas (Official 
Moguls) – insere-se num contexto de políticas neoliberais mundializadas e assenta na 
mensuração da credibilidade das instituições públicas e privadas em democracia, assim 
como nas oportunidades de bem-estar oferecidas aos cidadãos.

Tratando-se de uma investigação centrada na cobertura jornalística da corrupção, 
foi necessário isolar, e justificar, a construção de um corpus de análise. Deste modo, os 
investigadores dos três países tiveram a oportunidade de selecionar não só os meios de 
comunicação – imprensa diária, imprensa semanal, revistas; televisão, blogs, etc. – como 
os casos de corrupção e o período abrangido. Os casos foram selecionados tendo em 
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consideração três critérios primordiais: casos de âmbito nacional; casos que tivessem figuras 
políticas de primeiro plano, como protagonistas; casos que, preferencialmente, envolvessem 
interesses ou ramificações internacionais. Foram considerados os anos de 2005 a 2012, por 
corresponderem, em Portugal e no Brasil, a um período em que a perceção da corrupção 
muito aumentou, como demonstram os relatórios de organizações internacionais. Em 
Moçambique a realidade nacional moldou o foco dos investigadores que se debruçaram 
sobre os casos de corrupção ocorridos durante campanhas eleitorais. Frisamos, por isso, 
que os trabalhos empíricos resultaram num conjunto de textos que apresentam dados sobre 
realidades nacionais o que nos permite traçar um panorama facetado e complexo, onde a 
dimensão comparativa adquire valor substancial.

Os trabalhos em Portugal e no Brasil visaram, em primeiro lugar, identificar padrões 
de cobertura jornalística na imprensa e na televisão, bem como nas redes sociais. Em 
seguida, pretendeu-se cotejar possíveis convergências e divergências, nessa cobertura, entre 
casos nacionais e, ainda, entre casos nos dois países. Em Portugal selecionaram-se os casos 
Freeport, Face Oculta, BPN e Submarinos; no Brasil o Mensalão (com desdobramentos 
em Portugal), o Petrolão e o Lava-Jato. 

Na dimensão operativa do projeto recorremos a instrumentos de recolha de dados, 
a partir da investigação estatística e documental em hemerotecas e no Brasil à Corrupteca 
da Universidade de São Paulo. No caso dos jornais televisivos, o material foi comprado, 
em Portugal, à empresa Marktest, enquanto no Brasil as captações foram realizadas nos 
sites abertos das estações televisivas.29 Na análise de blogs políticos, que só se realizou 
em Portugal, o critério foi isolar os dez com maior média de visitas.30 

Ainda nesta dimensão operativa, foram construídas e validadas bases de dados em 
SPSS (Statistical Package for Social Science) relativas aos conteúdos manifestos dos meios 
de comunicação que integraram o corpus.31 Com vista à padronização e normalização do 
preenchimento destas bases de dados foram, igualmente, construídos e aferidos codebooks 
(livros de códigos) relativos à imprensa, televisão e blogs. Para a análise dos blogs recorreu-
se às novas ferramentas e metodologias de análise da Web 2.0 (Herring, Scheidt, Kouper 
& Wright, 2006: 3-20). Dado o volume de dados registados, entre 2005 e 2012, a análise 

29 Coutinho, I. & Oliveira Filho, J. T. (2015) A cobertura televisiva da corrupção em anos eleitorais: uma análise do 
enquadramento do caso Petrolão nos noticiários de emissoras pública e comercial Revista Media & Jornalismo, 26 (14) 
1:149-166.
30 Serrano, E. & Calado, V. (2015) Serão os blogs uma alternativa aos meios na discussão de temas como a corrupção 
política? Revista Media & Jornalismo, 26 (14) 1: 91- 110.
31 A mestre e bolseira do Projeto Patrícia Contreiras teve a seu cargo a construção e validação das bases de televisão. A 
licenciada Carla Oliveira teve a seu cargo a construção e validação das bases de imprensa.
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do corpus foi restringida, em Portugal, ao ano de 2009, exceto no caso Submarinos, dado 
que registou um maior número de peças no ano de 2010. Nos canais de televisão de sinal 
aberto – SIC, TVI e RTP1 – foi feita a análise de todas as peças televisivas e construídas 
bases para cada um dos quatro casos (BPN, Face Oculta, Freeport e Submarinos). Na 
imprensa, foi adotado o mesmo procedimento relativamente à construção de bases de 
dados que registaram os jornais Diário de Notícias e Público, os semanários Expresso 
e Sol. No Brasil, e em Moçambique, as equipas adaptaram estas metodologias às suas 
realidades em função do corpus, assim como dos recursos humanos disponíveis. No Brasil, 
os colegas optaram pela análise do discurso na imprensa e pela observação das rotinas e 
procedimentos técnicos utilizados na televisão, com vista a identificar padrões noticiosos.

O projeto deu ênfase, em função do seu desenho inicial, às metodologias quantitativas 
– a partir da construção de bases de dados – e a dados que demonstrassem não só a 
intensidade e visibilidade da cobertura jornalística dos casos, como ocorrências e frequências 
de temas, atores, instituições e ilícitos. Os resultados obtidos permitiram identificar a 
existência de uma rotina jornalística que perpassa a produção noticiosa. Estas rotinas 
levam a que os meios de comunicação mantenham determinados padrões noticiosos, 
independentemente das circunstâncias e das especificidades dos casos, ao selecionar, 
de forma constante, valores-notícia semelhantes. As rotinas são comuns a Portugal e ao 
Brasil mas a cultura jornalística e a cultura política conferem especificidades à cobertura 
jornalística em cada país.32

Em Portugal identificámos padrões de cobertura, em todos os meios (imprensa, 
televisão e blogs) a partir da análise dos conteúdos manifestos e dos resultados estatísticos 
obtidos a partir dos outputs das bases e dos seus cruzamentos. Os dados resultantes dos 
cruzamentos de outputs permitem-nos, por exemplo, no caso dos jornais televisivos, obter 
representações sínteses das coberturas jornalísticas onde é possível observar a visibilidade 
dos atores e das instituições, assim como as relações estabelecidas entre todos estes, pela 
cobertura noticiosa.33

32 Os resultados destes trabalhos foram apresentados em diferentes encontros internacionais (AMPOC, 2014, 
IBERCOM 2015, CONFIBERCOM 2015, IAMCR, 2015) e nacionais (Colóquios em Lisboa, Coimbra e 
Porto entre 2014 e 2015) e encontram-se online. O Centro de Investigação, Media e Jornalismo (CIMJ) publicou 
também uma revista dedicada à temática Media e Corrupção (nº 26) (http://ww w.cimj.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=1335:8&catid=25:noticias&Itemid=166). Estão previstas ainda duas outras publicações 
reportando entrevistas de jornalistas sobre corrupção política e aspetos referentes aos discursos da imprensa, da televisão 
e das redes sociais sobre a corrupção política.
33 As representações gráficas foram elaboradas pela Mestre e bolseira do Projeto Patrícia Contreiras.
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Figura 1. – Representação do Caso BPN: Relações entre Atores e Instituições

Fonte: Dados da empresa Marktest/Mediamonitor (registo desenvolvido pela equipa e bolseira Patrícia 
Contreiras do Projeto Corrupção Política nos Media: uma perspetiva comparada)
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Figura 2. – Representação do Caso Face Oculta: Relações entre Atores e Instituições

Fonte: Dados da empresa Marktest/Mediamonitor (registo desenvolvido pela equipa e bolseira Patrícia 
Contreiras do Projeto Corrupção Política nos Media: uma perspetiva comparada).

Figura 3. – Representação do Caso Freeport: Relações entre Atores e Instituições

Fonte: Dados da empresa Marktest/Mediamonitor (registo desenvolvido pela equipa e bolseira 
Patrícia Contreiras do Projeto Corrupção Política nos Media: uma perspetiva comparada).
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Figura 4. – Representação do Caso Submarinos: Relações entre Atores e Instituições

Fonte: Dados da empresa Marktest/Mediamonitor (registo desenvolvido pela equipa e bolseira 
Patrícia Contreiras do Projeto Corrupção Política nos Media: uma perspetiva comparada).

Síntese conclusiva 

A apresentação destas investigações cooperativas e comparativas realizadas sobre o 
objeto corrupção política, em diferentes contextos e períodos, permite-nos fazer algumas 
observações. Primeiramente, estes trabalhos resultaram numa aproximação teórica derivada 
da partilha de uma bibliografia mínima transnacional e multidisciplinar acrescida de 
múltiplas leituras dos campos que integram as Ciências Sociais. A partir destas leituras os 
investigadores envolvidos desenvolveram enquadramentos teóricos e isolaram conceitos, 
com vista à compreensão do objeto e à sua interpretação. Os resultados publicados 
apresentam descrições promenorizadas dos fenómenos de corrupção política observados, 
a partir da análise das coberturas jornalísticas. 

A metodologia utilizada é predominantemente quantitativa – fundamentada em bases 
de dados – e os outputs estatísticos utilizados pelos investigadores em função do objetivo 
da investigação e dos contextos objetivos e interpretativos mobilizados. Observámos, 
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principalmente no encerramento do projeto, que alguns investigadores consideravam 
os dados quantitativos insuficientes para interpretar e dar conta da complexidade dos 
fenómenos de corrupção política. Esta perceção fez com que alguns deles recorressem 
a metodologias qualitativas, nomeadamente à análise do discurso.

Os resultados apontam para a semelhanças na cobertura jornalística em Portugal e 
no Brasil, nomeadamente no que concerne à visibilidade concedida aos atores políticos, 
independentemente, ou não, do seu envolvimento nos casos analisados, bem como o fraco 
protagonismo dos corruptores, sejam eles pessoas ou instituições. Têm, igualmente, um 
grande peso nestes dois países as rotinas e a aplicação de critérios noticiosos estabelecidos, 
isto quer dizer que há “receitas pré-prontas” que determinam a forma de fazer jornalismo. 
Contudo, notámos diferenças, entre Portugal e o Brasil, na forma de nomear e aceder a 
fontes, nos “estilos” noticiosos, na intensidade das “acusações”, assim como na relação 
com a Justiça e seus agentes e no modo como se apresenta a “desocultação” dos casos.  
Também, em ambos os países, as instituições públicas apresentam grande protagonismo 
e enquadramentos preferencialmente desfavoráveis, sobretudo, nos jornais televisivos. 
Salientamos, ainda, um grande protagonismo da Justiça e dos seus agentes, que são 
profundamente mediatizados, principalmente, quando envolvem “lutas” de campo, entre 
a Justiça e a Política.

As investigações tendem, ainda, dentro da proposta de Jonsthon (2005) a situar 
os três países integrantes do projeto, no que toca à corrupção política, num momento de 
mudança de paradigmas. Portugal estaria numa fase em que acumula patologias inerentes 
quer aos Cartéis de Elites como à Influência de Mercados, estando as instituições públicas 
sob grande pressão dos mercados financeiros. O Brasil parece acumular patologias 
intrínsecas à síndroma de Oligarquias e Clãs, bem como de Cartéis de Elites, embora 
manifeste, também, características presentes na síndrome Influência de Mercados. Nesta 
amálgama de parâmetros, as instituições públicas e privadas encontram-se fortemente 
descredibilizadas e os cidadãos pressionam – principalmente na rua – com vista à 
regeneração. Em Moçambique as patologias da corrupção encontram-se na sua quarta 
modalidade, isto é associadas à prevaricação dos funcionários públicos e dirigentes do 
partido dominante, embora se faça sentir condicionantes com vista à abertura ao mercado 
global.

O desenvolvimento do projeto Corrupção Política nos Media: uma perspetiva 
comparada pôs, ainda, em evidência questões discutidas a partir das teorias da mediatização 
(Strombock, 2008; Strombock, 2011; Hepp, 2012; Livingstone & Lunt, 2014). Lembramos 
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que o metaprocesso mediatização caracteriza-se pela crescente independência dos media 
face às instituições e pelo distanciamento progressivo que estes vão adquirindo perante os 
enquadramentos legislativos e as políticas regulatórias. Este fenómeno efetiva-se a partir 
da conjugação de duas dinâmicas paralelas: o afastamento dos media das suas primordiais 
funções em democracia, assumindo lógicas próprias enquanto instituição autónoma, e o 
reconhecimento, pelos atores políticos, que as suas estratégias de comunicação terão que 
estar subordinadas às lógicas dos media. Neste sentido, o poder dos media passa a residir 
não só na sua independência perante as demais instituições sociais, mas no facto das suas 
lógicas – formatos, conteúdos, prioridades, ritmos, gramáticas, etc. – se sobreporem a todas 
as outras lógicas institucionais, moldando o pensamento e condicionando o conhecimento 
dos cidadãos sobre o mundo. A mediatização das instituições sociais contribui para a 
construção de uma “realidade mediatizada” que pressupõe uma visão do mundo que 
salienta ou apaga determinados fenómenos e perspetivas, condicionando, definitivamente, 
a observação do “mundo real”. A mediatização da corrupção política conduz, por um 
lado à desocultação deste fenómeno e “dá a vêr” como funcionam determinados atores e 
instituições públicas e privados mas, por outro lado, promove sistematica e quotidianamente 
a descredibilização dos atores e das instituições democráticas perante a opinião pública.

Estas investigações contribuem, igualmente, na nossa perspetiva, para a consolidação 
do espaço lusófono, e reforçam a necessidade de se investir e aprofundar trabalhos desta 
natureza, que partilhem conhecimentos e metodologias. 
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5. Corrupção política, segredo de justiça e cobertura 
televisiva: o caso dos Submarinos

Patrícia Contreiras 
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Introdução 

A corrupção é um dos fenómenos que atenta contra o bom exercício dos serviços 
públicos afetando a qualidade de vida dos cidadãos. Constitui, também, um fator de 
descredibilização da representação política, erodindo a legitimidade e consequente 
estabilidade do regime democrático (Moisés, 2010). Assumimos, aqui, considerando a 
ausência de um consenso teórico, que a corrupção política pode ser entendida como o 
uso ilícito da autoridade e do poder para benefício próprio em detrimento do bem-estar 
da sociedade. 

Atualmente, a corrupção tem crescido em termos de visibilidade nos meios de 
comunicação dos regimes políticos democráticos (Mesquita, Moisés & Rico, 2014). E 
a perceção que os cidadãos têm do fenómeno tem sido mensurada periodicamente por 
reconhecidas instituições internacionais, tais como a Transparência Internacional34, a 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a Organização das 
Nações Unidas e a União Europeia.35 Se, por um lado, diversas pesquisas sinalizam que 
os meios de comunicação são importantes fontes de informação para os cidadãos – e 
são consideráveis os índices de confiança que estas instituições registam – por outro 
lado, muitas investigações indiciam que a cobertura jornalística de casos de corrupção 
condiciona a perceção do fenómeno, numa lógica de “indústria mediática do escândalo” 
(Heidenheimer, Johnston & Levine, 1999; Thompson, 2002). 

Os media não são apenas importantes na construção da perceção pública sobre a 
corrupção política, mas têm um papel fundamental no seu combate, ativando mecanismos 

34 Relatório: Corruption perceptions índex 2015. Disponível em http://www.transparency.org/cpi2015 e https://transparencia.
pt/tag/2015/ .Acesso em: 15 jan. 2016. 
35 Relatório da Comissão Europeia sobre corrupção. Disponível em http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/
documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf. Acesso em: 15 jan. 2016.
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de alerta e consciencialização públicas ao detetarem, publicitarem e dramatizarem estes 
fenómenos (Sousa, 2011:75). Simultaneamente, os meios de comunicação, por meio 
dos jornalistas, buscam informação sobre a corrupção, normalmente a partir dos agentes 
da justiça e dos tribunais. A revelação de fenómenos de corrupção cabe na perfeição na 
missão que se atribui ao jornalismo moderno: a da defesa inequívoca do interesse público 
e a vigilância intransigente da ordem jurídica democrática e constitucional. A adequação 
destes casos à missão jornalística pode ser uma hipótese para justificar as violações do 
segredo de justiça a que, muitas vezes, os jornalistas e os seus media se expõem (Évora, 
2004; Gascón, 2013). 

O papel dos media na cobertura de fenómenos de corrupção está estudado em 
vários países e justificou a execução do projeto de investigação Corrupção política 
nos media: uma perspetiva comparada, sediado no Centro de Investigação Media e 
Jornalismo, localizado na Universidade Nova de Lisboa. O projeto dedicou-se ao estudo 
da cobertura jornalística de quatro casos mediáticos de corrupção política – BPN, Face 
Oculta, Freeport e Submarinos –, entre 2005 e 2012, nos media mainstream e nos blogs.

Este artigo incide sobre a cobertura jornalística televisiva em prime-time de três 
emissoras nacionais de sinal aberto – RTP1, SIC e TVI –, em 2010, com enfoque num 
dos casos de corrupção que, alegadamente, causou sérios prejuízos financeiros ao Estado 
português: o caso Submarinos. Fazemos, também, uma reflexão sobre como a cobertura 
jornalística televisiva trata a questão do segredo de justiça. 

Algumas questões nortearam a nossa investigação: Quais as características da 
cobertura jornalística televisiva no caso Submarinos? É possível identificar algum padrão? 
As informações foram reportadas a partir de fontes policiais e político-partidárias? Qual 
foi o papel atribuído, nos noticiários, à justiça no desenrolar da investigação? O jornalismo 
privilegiou o escândalo e a espetacularização em detrimento do debate público e do 
aprofundamento da democracia?

Para respondermos a tais inquietações, partimos da análise dos dados extraídos 
das peças televisivas em contraponto com teorias e conceitos da corrupção política e dos 
efeitos dos media, sobretudo o agendamento.

Esta análise assume-se como relevante do ponto de vista científico, contribuindo 
para o estudo e compreensão das tendências da cobertura jornalística do tema da corrupção 
em Portugal (Serrano & Calado, 2015).
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1. Corrupção: abordagens teóricas e perceção

Numa perspetiva ampla, a corrupção pode ser compreendida como o uso ilegal 
do poder ou da influência para enriquecimento próprio ou obtenção de algum tipo de 
benefício, contrariando as convenções legais, ou leis em vigor. A corrupção tem várias 
faces, podendo ser observada no âmbito privado ou público, em grande ou pequena 
escala, centralizada ou não e, ainda, envolvendo ou não roubo ou apropriação indevida.

Mesmo sem um consenso teórico, assinalam-se duas vertentes de estudos que se 
iniciaram a partir do século XX, designadamente a “teoria da modernização” e a teoria 
do rent seeking. A primeira, iniciada após a 2ª Guerra Mundial, nos Estados Unidos, tenta 
encontrar no sistema organizacional dos países industrializados as variáveis sociais que 
tiveram na mudança a base para o desenvolvimento. O processo de desenvolvimento 
político e económico tende a produzir desigualdades e instabilidade política, além de 
corrupção. Desse modo, a corrente da modernização observa a mudança social em grandes 
dicotomias, como em nações sub e desenvolvidas, por exemplo. A corrupção representaria, 
portanto, um momento de mau funcionamento das organizações que não se adaptaram 
às mudanças e que não apresentam uma situação satisfatória de institucionalização 
política (Huntington, 1968). A conclusão dessa vertente de estudos é que a corrupção é 
um fenómeno mais típico das sociedades subdesenvolvidas do que das desenvolvidas, 
pois as primeiras teriam organizações mais precárias e desorganizadas, proporcionando 
oportunidades para se acomodarem corruptos e corruptores.

Quanto à abordagem do rent seeking, que se consolida a partir da década de 1990 
do século passado, esta defende que a ocorrência de corrupção tende a instalar-se nas 
relações entre sectores públicos e privados, sob a forma de decisões públicas, que potenciam 
interesses privados e proporcionam subornos e “luvas” a agentes públicos (Rose-Ackerman, 
1999, 2002). A corrupção estaria relacionada, então, com um comportamento conhecido 
como rent seeking, no qual os agentes – públicos e privados procuram maximizar os seus 
lucros privados ao contornar regras de conduta estabelecidas. 

A dificuldade em definir a corrupção não se restringe às fronteiras teóricas, mas passa 
também pelo problema de qualificá-la enquanto crime, o que é agravado, muitas vezes, 
pelos obstáculos que existem à compreensão do contexto de ocorrência da corrupção, bem 
como dos seus efeitos na opinião pública. Assim, mensurar diretamente a corrupção torna-
se inviável, sendo necessário recorrer a medidas indiretas. Entre os indicadores indiretos 
da corrupção podemos destacar: a vitimização; a perceção da corrupção; a tolerância; e 
os dados de agências governamentais de controlo da corrupção. As investigações recentes 
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têm utilizado com algum sucesso os indicadores de perceção, como medida indireta da 
corrupção. Sobre esta, Casas & Rojas (2008) alertam que “corrupção” e “perceção da 
corrupção” são conceitos distintos. A corrupção trata da ocorrência do problema, ao 
passo que a perceção explica a sensação que os cidadãos têm na interpretação do seu 
quotidiano, a partir de uma série de fatores que envolvem a sociedade.

Tanto a definição do que é a corrupção como a perceção do fenómeno podem 
ser consideradas como um problema cultural, na medida em que dependem de como a 
sociedade compreende as regras e, ainda, de como esta interpreta os desvios (Melgar, 
Rossi & Smith, 2010; Baptista & Fraiha, 2014). Uma das grandes dificuldades reside em 
compreender como a corrupção se apresenta de acordo com o contexto, o posicionamento 
e o julgamento da opinião pública, o que torna impraticável mensurar diretamente a 
corrupção. 

2. Escândalos políticos mediáticos e os efeitos dos media 

A centralidade dos meios de comunicação nas últimas décadas do século passado 
alterou as relações entre os campos político e mediático. Os media surgiram como campo 
hegemónico, promovendo a publicitação, estimulando o debate e conferindo visibilidade 
aos atos de poder. Considerando esta centralidade, partimos do pressuposto de que a 
perceção da corrupção é condicionada, sobretudo, pela cobertura mediática dos casos 
que segue a ótica do escândalo (Lambsdorff, 2000; Power & González, 2003). A esse 
respeito, são diversos os estudos que confirmam a crescente visibilidade dos casos de 
corrupção nos meios de comunicação e a sua abordagem pela perspetiva do escândalo 
(Baptista, 2015; Cunha, 2014; Telles, Fraiha & Lopes, 2014). 

Um acontecimento que rompe normas, códigos ou valores responsáveis por regular 
as relações pessoais, políticas ou económicas, por exemplo, pode ser caracterizado como 
um escândalo, independentemente da sua classificação, seja ela política, mediática, 
sexual, ou outra (Thompson, 2002; Paixão, 2010). O escândalo político envolve agentes 
e ações dentro do campo político, e os efeitos atingem as relações dentro desse campo. 
A aquisição e o exercício do poder político está relacionado, entre outras formas, com 
o uso do poder simbólico. O poder simbólico seria a capacidade de influenciar no curso 
dos acontecimentos e das ações, e mesmo de criar acontecimentos. Desse modo, o 
escândalo diz respeito à luta pelo poder simbólico, e os media revelam os acontecimentos 
previamente ocultados (Thompson, 2000). 

Se abordamos a centralidade dos media nas sociedades contemporâneas e nos 

patrícia contrEiras E Èrica anita baptista 



107

referirmos à sua capacidade de transformar um acontecimento em escândalo, é oportuno 
destacar algumas estratégias de operacionalização dos acontecimentos pelos meios de 
comunicação, como as hipóteses do agenda-setting. Para essa perspetiva, os media 
constroem uma representação da realidade, ao dar destaque a determinados assuntos e 
hierarquizar a importância dos acontecimentos e, também, ao apontar ao público os temas 
sobre os quais é importante discutir e ter uma opinião.

As hipóteses iniciais sobre o agendamento dos media tratavam da sua capacidade 
em influenciar o comportamento do indivíduo. Em 1958, houve a primeira menção ao 
agenda-setting, quando Norton Long afirmou que os jornais pautavam e influenciavam 
os leitores, na medida em que agendavam os debates na sociedade. A partir da década 
de 1970, as investigações acerca da hipótese do agendamento dedicaram-se aos efeitos 
sociais dos meios de comunicação (McCombs & Shaw, 1972). 

De acordo com Porto (2004), os teóricos do agenda-setting acreditavam que os 
media não teriam capacidade de dizer às pessoas “o que pensar”, mas seriam muito 
eficazes a dizer às pessoas “sobre o que” pensar, ou seja, quais os temas importantes 
sobre os quais qualquer cidadão deveria estar informado e ter uma opinião.

O conceito de enquadramento (framing) vem completar a ideia de agendamento, 
constituindo um “segundo nível de efeitos” (Porto, 2004). O importante não é apenas 
a forma como a cobertura dos media afeta as temáticas da ordem do dia, a agenda do 
público – “sobre o que” as pessoas pensam (primeiro nível de agendamento) –, mas é 
necessário acrescentar o(s) modo(s) “como” o público pensa acerca desses temas – o 
enquadramento. Ao salientar alguns aspetos da notícia, os media determinam o seu 
enquadramento, ou seja, para além de fornecerem uma definição particular ou própria 
ao evento, orientam também a sua interpretação (Goffman, 1974).

Scheufele (2000) reforça que o agenda setting é considerado uma hipótese ou uma 
formulação, por ter um caráter mais especulativo do que propriamente teórico. E destaca 
que os estudos avançaram e trabalharam melhor a ideia do agendamento, sugerindo que o 
enquadramento e o priming seriam um complemento, o que tornaria mais compreensível 
essa proposta. 

Outra conceção de efeito dos media é a premissa do priming, segundo a qual, o 
conteúdo dos media pode ativar certos esquemas mentais que, por sua vez, influenciam, 
por exemplo, a avaliação do público a respeito de figuras públicas ou temas (Iyengar & 
Kinder, 1987; Weaver, 2007). No processo de receção e processamento das informações, 
os indivíduos desenvolvem traços de memória, ou marcas de ativação (Collins & Loftus, 
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1975). E a informação que passa pelos traços de memória e pelos atalhos de ativação 
influencia informações subsequentes, pois já deixaram os seus registos. 

3. Cobertura jornalística e segredo de justiça 

É cada vez mais notória a visibilidade mediática dos assuntos relacionados com o 
campo da justiça. Araújo (2013) assinala que as questões do direito e da justiça se têm 
tornado assuntos de interesse dos meios de comunicação, sobretudo a partir da década 
de 1970, quando se percebeu uma maior ocorrência ou maior conhecimento de processos 
judiciais. Os media, nomeadamente a televisão, observaram a eficiência noticiosa que a 
visibilidade dos crimes poderia carregar em termos de audiências e captação de atenção 
(Araújo, 2013; Santos, 2005). São, portanto, acontecimentos que, de um modo geral, 
acabam por se enquadrar nos critérios dos valores-notícia (Traquina, 2005). 

Na última década, o jornalismo português, não obstante a anemia das redações 
em matéria de recursos financeiros e humanos, tem-se mostrado atento e disponível 
para a cobertura de fenómenos de corrupção política, escrutinando-os e dando-lhes 
visibilidade junto dos cidadãos. Como refere Cunha, o enfoque dado à corrupção política 
e à sua perceção é tributário “da informação veiculada pelos media e sobretudo, no caso 
português, da cobertura intensiva e extensiva que a televisão faz de determinados casos 
envolvendo políticos ou ex-políticos que desempenham, ou desempenharam, altos cargos 
na democracia”. Para a autora, é no início do milénio que Portugal, mergulhado num 
quadro de crise económica crescente, é palco de uma maior “visibilidade das denúncias 
de corrupção política nos media.” (Cunha, 2014: 263).

Neste contexto, temas decorrentes da nossa ordenação jurídica e constitucional, 
como a presunção da inocência, o direito ao bom nome dos cidadãos ou a não perturbação 
das investigações judiciais têm ocupado o palco mediático, designadamente nas televisões. 
Isto remete-nos para as questões relacionadas como o segredo de justiça, com que se 
têm confrontado tanto agentes judiciários, como jornalistas, no exercício do seu direito 
de (se) informar.

O segredo de justiça em Portugal está constitucionalmente assegurado pelo artigo 
20º da Constituição da República Portuguesa (CRP) (Anexo 1, Quadro 1) e consagrado 
no Decreto-lei nº48/2007, de 29 de agosto, artigo 86.º do Código do Processo Penal 
(CPP) (Anexo 1, Quadro 2). 

No âmbito da conceptualização do segredo de justiça, o CPP define o seu regime 
legal no quadro das investigações criminais em Portugal. Com raízes no CPP de 1987 
(Decreto-lei n.º 78/87, de 17 de fevereiro), as alterações de 2007 (Lei n.º 48/2007, de 
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29 de agosto) definem que o segredo de justiça passa a ser aplicado a todas as fases do 
processo penal e não apenas às suas fases iniciais (Prior, 2011: 1290). Nos termos dos 
parágrafos 1, 2 e 3 do artigo 86.º (Publicidade do processo e segredo de justiça) fica claro 
que, apesar do processo penal ser público, o Ministério Público ou qualquer uma das 
partes podem determinar ou solicitar que o processo decorra sob o segredo de justiça.36 

Este era o regime que, tanto quanto se sabe, estava aplicado ao processo do nosso 
objeto de estudo, uma vez que ainda nesse ano estava na fase de inquérito/investigação. 
Deste ponto de vista, todas as notícias que fossem divulgadas pelos media, que tivessem 
em causa os suspeitos, poderiam traduzir situações de violação de segredo de justiça. 
Complementarmente, importa referir que, ainda que o processo não estivesse em segredo 
de justiça, a alínea 737 do mesmo diploma não deixa dúvidas quanto à impossibilidade das 
notícias sobre o conteúdo dos processos criminais poderem fazer referências a elementos 
da vida privada dos investigados/envolvidos, nomeadamente se essas referências não 
tiverem uma relação direta com a investigação. 

Por outro lado, conforme a alínea 8 do artigo 86.º, o segredo de justiça passa a 
vincular “todos os sujeitos e participantes processuais, bem como as pessoas que, por 
qualquer título, tiveram tomado conhecimento com o processo”, impedindo a “divulgação 
da ocorrência de ato processual ou dos seus todos, independentemente do motivo que 
presidir a tal divulgação”. Isto significa que a responsabilidade de incumprimento do 
segredo de justiça não fica apenas com a fonte, presumivelmente com acesso ao processo, 
mas engloba também o jornalista. Não comete um crime contra o segredo de justiça 
apenas quem conta um segredo mas também quem o escuta e divulga. Contudo, por 
si só, escutar, não constitui crime, desde que não exista qualquer divulgação. O ato de 
divulgação de um segredo, em qualquer fase do seu percurso informativo, é sempre 
punível segundo este normativo.

Embora o artigo 38.º da CRP garanta a liberdade de imprensa e o direito dos 
meios de comunicação social de informar a sociedade sobre assuntos que lhe importem, 
incluindo “o acesso às fontes de informação e à proteção da independência e do sigilo 

36 Conforme o artigo 86º. do Código Penal:
1 – O processo penal é, sob pena de nulidade, público, ressalvadas as excepções previstas na lei.
2 – O juiz de instrução pode, mediante requerimento do arguido, do assistente ou do ofendido e ouvido o Ministério 
Público, determinar, por despacho irrecorrível, a sujeição do processo, durante a fase de inquérito, a segredo de justiça, 
quando entenda que a publicidade prejudica os direitos daqueles sujeitos ou participantes processuais.
3 – Sempre que o Ministério Público entender que os interesses da investigação ou os direitos dos sujeitos processuais 
o justifiquem, pode determinar a aplicação ao processo, durante a fase de inquérito, do segredo de justiça, ficando essa 
decisão sujeita a validação pelo juiz de instrução no prazo máximo de setenta e duas horas.”
37 “A publicidade não abrange os dados relativos à reserva da vida privada que não constituam meios de prova.”
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profissionais”, figuras legais como o segredo de justiça funcionam como restrições ao 
exercício do trabalho jornalístico. Nesta relação, tantas vezes conflituante, entre o direito 
à informação e o direito à presunção da inocência que todo e qualquer suspeito possui 
até ao final do processo, jogam-se os tempos diversos e não coincidentes da justiça e 
dos media. Como refere Pierre Truche: “O tempo da justiça não é o tempo dos meios 
de comunicação; e isto num duplo sentido: não é concebível que a imprensa espere a 
fase pública de um processo para dar uma notícia, e por outro lado, qual é o meio de 
comunicação que pode dedicar a uma questão o tempo que a justiça lhe consagra?” 
(Truche, 1995 apud Prior, 2011:1281-1282).

Com efeito, o espírito e as práticas profissionais do jornalista norteiam-no para a 
necessidade e a urgência de obter a informação em “primeira mão”, o mais célere possível 
e com um imediatismo que contrasta com a duração de um processo judicial. Nessa procura 
pela exclusividade, na luta contra a concorrência e no cumprimento das “normas” do 
mercado cada vez mais presentes nas redações – e alimentadas pelas próprias empresas 
e direções jornalísticas –, o jornalismo pode incorrer em violações do segredo de justiça 
e de “outros direitos constitucionalmente consagrados como direitos fundamentais da 
pessoa humana” (Évora, 2004: 2). 

As entrevistas a jornalistas no âmbito desta investigação38 mostram que não existe 
sintonia quanto a temas relacionados com fugas de informação e segredo de justiça. Se, 
para uns, o segredo de justiça é necessário e deve ser respeitado, para outros constitui 
um obstáculo inequívoco ao direito à informação, longe de ser resolvido. Também entre 
magistrados a questão se coloca. A título de exemplo, referimos a famosa e polémica 
declaração do então Procurador-Geral da República, Pinto Monteiro, na Assembleia da 
República, no seio da comissão parlamentar eventual de acompanhamento da corrupção, 
em 2010, quando afirmou o caráter secreto das peças processuais, reconhecendo que “a 
violação do segredo de justiça é um problema sem solução”. E concretiza acerca do seu 
caráter irresolúvel: “É difícil neste país acabar com a violação do segredo de justiça, 
assim como eu não consigo acabar com os acidentes de viação ou a violência doméstica, 
apesar de haver medidas nesse domínio. Nem eu, nem ninguém”.39

A natureza conflituante entre o trabalho jurídico e a prática jornalística, o ruído 
mediático das fugas de informação, e a cooperação concertada entre jornalistas e fontes 

38 No âmbito do projeto foram realizadas 13 entrevistas a jornalistas, com o objetivo de perceber qual o seu entendimento 
sobre a corrupção.
39 Disponível em: http://www.tvi24.iol.pt/politica/pinto-monteiro/violacao-do-segredo-de-justica-nao-tem-solucao-diz-
pgr. Acesso em: 15 jan. 2016.
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judiciais no sentido da violação do segredo de justiça, obriga a que haja um trabalho 
conjunto entre as partes:

Seria aconselhável que, sobretudo neste tempo mediático em que os processos 
de comunicação são globais e muito rápidos, as instituições da justiça encontrassem 
formas mais adequadas e institucionais de comunicar com a sociedade sobre a sua 
ação, por exemplo através de gabinetes de imprensa com comunicados formais que 
apresentassem os elementos que pudessem ser divulgados, de modo a esclarecer 
a sociedade sem colocar em causa os direitos naturais daqueles que estão a ser 
investigados. (Maia, 2014)

Para Felisbela Lopes, o campo da justiça tem de se ajustar à velocidade da 
informação, sob pena do segredo de justiça, tal como está fixado, ser “um dever que os 
jornalistas têm o direito de violar” (Lopes, 2015: 104).

4. Um caso de corrupção política: os Submarinos

O caso Submarinos diz respeito, genericamente, a um caso de corrupção em 
Portugal relativo ao processo de um concurso público para aquisição de dois submarinos pelo 
XV Governo Constitucional (2002-2004), presidido por Durão Barroso.

Com lastro mediático, este caso deu origem a um processo de inquérito que, no 
entanto, foi arquivado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) 
em 15 de dezembro de 2014, sem que fossem apurados “factos e prova indiciária que 
pudesse comprovar a prática de crimes e imputação aos agentes (cf. artigo 262.º do CPP)”.40

Com base na análise da cobertura televisiva, que a seguir desenvolveremos, 
conseguimos traçar algumas linhas fundamentais deste caso mediático. O caso remonta a 
1998-1999, quando tem início em Portugal o Programa Relativo à Aquisição de Submarinos 
publicado na Resolução de Conselho de Ministro de 14/9, no governo de António Guterres. 
Até 2000-2001 processa-se a fase de aceitação de propostas, formalização, negociação, 
avaliação e apreciação com os dois candidatos – o consórcio alemão German Submarine 
Consortium (GSC) e o francês DCN Internacional (DCNI). Entretanto, assiste-se à queda 
do XIV Governo Constitucional (Magalhães, 2015). 

Em 2002, Durão Barroso toma posse como primeiro-ministro e retoma as negociações 
com os alemães. No ano seguinte, o contrato para a construção de dois submarinos foi 
adjudicado pelo então ministro da Defesa, Paulo Portas, à época líder do partido Centro 
Democrático Social (CDS), ao consórcio alemão GSC. A 21 de abril de 2004 foram assinados 
os Contratos de Aquisição dos Submarinos e o Contrato de Contrapartidas associado. 

40 Disponível em: http://dciap.pgr.pt/Atualidades/2014/comunicado_dciap_18_12.pdf. Acesso em: 15 jan. 2016.
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Contudo, foi durante as investigações do Ministério Público (MP) a um outro caso 
de corrupção – o caso Portucale – que se encontraram associações da empresa Espírito 
Santo Commerce (ESCOM), do então maior grupo financeiro português, o Grupo Espírito 
Santo, ao consórcio vencedor do concurso dos dois submarinos. A ESCOM teria recebido 
30 milhões de euros do consórcio alemão, no entanto, não haveria contrapartida relevante 
para tal pagamento. Esse dinheiro teria circulado por paraísos fiscais das Bahamas e 
Ilhas Cayman. As suspeitas de corrupção surgem nessa altura, em razão da entrada de 
um milhão de euros numa conta bancária do partido CDS. Tal facto levantou suspeitas 
e as autoridades judiciais relacionaram o caso com escutas realizadas no âmbito das 
investigações do caso Portucale, entre Paulo Portas, o responsável pelas finanças do 
CDS, Abel Pinheiro, e António Pires de Lima, vice-presidente da Comissão Política 
Nacional do CDS.

Em 2010, período abrangido pela presente análise, José Sócrates liderava o seu 
segundo mandato como primeiro-ministro pertencente ao Partido Socialista (PS) – 2009 a 
2011. O país enfrentava várias fragilidades económicas, sociais e políticas, e é precisamente 
nessa altura em que é solicitada a intervenção das instituições de resgate, FMI, Banco 
Central Europeu e União Europeia. Neste mesmo ano, as autoridades alemãs detêm um 
administrador do grupo Man Ferrostaal (que pertence ao consórcio GSC), num caso de 
corrupção relativo à construção de submarinos para as marinhas portuguesa e grega. O 
cônsul honorário de Portugal em Munique, Jürgen Adolff, é afastado do seu cargo por 
suspeitas de tráfico de influências e corrupção, e por ter recebido subornos de 1,6 milhões 
de euros por ter ajudado a Man Ferrostaal a vender os submarinos ao Estado português. 

Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia em 2010, é mencionado como 
estando envolvido no negócio. É revelada a relação íntima entre uma das procuradoras 
do processo e o presidente da Inteli que colaborou com o MP na investigação de várias 
empresas envolvidas nas contrapartidas. Por conseguinte, os advogados dos arguidos 
contestam a veracidade das perícias feitas. A diretora do Departamento Central de 
Investigação e Ação Penal (DCIAP), Cândida Almeida, considera que a relação não 
prejudicaria nem comprometia a investigação. Pinto Monteiro, Procurador-Geral da 
República instaura por fim um processo para averiguar se o DCIAP procedeu bem em 
manter a procuradora adjunta no processo. 

Na Alemanha, dois ex-gestores da Man Ferrostaal admitiram ter distribuído 
subornos, em Portugal e na Grécia, para obterem as encomendas. Os ex-executivos da 
Man Ferrostaal foram condenados a dois anos de prisão com pena suspensa e a pesadas 
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multas. Em Portugal, foram a julgamento quatro arguidos que, contudo, vieram a ser 
absolvidos, sendo o caso arquivado em dezembro de 2014 por falta de provas que pudessem 
“comprovar a prática de crimes e imputação aos agentes (cf. artigo 262.º do CPP).41O 
então ministro da Defesa, Paulo Portas, foi apenas ouvido como testemunha no processo. 

A 24 de fevereiro de 2015, a Procuradora-Geral da República, Joana Marques 
Vidal, em entrevista à Rádio Renascença, pronunciou-se sobre o desfecho do caso dos 
Submarinos. Ficam claras, nas suas palavras, a falência do MP neste caso concreto, vendo 
nele um case study do ponto de vista criminal:

O caso dos Submarinos é daqueles casos que dará uma imagem não muito 
simpática do MP, mas que envolveu também polícia criminal, órgãos de perícia 
criminal e outras estruturas [...]. O MP terá que reconhecer que podia ter tido um 
desempenho mais adequado. [...] É um caso que devemos analisar com calma. Ver 
onde houve passos menos corretos e fazer [dele] um case study, que nos permita 
melhorar a nossa capacidade de investigação criminal. (Magalhães, 2015:16) 

Acrescentamos que, como veremos, o estudo de caso necessário se estende, além 
do Ministério Público e das autoridades judiciais, às empresas públicas, às empresas 
privadas e à atuação dos media. 

4.1. Questões metodológicas 

O nosso corpus foi composto por 106 peças televisivas cujo conteúdo são os 
noticiários em prime-time de três emissoras nacionais de sinal aberto – RTP1, SIC e 
TVI –, em 2010, sobre o caso Submarinos. As peças foram analisadas tendo como norte 
a metodologia da análise de conteúdo manifesto. Uma vez que o trabalho está inserido 
num projeto mais amplo, utilizámos categorias previamente definidas, que contemplam 
a observação de: atores, instituições públicas e privadas, temas, ilícitos, e fontes de 
informação. O tratamento dos dados baseia-se em métodos quantitativos. Seguimos, 
como dissemos, as seguintes categorias: 

1) Temas: principais assuntos abordados nos três blocos informativos;
2) Atores: principais atores incorporados nas peças selecionadas;
3) Instituições envolvidas: principais instituições públicas e privadas 
envolvidas nas peças selecionadas; 
4) Ilícitos: variável que caracteriza o ilícito relacionado com o caso de 
corrupção retratado na peça, mencionado em primeiro lugar na peça;

41 Idem.

corrupção política, sEgrEdo dE Justiça E cobErtura tElEvisiva: o caso dos SuBmariNoS



114

5) Fontes de informação: variável que identifica a fonte de informação 
principal representada na unidade informativa analisada.
 
Consideram-se fontes principais os indivíduos ou instituições às quais se associa 

a sustentação dos factos reportados na peça. Assinalamos que neste estudo não foram 
contempladas as peças de Opinião/Comentário. De salientar que o ano objeto de estudo 
é 2010, uma vez que no período compreendido entre 2005 e 2012 – balizas temporais do 
projeto de investigação em que este artigo se enquadra – este foi o ano em que ocorreu 
um maior número de peças jornalísticas.

Os dados foram contrapostos às teorias e conceitos que guiam este trabalho, tais 
como corrupção política, noções de perceção da corrupção sob a ótica do escândalo 
político, bem como as estratégias dos media no tratamento das notícias, sendo que nesta 
oportunidade nos valemos da proposta de agendamento mediático. 

 4.2. Resultados e interpretação 

 No ano abrangido pela análise, 2010, as notícias das três emissoras sobre o caso 
Submarinos dão enfoque, sobretudo, a alguns episódios específicos. São eles: 

i. Incumprimento do contrato de contrapartidas do Consórcio Alemão; 
ii. Criação de uma Comissão Permanente de Contrapartidas defendida pelo Bloco 

de Esquerda (BE); 
iii. Relação pessoal entre a procuradora-adjunta Carla Dias e o presidente do Inteli, 

José Rui Felizardo, que coloca a investigação em causa; 
iv. Acusações/críticas entre o Partido Socialista (PS) e os partidos da oposição, Partido 

Social Democrata (PSD) e Centro Democrático Social (CDS), anteriormente em 
funções governativas e com responsabilidade nas adjudicações com investimentos 
que originaram o processo judicial; 

v. Acusações entre governo e oposição a propósito das implicações dos custos dos 
submarinos no défice nacional; 

vi. Apresentação de uma queixa ao Parlamento Europeu pela eurodeputada Ana 
Gomes (PS), defendendo a anulação do contrato de aquisição e de contrapartidas;

vii. Estado português foi lesado em milhões de euros;
viii. Suspensão do ex-cônsul honorário, Jürgen Adolff, em Munique;
ix. Aquisição de submarinos associada a financiamentos ao CDS;  
x. Desaparecimento dos documentos da Ata da Comissão das Contrapartidas.  
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A análise que fizemos é reveladora do destaque que este caso teve nos canais de 
televisão ao longo do ano de 2010. A SIC emitiu 46 peças sobre o caso, seguida da TVI 
com 39 peças, conforme podemos visualizar no Gráfico 1. O canal público ofereceu 
menos destaque ao caso, emitindo 21 peças. O mês com um maior número de peças foi 
o mês de abril (33 peças), seguido de maio (13 peças) e março (12 peças). 

Gráfico 1. Visibilidade do Caso dos Submarinos – número de peças/ano 2010

JorNal NacioNal /
JorNal daS 8 (tVi)

JorNal da Noite
(Sic)

     teleJorNal
        (rtp1)

N= 106 peças 
“Telejornal (RTP1)” 21 peças (20%); “Jornal da Noite (SIC) ” 46 peças (43%); 

“Jornal Nacional/Jornal das 8 (TVI)” 39 peças (37%)
 
Fonte: Dados da empresa Marktest/Mediamonitor (registo desenvolvido pela equipa do Projeto “Corrupção 
Política nos Media: uma perspetiva comparada”.

Antecipadamente, sublinhamos que a caracterização política do caso revela o papel 
das rotinas televisivas na cobertura de fenómenos de corrupção política (Cunha, 2015). 
Estas são concebidas para ocupar o tempo informativo, apoiando-se muitas vezes em 
repetições de informações, recorrendo a figuras públicas e cenários facilmente reconhecíveis 
pelo público e que, neste caso, estão presentes na maior parte das “declarações”, sobretudo 
as associadas ao ministro da Defesa, Augusto Santos Silva, e ao líder do partido CDS, 
Paulo Portas. 
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Quanto à variável sobre o “ator” principal da peça televisiva, Santos Silva assume-se 
como o ator principal (Gráfico 2), associado a “declarações”, em tom “neutro”42, proferidas 
no âmbito do incumprimento do contrato das contrapartidas do consórcio alemão. Segue-
se Paulo Portas, responsável pela adjudicação do contrato para a construção dos dois 
submarinos em 2004 e, ainda, o principal implicado nas irregularidades dos contratos, 
quando estava em funções como ministro da Defesa do governo liderado por Durão 
Barroso. Os custos dos dois submarinos no défice nacional são um dos motivos de troca 
de “acusações/críticas” entre o governo e a oposição. 

O terceiro ator com mais visibilidade é a procuradora-adjunta do DCIAP e 
responsável pelo processo dos Submarinos, Carla Dias. Esta exposição mediática explicar-
se-á, não só pelas suas funções no MP, na investigação do caso Submarinos, mas também 
pelo relacionamento amoroso, tornado público, com o perito da Inteli, José Felizardo. No 
parecer dos advogados de defesa, João Perry da Câmara e Rogério Alves, esta relação 
comprometeu o processo das contrapartidas, por questões de ordem ética. 

A eurodeputada do PS, Ana Gomes, adquire grande visibilidade em dezembro de 
2010 nas três emissoras. Em declarações, ela faz uma queixa na Comissão Europeia, 
defendendo a anulação do contrato de aquisição e contrapartidas dos submarinos. Considera 
que o negócio foi “lesivo e desastroso para o Estado Português”. 

Observamos que não houve nenhuma posição do Presidente da República, Cavaco 
Silva, em relação a este caso de investigação criminal. Igualmente, o vice-presidente da Man 
Ferrostaal, Horst Weretecki, não aparece no “top ten” dos principais atores mencionados.

42 Complementarmente foi estudada a variável que identificou o tom dominante da peça face aos atores presentes ou referidos. 
Sendo que, considerou-se como tom positivo: quando, no contexto em que surge, o ator é essencialmente associado a um 
percurso público credível, a valores de retidão e honestidade, a situações de sucesso, etc,; tom negativo: quando o ator é 
essencialmente associado a situações anteriores de incumprimento, quebra de compromissos, envolvimento em situações 
polémicas, alvo de crítica, etc.; tom equilibrado ou neutro: quando o ator é associado a situações em que as valorações 
positivas (percurso público credível, valores de retidão e honestidade, situações de sucesso e condutas probas) e negativas 
(situações anteriores de incumprimento, quebra de compromissos, envolvimento em situações polémicas, alvo de crítica) 
se equilibram (equilibrado) ou são inexistentes (neutro). 
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Gráfico 2. Atores principais

augusto santos silva

paulo Portas

Carla Dias

Cândida Almeida

Ana Gomes

José Rui Felizardo

José Sócrates

Jürgen Adolff

Pedro Brandão Rodrigues

Governo

N= 106 peças 
“Augusto Santos Silva” 17 peças (16%); “Paulo Portas” 10 peças (9%); 

“Carla Dias” 7 peças (7%); “Cândida Almeida” 5 peças (5%); “Ana Gomes” 4 peças (4%); “José Rui 
Felizardo” 4 peças (4%); “José Sócrates” 4 peças (4%);   “Jürgen Adolff” 4 peças (4%);

 
Fonte: Dados da empresa Marktest/Mediamonitor (registo desenvolvido pela equipa Projeto Corrupção 
Política nos Media: uma perspetiva comparada).

Relativamente à variável 3, observamos que a maior parte das instituições públicas 
não têm ilícitos associados. A instituição pública mais referida é o Ministério Público 
(MP) português, o que é justificável, tanto pela natureza do seu papel em investigar os 
ilícitos, como também pelo papel da diretora do DCIAP, que soube do envolvimento 
de Carla Dias e José Felizardo mas, ainda assim, a manteve em funções. Salientamos 
que no ano em análise houve uma equipa de magistradas que se deslocou ao Ministério 
Público Alemão e à Man Ferrostaal com o objetivo de procurar provas e fazer buscas 
e apreensões. O MP está associado aos ilícitos “Burla e Falsificação de documentos”, 
“Crimes contra a Economia” e “Corrupção”.

A segunda instituição com maior proeminência é a “Marinha Portuguesa”, associada 
aos ilícitos “Corrupção” e “Crimes contra a Economia”. A Marinha assume uma posição 
de destaque pelo envolvimento de altos quadros no negócio, nomeadamente um ex-
contra-almirante, Rogério d’Oliveira, que terá recebido subornos após a assinatura do 
contrato entre Portugal e o consórcio alemão. Salientamos que a Marinha teve uma 
posição favorável à aquisição destes submarinos, considerando-os importantes no sistema 
de defesa nacional. 

Quanto às empresas privadas, na sua maior parte, não são referenciadas nas notícias 
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que tratam de ilícitos. Verifica-se que a proeminência é da empresa Man Ferrostaal, uma 
das três empresas que faz parte do consórcio alemão e que está associada aos ilícitos 
“Corrupção”, “Suborno” e “Burla qualificada e Falsificação de documentos”. Em 2010, 
Horst Weretecki, vice-presidente da Man Ferrostaal, é um dos arguidos na Alemanha. 

O Consórcio alemão é a segunda instituição mais referida em 2010 por não ter 
cumprido o contrato de contrapartidas, seguido da Inteli. Destacamos que esta instituição 
tem grande visibilidade em 2010, pelo facto de, como já frisámos, o seu presidente manter 
uma relação amorosa com um das procuradoras do MP, e de estar no centro de todas 
as instituições envolvidas no contrato de aquisição e contrapartidas dos submarinos, 
sejam elas o Ministério Público, a Comissão Permanente das Contrapartidas (CPC), o 
Agrupamento Complementar de Empresas para a Indústria Automóvel (ACECIA), a 
Man Ferrostal ou a Espírito Santo Commerce (ESCOM). 

Relativamente às fontes de informação, verificamos que se destacam as peças sem 
atribuição de fonte de informação. O Gráfico 3 permite-nos observar uma preponderância 
nítida de fontes governamentais, o que revela uma forte dependência das televisões em 
relação aos atores do poder, seguido de fontes de comunicação social, indiciando uma 
interação entre várias televisões e jornais, os quais se citam mutuamente, num discurso 
tendencialmente circular que condiciona o pluralismo e facilita a instrumentalização.

Gráfico 3. Fontes de informação principais

Não refere

Governo nacional

Fontes da comunicação e TIC

Estruturas partidárias representadas na Assembleia da República

Ministério Público

Envolvidos em processos judiciais

Ex-membros de Governo

Advogados ou Ordem dos Advogados

Organizações da UE

N= 106 peças 
“Não Refere 25 peças (24%); “Governo nacional” 18 peças (17%); “Fontes de Comunicação e TIC” 
15 peças (14%); Estruturas partidárias representadas na Assembleia da República” 10 peças (9%); 

“Ministério Púbico” 10 peças (9%); “Envolvidos em processos judiciais” 8 peças (8%); “Ex-membros de 
Governo” 6 peças (6%); “Advogados ou Ordem dos Advogados” 5 peças (5%); “Organizações da UE” 4 

peças (4%).

Fonte: Dados da empresa Marktest/Mediamonitor (registo desenvolvido pela equipa do Projeto Corrupção 
Política nos Media: uma perspetiva comparada).

patrícia contrEiras E Èrica anita baptista 



119

A análise dos dados permitiu-nos, também, traçar um percurso do caso Submarinos 
no ano de 2010, mês a mês, de forma a reconhecermos as mudanças na visibilidade dos 
atores e das instituições, e o desenrolar dos acontecimentos, e identificarmos tendências 
da forma como os jornalistas abordam o fenómeno da corrupção, que no fundo vão de 
acordo aos temas, atores, instituições e fontes mais citados, aos episódios já descritos 
acima e às rotinas dos acontecimentos e das declarações.

Em janeiro, a SIC transmite a única notícia sobre o caso Submarinos, argumentando 
que os fornecedores só cumpriram 25% das contrapartidas devidas ao Estado. Em fevereiro, 
os três canais não emitiram nenhuma peça a respeito do caso. 

No mês seguinte, o caso é retomado. Na peça de maior duração da SIC, a emissora 
remontou o caso a 2004, quando o então ministro da Defesa, Paulo Portas, assinou o 
contrato das contrapartidas. São mencionadas as suspeitas do Ministério Público (MP) 
relativamente a pagamentos ao CDS-PP, bem como as escutas telefónicas entre Paulo Portas 
e Abel Pinheiro (processo Portucale). É referido que existem sete arguidos portugueses 
e três alemães que irão a julgamento em abril. Na SIC, o noticiário confere destaque ao 
caso Submarinos e às suspeitas que envolvem a compra. 

Em março, na RTP1, Augusto Santos Silva, em declarações, assume que o 
incumprimento do contrato de contrapartidas poderá colocar o negócio dos submarinos 
em causa. Também se faz referência às suspeitas de corrupção na venda de dois submarinos 
a Portugal pela justiça alemã. Menciona-se que o negócio decorreu durante o Governo de 
Durão Barroso, e indica-se que o cônsul honorário em Munique (suspenso pelo governo 
português) e um contra-almirante estão envolvidos no negócio.

Em abril, a SIC destaca que: o contra-almirante português é suspeito de ter recebido 
1 milhão de euros; o MP alemão investiga a criação de uma rede de empresas fantasmas; 
e o BE quer ouvir com urgência o Presidente da Comissão Permanente de Contrapartidas. 
A TVI menciona que o caso alimenta polémicas de subornos entre políticos ligados ao 
Governo de Durão Barroso. A RTP1 relata que o vice-presidente do grupo parlamentar 
do PS afirmou que o partido vai requerer uma comissão de inquérito parlamentar ao caso 
dos submarinos. Existem declarações de Ricardo Rodrigues (PS), José Gusmão (BE), 
Morais Sarmento (PSD). Vale ressaltar que a 3 de abril, as três emissoras focam o mesmo 
assunto: o BE exige a divulgação do relatório anual das contrapartidas militares. Porém, 
a SIC acrescenta que a investigação portuguesa pode estar em causa devido a possíveis 
falhas processuais, que a defesa de dois arguidos alemães pede a nulidade do processo das 
contrapartidas. Alguns atores ganham visibilidade neste mês, nomeadamente: deputados 

corrupção política, sEgrEdo dE Justiça E cobErtura tElEvisiva: o caso dos SuBmariNoS



120

António Filipe (PCP), Luís Campos Ferreira (PSD), Fernando Rosas (BE), Agostinho 
Branquinho (PSD), Ana Catarina Mendes (PS) e João Rebelo (CDS), e os escritórios de 
advogados Sérvulo & Associados. 

Em maio, a SIC noticia que a defesa pede a invalidade da peritagem que sustentou 
a acusação contra os dez arguidos. O advogado João Perry da Câmara considera que “o 
parecer da empresa contratada pelo Ministério Público é parcial”. A TVI anuncia também 
que o processo pode ser anulado ainda em fase de instrução, pois os peritos são acusados 
de serem parciais, e ainda que “a empresa é acusada de receber 400 mil euros da ESCOM 
que representava os interesses do consórcio alemão”. 

Em junho, são emitidas quatro peças televisivas. No dia 13, a TVI “faz referência aos 
offshores nas ilhas britânicas que esconderam milhões de euros em luvas”. A investigação 
portuguesa concluiu que a ESCOM fez avultados pagamentos ao consórcio alemão 
justificados como contrapartidas. “O consórcio alemão terá pago 30 milhões de euros 
à sociedade offshore”. A SIC aborda o mesmo tema tendo como fonte o jornal Correio 
da Manhã. As peças da SIC e RTP1 dizem que os equipamentos só serão pagos após a 
receção do 2º submarino. 

No mês de julho, as peças da SIC abordam a relação da procuradora-adjunta Carla 
Dias com o presidente da Inteli. Mencionam o facto da diretora do DCIAP, Cândida de 
Almeida, ter-se recusado a prestar esclarecimentos aos jornalistas, ameaçando instaurar 
um processo contra a SIC. Cândida de Almeida decidiu que não era necessário retirar a 
empresa Inteli do processo, mantendo-a a fazer perícias para o MP. Sobre José Felizardo, 
a magistrada acrescenta que o mesmo ponderou retirar a empresa do processo, do mesmo 
modo que também a Procuradora-adjunta terá avaliado afastar-se do caso, mas o facto é 
que não formalizou pedido. A emissora inclui também a opinião do jurista Paulo Pinto de 
Albuquerque que considera que a permanência de Carla Dias no processo levanta dúvidas 
de ordem ética. A TVI emite que MP vai averiguar se a relação pessoal da procuradora 
prejudicou processo, sublinhando que até à data o processo conta com dez arguidos. 

No mês seguinte, a SIC noticia que o primeiro dos dois submarinos chega a Lisboa. 
O canal de Carnaxide faz uma retrospetiva da polémica gerada em torno da aquisição 
dos submarinos, por causa do preço e das contrapartidas. Adianta que a nova esquadrilha 
terá dois submarinos e vai custar 1050 milhões de euros, mas que o contrato só deverá 
começar a ser pago em 2011 ou 2012. A TVI aborda várias questões, designadamente as 
implicações do pagamento dos submarinos no aumento de impostos, no corte extraordinário 
na despesa pública e no aumento do défice. É também mencionado que os custos dos 
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submarinos podem aumentar se Portugal não pagar a pronto os navios. Figuras como 
Augusto Santos Silva e António Nogueira Leite têm voz. 

Em setembro, a SIC retrata que grande parte das contrapartidas do contrato ainda 
não foram cumpridas pela empresa. A RTP1 refere que o ministro da Defesa considera os 
submarinos como importantes no sistema de forças nacional. Porém, na cerimónia oficial 
da entrega à Marinha do novo submarino, Santos Silva deixou um recado ao consórcio 
alemão. A TVI informa, igualmente, sobre a apresentação do Tridente e completa com 
as palavras de Santos Silva sobre as contrapartidas: “estão bem”. A RTP1 também emite 
uma peça a partir de um debate parlamentar, no qual o Primeiro-Ministro justifica a 
receita extraordinária do Estado com a despesa extraordinária que constituíram os dois 
submarinos. A peça inclui declarações de José Sócrates (PS), Paulo Portas (CDS) e 
Francisco Louçã (BE). 

Em outubro, a SIC noticia, em declarações de Santos Silva, que o Governo tem que 
pagar a totalidade dos submarinos ainda em 2010. A emissora avança que Procuradora-
adjunta será ouvida como testemunha sobre a relação íntima com o perito. São reproduzidas 
declarações de Pinto Monteiro (PGR) que desvalorizam o facto de a magistrada ter 
sido constituída testemunha do processo, acrescentando que ele próprio o foi em vários 
casos, e de João Perry da Câmara (advogado), que considera que a relação entre o perito 
e magistrada pode comprometer o processo das contrapartidas. A TVI avança com a 
notícia que o Governo não fez o que estava ao seu alcance para denunciar o contrato dos 
submarinos, mesmo com o incumprimento do contrato das contrapartidas e indícios de 
burla. O pivot argumenta que o Governo só se queixa das despesas e que MP Português 
relacionou negócio dos submarinos a depósitos de 1 milhão de Euros em contas do CDS-PP. 
O telejornal também informa que Carla Dias será testemunha no processo. Nomes como 
os advogados João Perry da Câmara e Rogério Alves, e José Felizardo ganham destaque. 

Em novembro, todos os canais dão cobertura ao debate do Orçamento do 
Estado no Parlamento onde se trocam acusações sobre a compra dos submarinos. 
Além deste grande tema, a RTP1 refere que a Procuradora do DCIAP foi ouvida como 
testemunha no caso das contrapartidas. A SIC trata de acusações entre o MP e Paulo 
Portas, e sobre a Procuradora-adjunta, que admite a relação íntima com o presidente da 
Inteli. A SIC dá a notícia que a Defesa apresentou um parecer do penalista Paulo Pinto de 
Albuquerque, que defende a ilegalidade da acusação e perícia. Realça, por um lado, que 
a Inteli negociou com todos os envolvidos na aquisição dos submarinos e, por outro, a 
posição do Juiz Carlos Alexandre que irá decidir se os arguidos vão a julgamento ou não. 
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Em dezembro de 2010, o foco das emissoras foi a posição da eurodeputada do 
PS, Ana Gomes, em relação ao contrato de aquisição e contrapartidas dos submarinos. 
A eurodeputada é da opinião que os mesmos devem ser anulados. A última peça da TVI, 
emitida no dia 29, refere que o Procurador-geral da República, Pinto Monteiro instaura 
um processo disciplinar à presidente do DCIAP, Cândida Almeida. Em causa está o 
relacionamento pessoal entre Carla Dias e José Felizardo, de que Cândida Almeida tinha 
conhecimento prévio. 

A análise empreendida aqui evidencia que os atores governamentais, partidários 
e do Ministério Público prevalecem sobre no desenrolar do processo, contribuindo mais 
para a multiplicação de declarações e contra-declarações do que para o esclarecimento da 
opinião pública sobre o caso em concreto e o funcionamento das instituições democráticas, 
em geral. O que foi possível observar a partir da análise da recorrência das categorias 
correspondentes – atores, instituições, fontes, temas. –, bem como da valência dessas 
aparições. Os dados de que dispomos revelam uma investigação jornalística débil, na 
medida em que não houve um escrutínio esclarecedor e atempado do caso, a que o segredo 
de justiça não será alheio. Para a falta de uma investigação profunda e mais direcionada 
para a compreensão dos fenómenos de corrupção, concorre também o segredo que 
limita o cabal esclarecimento de notícias de interesse público e condiciona o exercício 
do jornalismo, mesmo quando este não põe em causa o decurso da investigação judicial 
nem é prejudicial à presunção da inocência. Talvez o segredo de justiça seja um dos 
motores da cultura jornalística que se move em torno, muitas vezes quase em exclusivo, 
de declarações e contra-declarações. 

No que respeita às fontes de informação o jornal que mais influenciou o agendamento 
e o enquadramento dos temas ligados a este caso foi o Correio da Manhã, de matriz 
popular, seguido da revista Der Spiegel alemã e do semanário Expresso. Neste sentido, a 
informação televisiva apoia-se, em grande medida, em declarações e comunicados que, ao 
serem citados, ilibam o próprio o órgão de comunicação de eventuais violações de justiça.

Breves conclusões 

Ao longo deste trabalho procurámos fazer uma reflexão sobre a cobertura informativa 
do caso dos Submarinos, a partir da análise dos noticiários da RTP1, SIC e TVI. Vimos, 
através duma abordagem teórica, que a corrupção não é exclusiva de países considerados 
de economia em desenvolvimento ou de democracia não consolidada, e tal observação foi 
evidenciada nesta análise, uma vez que o caso em questão envolveu nações desenvolvidas 
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economicamente e de democracia consolidada. A ocorrência de corrupção, ainda que 
em maior ou menor grau, é registada em várias sociedades. As origens da corrupção 
nas sociedades também é uma questão amplamente debatida, assim como a procura de 
definir um conceito que seja suficiente em toda a sua dimensão. Existem discordâncias 
conceptuais e teóricas a este respeito, que se refletem, por consequência, na dimensão 
empírica dos estudos. No entanto, muitos esforços são feitos na tentativa de analisar e 
medir a ocorrência da corrupção. 

As dificuldades estruturais na avaliação dos fenómenos de corrupção obrigam 
a recorrer a formas de aferir indiretas como a perceção, talvez a mais utilizada pelos 
investigadores na atualidade. Neste trabalho recorremos à literatura que trata da corrupção 
política, e observamos os desafios em conceitua-la e identificar sua ocorrência nas 
diferentes sociedades. Também trouxemos a perspetiva da perceção da corrupção e a sua 
espectacularização sob a forma de escândalo político mediático, tantas vezes alheia às 
necessidades informativas dos cidadãos e ao cumprimento da democracia. Enunciámos 
também os aspetos fundamentais da figura do segredo de justiça e estabelecemos uma 
relação entre este e as exigências informativas dos media. 

No plano empírico a análise da cobertura jornalística que fizemos mostra-nos uma 
televisão que reporta, essencialmente, a partir de fontes oficiais, na sua maioria político-
partidárias. Na corrida às declarações e contra-declarações, os jornalistas conseguem 
soundbites imediatos dos rostos do poder, mas falham no seu papel de reflexão sobre a 
realidade e de esclarecimento dos cidadãos. À rotina dos acontecimentos e das declarações 
que os sustentam corresponde uma ausência do tema da corrupção enquanto problemática 
mais vasta.  

Neste cenário, em que o jornalismo se assemelha mais a um palco de atores 
políticos e das suas declarações, mais permeável à intriga político-partidária do que 
ao debate público em torno da problemática da corrupção política, atribuímos alguma 
responsabilidade à cultura de secretismo da justiça que, sendo necessária na proteção 
dos direitos dos indivíduos, condiciona ou obstaculiza a informação jornalística. Vimos 
que as rotinas jornalísticas justapõem-se, muitas vezes, à substância e à complexidade 
dos temas abordados. Ao longo da nossa investigação encontrámos um jornalismo, por 
vezes, pouco rigoroso e profundo, a que não serão alheias as atuais circunstâncias sócio-
profissionais. A precariedade, a polivalência exigida aos profissionais e a pressão das 
notícias sem tempo de respiração são fatores que condicionam a qualidade do edifício 
jornalístico, contrariando o papel de escrutínio e vigilância que aos media compete. 
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Sabendo como os media são uma das principais fontes de perceção da realidade 
dos cidadãos, verificamos que neste caso não existe uma abordagem em profundidade por 
stakeholders da área, como académicos e outros especialistas. A polarização do assunto 
em torno dos atores políticos que se repetem e se tornam circulares, retiram espaço 
àquilo que é a essência deste caso: a questão da corrupção, a contaminação de interesses 
político-privados e a descredibilização da justiça e da política. 
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ANEXO 1

Quadro 1- Segredo de justiça e Liberdade de Imprensa na CRP

Artigo 20.º (Acesso ao direito e tutela jurisdicional efetiva)
1. A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente 
protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos. 
2. Todos têm direito, nos termos da lei, à informação e consulta jurídicas, ao patrocínio judiciário e a 
fazer-se acompanhar por advogado perante qualquer autoridade. 
3. A lei define e assegura a adequada proteção do segredo de justiça. 
4. Todos têm direito a que uma causa em que intervenham seja objeto de decisão em prazo razoável e 
mediante processo equitativo. 
5. Para defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos cidadãos procedimentos 
judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a obter tutela efetiva e em tempo útil contra 
ameaças ou violações desses direitos.

Artigo 38.º (Liberdade de imprensa e meios de comunicação social)
1. É garantida a liberdade de imprensa. 
2. A liberdade de imprensa implica: 
a) A liberdade de expressão e criação dos jornalistas e colaboradores, bem como a intervenção dos 
primeiros na orientação editorial dos respetivos órgãos de comunicação social, salvo quando tiverem 
natureza doutrinária ou confessional;
b) O direito dos jornalistas, nos termos da lei, ao acesso às fontes de informação e à proteção da independência 
e do sigilo profissionais, bem como o direito de elegerem conselhos de redação; 
c) O direito de fundação de jornais e de quaisquer outras publicações, independentemente de autorização 
administrativa, caução ou habilitação prévias. 
3. A lei assegura, com caráter genérico, a divulgação da titularidade e dos meios de financiamento dos 
órgãos de comunicação social. 
4. O Estado assegura a liberdade e a independência dos órgãos de comunicação social perante o poder 
político e o poder económico, impondo o princípio da especialidade das empresas titulares de órgãos de 
informação geral, tratando-as e apoiando-as de forma não discriminatória e impedindo a sua concentração, 
designadamente através de participações múltiplas ou cruzadas. 
5. O Estado assegura a existência e o funcionamento de um serviço público de rádio e de televisão. 
6. A estrutura e o funcionamento dos meios de comunicação social do sector público devem salvaguardar a 
sua independência perante o Governo, a Administração e os demais poderes públicos, bem como assegurar 
a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião. 
7. As estações emissoras de radiodifusão e de radiotelevisão só podem funcionar mediante licença, a 
conferir por concurso público, nos termos da lei.

Fonte: Constituição da República Portuguesa
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No Quadro abaixo podemos observar, mais detalhadamente, a evolução do regime 
legal que define a forma da realização das investigações criminais, com destaque para 
os diplomas legais que têm influência na aplicação do segredo de justiça em Portugal.

Quadro 2 – Evolução do regime legal na aplicação do segredo de justiça em Portugal

V. Diploma Referência ao conteúdo

1
– Decreto-lei n.º 78/87, de 17 
de Fevereiro

Versão base do actual Código do Processo Penal (Revoga o 
DL 16489, de 15 de Fevereiro de 1929)

2
– Declaração de 31 de Março 
de 1987

Pequenas correções ao diploma inicial 

3
– Decreto-lei n.º 387-E/87, de 29 
de Dezembro

Extensão d regime do Processo Penal a processos de contravenções

4
– Decreto-lei n.º 212/89, de 30 
de Junho

Alteração ao Código das custas judiciais

5 – Lei n.º 57/91, de 13 de Agosto
Alteração específica do regime de segredo de justiça –  
relativamente a situações de acidentes

6
– Decreto-lei n.º 423/91, de 30 
de Outubro

Regime legal de indemnização às vítimas de crimes

7
– Decreto-lei n.º 343/93, de 01 
de Outubro

Regime de ajudas de custo

8
– Decreto-lei n.º 317/95, de 28 
de Novembro

Alterações aos regimes de penas e da sua execução

9 – Lei n.º 59/98, de 25 de Agosto
Altera muitas vertentes do Código de Processo Penal – 
republica o Código na íntegra com as alterações inseridas

10 – Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro Lei de organização e funcionamento dos tribunais judiciais
11 – Lei n.º 7/2000, de 27 de Maio Alterações ao regime dos crimes de violência doméstica

12
– Decreto-lei n.º 320-C/2000, de 
15 de Dezembro

Alterações que visam promover a celeridade processual

13
– Lei n.º 30-E/2000, de 20 de 
Dezembro

Alteração ao regime de apoio judiciário

14
– Retificação n.º 9-F/2001, de 31 
de Março

Pequenas correções ao diploma inicial 

15
– Lei n.º 52/2003, de 22 de 
Agosto

Alterações ao combate ao terrorismo

16
– Declaração de Retificação n.º 
16/2003, de 29 de Outubro

Pequenas correções ao diploma anterior

17
– Decreto-lei n.º 324/2003, de 27 
de Dezembro

Altera e republica o Código das Custas Judiciais
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18
– Lei n.º 48/2007, de 29 de 
Agosto

Altera muitas vertentes do Código de Processo Penal – 
republica o Código na íntegra com as alterações inseridas

19
– Declaração de Retificação n.º 
100-A/2007, de 26 de Outubro

Muitas pequenas correções ao diploma inicia – republica o 
Código na íntegra com as alterações inseridas

20
– Decreto-lei n.º 34/2008, de 26 
de Fevereiro

Alteração ao regime de custas judiciais

21
– Lei n.º 52/2008, de 28 de 
Agosto

Alterações ao regime de organização e funcionamento dos 
tribunais judiciais

22
– Lei n.º 115/2009, de 12 de 
Outubro

Alterações ao Código de Execução de Penas e medidas privativas 
de liberdade

23
– Lei n.º 26/2010, de 30 de 
Agosto

Introduz algumas alterações ao Código do Processo Penal, 
incluindo ao regime do segredo de justiça, no artigo 86º

24
– Lei n.º 20/2013, de 21 de 
Fevereiro

Introduz algumas alterações ao Código do Processo Penal, sem 
alterar o regime do segredo de justiça

25
– Declaração de Retificação n.º 
21/2013, de 19 de Abril

Pequenas correções ao diploma anterior

26
– Lei Orgânica n.º 2/2014, de 6 
de Agosto

Altera o regime do segredo de Estado

27 – Lei n.º 27/2015, de14 de Abril Altera regime de suspensão provisória do processo  

28 – Lei n.º 58/2015, de 23 de Junho
A pequena alteração derivada do regime legal do crime de 
terrorismo

29
– Lei n.º 130/2015, de 4 de 
Setembro

Alterações ao estatuto da vítima

Fonte: Código do Processo Penal
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6. A mise en scène da corrupção política no jornalismo 
brasileiro: uma análise do ‘manual da corrupção 
eleitoral’ no programa Fantástico, da TV Globo43

Bruno Bernardo de Araújo e Hélder Rocha Prior 
Universidade de Brasília 

Introdução 

No dia 8 de junho de 2014, poucos dias antes do início da campanha eleitoral para a 
Presidência da República e para a nova composição do Congresso Nacional, o Fantástico, 
maior programa semanal de informação da TV Globo, veiculou reportagem intitulada 
“Manual da Corrupção Eleitoral”, com o objetivo de mostrar um “retrato contundente 
da corrupção no Brasil”. Em resumo, um conjunto de denúncias relacionadas ao modo 
como um político pode eleger-se à margem da lei. Baseadas no depoimento de fontes 
anônimas, as práticas ilícitas narradas, todavia, não foram imputadas a nenhum agente 
político específico: uma personagem fictícia, de nome Cândido Peçanha44, representou 
o protótipo do político corrupto que, segundo o discurso jornalístico, prolifera por toda 
a estrutura estatal. 

A corrupção é, no dizer de Boaventura de Sousa Santos (1996), um dos maiores 
sinais de crise das democracias ocidentais. Ulysses Guimarães, parlamentar brasileiro e 
presidente da Constituinte que deu ao povo do Brasil a Constituição de 1988, dizia que a 
corrupção é o “cupim da democracia”, porque corrói as instituições democráticas e fere 
mortalmente os signos republicanos do Estado de Direito. Não sendo possível precisar o 
momento exato, o fenômeno da corrupção, que existe desde tempos imemoriais – tendo 
merecido já a reflexão de Aristóteles – sempre interessou aos media e ao jornalismo, quer 
pela dimensão de desvio moral e legal que lhe é subjacente, quer pelo envolvimento de 
atores de elevado estatuto social. 

A expressão mise en scène é aqui chamada na condição de metáfora. As noções de 
figuração e de representação que estão na sua base ajudam a pensar o desempenho dos 

43 Uma versão preliminar deste artigo foi publicada no nº 15 da revista Estudos do Século XX, do Centro de Estudos 
Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra (CEIS20/UC).
44 Tal como sublinha a reportagem, a personagem é uma criação do juiz de Direito Marlon Reis, para o livro “O Nobre 
Deputado”, de sua autoria. 
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media noticiosos na produção de cenas sobre a corrupção política. No palco mediático, 
assistimos a um conjunto diário de narrativas, no interior das quais são mobilizados 
cenários, tempos, vozes e mapas de significação tão distintos quanto os efeitos de sentido 
que decorrem da operacionalização sistêmica de todas essas categorias narrativas. Nesse 
sentido, o tratamento dado ao tema da corrupção política – muito presente na cobertura 
jornalística de grande parte dos países nos dias atuais – pode, sim, influenciar o estado de 
coisas da vida social e política contemporânea, marcada por processos de mediatização 
cada vez mais fortes e complexos, a ponto de alguns autores apostarem na ideia de que 
vivemos uma mediacracia (Muñoz & Rospir, 1995).

Em face disso, numerosos trabalhos de investigação têm sido desenvolvidos 
no sentido de entender as relações entre jornalistas e políticos, no âmbito de casos de 
corrupção, no plano micro, e de refletir sobre os impactos da cobertura do tema sobre 
a qualidade das democracias, no plano macroanalítico. Ao associar-se a esse escopo 
reflexivo, o objetivo deste trabalho é compreender a maneira como a corrupção política é 
construída pela vida do discurso jornalístico, através de uma análise empírica do “Manual 
da Corrupção Política”, no sentido de escrutinar os diversos e potenciais efeitos de sentido 
que a representação mediática do fenômeno terá tanto sobre a imagem da democracia 
quanto sobre o comportamento dos próprios agentes políticos e dos cidadãos/eleitores.

A construção espetacular da política 

Nas últimas décadas, alguns autores têm considerado que uma das principais 
características da política hodierna é a sua semelhança com o mundo do espetáculo e com 
as idéias de teatralidade e encenação. Esta pressuposição resulta, em parte, do facto de a 
política ter passado a operar com a linguagem e com a lógica dos meios de comunicação, 
procurando adaptar os seus discursos e ações à esfera da visibilidade pública controlada 
pelos agentes do campo dos media e pelos seus “filtros”. Deste modo, os partidos políticos, 
e os seus atores, tiveram de adquirir competências dramatúrgicas de modo a dotar os seus 
discursos e eventos de uma certa “eficácia informativa”, satisfazendo as necessidades ou 
os pressupostos do campo dos media. 

As estratégias da esfera política passaram a “calcular” o grau de eficácia das suas 
mensagens tendo, naturalmente, em conta determinados critérios de noticiabilidade que 
são estabelecidos ou adotado pelos gatekeepers do campo do jornalismo. É por isso que 
a política contemporânea é, sobretudo, uma política mediática, isto é, uma política que 
se desenvolve nos meios de comunicação e que é fortemente condicionada pela lógica, 
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linguagem, gramática e características desses meios.   
Efetivamente, utiliza-se a expressão “política-espectáculo” para caracterizar,  ainda 

que de forma figurada, aquelas atividades da política relacionadas com a administração 
da imagem pública dos atores ou dirigentes políticos, bem como os modos de figuração 
ou representação através dos quais esses atores se apresentam perante o público, perante 
os espectadores. Trata-se de uma metáfora bastante útil que permite compreender as 
atividades expressivas da política na sua relação com a lógica da cultura mediática, uma 
lógica onde essas componentes expressivas e figurativas prevalecem, não raras vezes, 
sobre a componente discursiva, racional e argumentativa da política. De um modo 
genérico, quando nos referimos à idéia de “espetacularização da política” ou de “política-
espectáculo”, referimo-nos a situações artisticamente elaboradas pelo campo político no 
sentido de penetrar na esfera da visibilidade pública, por um lado, e, por outro lado, à 
conversão da política, por parte do jornalismo, em entretidas narrativas dramáticas que 
além de instituírem a realidade e os acontecimentos, facilmente cativam a atenção de um 
público consumidor de produtos informativos (Prior, 2014). É por isso que os espetáculos 
da política se referem a acontecimentos, discursos, ações ou eventos construídos pelas 
equipas de marketing político ou de spinning, ou pela própria indústria da informação, 
que despertam a atenção e a adesão de públicos, mesclando informação e entretenimento. 
Com efeito, o recurso à mise en scène permite aos atores políticos conquistar visibilidade 
pública e espaço mediático aumentando, conseqüentemente, as suas hipóteses de influir na 
mente do público. De certa forma, a mise en scène refere-se ao modo como os dirigentes 
políticos se apresentam perante os eleitores e como procuram controlar ou condicionar a 
impressão que o público forma a seu respeito, antecipando ao máximo o lugar da recepção 
das suas mensagens e dos seus discursos. Uma vez que os meios de comunicação são 
os principais gestores do capital simbólico dos dirigentes políticos, funcionando como 
“arenas” que possibilitam o aumento de aura, de notoriedade e de reconhecimento social, 
os media converteram-se num elemento decisivo que possibilita o consentimento da 
opinião pública e, com efeito, a própria legitimidade do poder. 

Nesta reflexão, a referência às expressões “política-espectáculo” ou “espetacularização 
da política” remete à construção, por parte do jornalismo, de um conjunto de situações 
relacionadas com a esfera política que, pela sua excentricidade, espetacularidade ou 
ruptura da regularidade, despertam a atenção pública  – como é o caso da mediatização de 
esquemas de corrupção, envolvendo atores políticos de relevo na cena política nacional. 
Em realidade, essa espetacularização da política no âmbito mediático prevê, em grande 
medida, o desvelamento daquilo que os consultores de marketing político desejam ocultar, 
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no momento em que traçam estratégias de construção e apresentação da imagem pública 
dos atores políticos. Na cobertura jornalística da corrupção política, tal como veremos na 
segunda parte do artigo, esse processo de formatação de narrativas espetaculares aparece 
de modo muito patente, com a possibilidade de produção de efeitos altamente disfóricos 
relativamente à política, aos políticos e, por consequência, ao próprio funcionamento das 
instituições democráticas.

Existem, porém, outros sentidos ou outras aproximações entre a política 
contemporânea e a ideia de espetáculo, aproximações baseadas na interpretação da 
política mediante os pressupostos do simulacro, da simulação, da dissimulação, da 
artificialidade. Uma interpretação oriunda, em parte, da obra A Sociedade do Espectáculo 
de Guy Debord publicada em 1967, e recuperada décadas mais tarde por autores como 
Baudrillard ou Gilles Lipovetsky. Segundo esta perspetiva, a política contemporânea 
ter-se-ia convertido num espetáculo em que a proliferação de artefactos mediáticos 
ocultaria a verdadeira face da política. A política-espetáculo seria, assim, a política que 
se dá a ver, que converte os cidadãos em meros espectadores e que estaria fortemente 
marcada pela excessiva visualidade que caracteriza uma sociedade capitalista pautada pelo 
consumo inaudito de mercadorias e de imagens. Note-se a pertinência desse raciocínio 
para pensarmos a produção mediática de narrativas sobre a corrupção política, a que 
faremos alusão durante a análise. 

Como sublinhamos anteriormente, os media são vistos pelos atores políticos 
como arenas de projeção de sua imagem pública, totalmente formatada para atender às 
expectativas dos eleitores-espectadores. Não obstante, será um erro considerar que os meios 
de comunicação apenas servem de palco para as encenações da política e dos seus atores. 
Como refere Thompson, “as mensagens produzidas pelos líderes políticos são recebidas 
e compreendidas sem que estes as possam controlar e monitorizar completamente” 
(Thompson, 1995: 141), sendo que o campo do jornalismo desempenha um papel 
determinante na seleção dos acontecimentos que chegam ao público e na posterior 
reconfiguração e instituição da realidade política. Efetivamente, se, por um lado, a esfera 
política procura projetar os seus atores para que conquistem visibilidade e assentimento 
nas “arenas públicas” de aclamação plebiscitária, por outro lado, o campo do jornalismo 
acolhe e, em alguns casos, reconfigura, os acontecimentos da política que podem consistir 
em boas narrativas dramáticas que captem e retenham a atenção da audiência. 

De facto, se as “cerimónias” do poder político são tecidas ou manufaturadas 
pelas agências de comunicação e spinning tendo em conta a lógica da cultura mediática, 
não devemos esquecer que se pode encontrar uma lógica narrativa e uma “estória” 
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dramática nas notícias sobre os acontecimentos, particularmente sobre os acontecimentos 
da política. A cobertura operada pelo campo do jornalismo “espetaculariza”, muitas vezes, 
os acontecimentos, ações, personagens e demais elementos da esfera política, sobretudo 
após a indústria da informação ter passado a operar com a lógica e com a gramática do 
entretenimento (Gomes, 2011: 344). Ao realizar uma recomposição dos acontecimentos 
numa intriga, a dimensão configurante do campo do jornalismo institui a realidade fática 
da esfera política, mas também produz determinados efeitos de sentido nos destinatários, 
efeitos poéticos que despertam o imaginário do leitor e que estimulam a sua curiosidade 
em seguir o desenvolvimento da trama urdida. Trata-se de estratégias que convertem 
os acontecimentos em algo inteligível para o leitor, mas que, por outro lado, também 
promovem a sua distração, o culto do entretenimento e da espetacularidade.  

Deste modo, o jornalismo político recorre frequentemente aos lugares-comuns da 
representação dramática, enquadrando os acontecimentos de modo lúdico, identificando 
o papel das personagens no enredo e recorrendo a jogos de linguagem que despertam uma 
certa experiência estética nos destinatários. Neste ponto, os acontecimentos extemporâneos 
da política, os conflitos entre os seus atores, os aspetos da vida privada, as pequenas 
aventuras pessoais, os escândalos e as denúncias de desvios de comportamento e de 
corrupção, enfim, as situações de rutura da regularidade, são produtos informativos que 
estimulam facilmente a curiosidade e a adesão da audiência. 

Com efeito, a indústria da cultura recorre a estratégias de sedução e entretenimento, 
explorando, de modo preferencial, narrativas e enredos que promovam a “novelização” dos 
acontecimentos da política. Como veremos detalhadamente, os acontecimentos disruptivos 
da política, especificamente a representação mediática de escândalos e denúncias de 
corrupção, corresponde aos valores típicos da cultura mediática, assumindo uma dimensão 
simbólica que “excita” e diverte o público consumidor de produtos informativos. De 
igual modo, tal representação guarda fortes reminiscências de valores da cultura política 
nacional acerca dos políticos e da prática política por eles praticada. 

Questões Metodológicas 

Para analisar a reportagem “Manual da Corrupção Eleitoral”, adotaremos ferramentas 
formuladas por Norman Fairclough (2001), um dos maiores expoentes da Análise Crítica 
do Discurso na contemporaneidade. O autor integra uma corrente de analistas críticos 
do discurso, que demarcaram a sua atuação, em relação aos estudos do discurso de linha 
francesa, por meio do investimento em modelos analíticos que procuram maior equilíbrio 
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entre a exploração analítica de estruturas linguísticas na sua relação o contexto social em 
que se inscrevem45. Em termos epistemológicos, o desafio é estabelecer íntima ligação 
com a teoria crítica, para pensar qualquer discurso – incluído, aqui, o discurso jornalístico 
– como elemento constituído pela e constituidor da própria tessitura social. 

Cumpre notar que a vitalidade da Análise Crítica do Discurso nos permite enxergar 
o discurso dos media como microestruturas de poder social, materializadas pelas escolhas 
lexicais, linguísticas e estilísticas, que, ao serem condicionadas pelos contextos de 
produção, refletem “estratégias ideológicas que revelam, não apenas o posicionamento do 
autor relativamente à história real – o acontecimento específico que justifica a informação 
– mas também as estratégias que usa para posicionar, de modo particular, os seus leitores” 
(Pedro, 1997: 294). 

É com base nessa convicção que recorreremos à estimulante teoria social do 
discurso delineada por Fairclough, para analisar como o discurso jornalístico do programa 
Fantástico, da TV Globo, constrói a representação da corrupção política e dos agentes 
envolvidos com a prática ilícita no Brasil. Segundo o autor, todo discurso é, ao mesmo 
tempo, texto, prática discursiva e prática social.46 Partiremos, então, dessa tríade discursiva 
para analisar a reportagem que constitui o nosso objeto de análise. Nesse sentido, ao 
olhar discurso do programa como texto, observaremos as construções textuais, que 
resultam das vozes envolvidas na reportagem – jornalistas e fontes de informação. No 
que respeita à segunda dimensão – prática discursiva –, a análise levará em conta aspetos 
relacionados com a cultura política brasileira47, para observar como valores daí oriundos 

45 Como bem salienta Fairclough (2001), a Análise Crítica do Discurso procura equacionar, de modo mais equilibrado, 
o que nem os primeiros estudos do discurso, no contexto anglo-saxônico, nem a análise do discurso de linha francesa 
conseguiram fazer. Para o autor, se os primeiros estavam mais preocupados em decompor estruturas textuais em unidades 
mínimas, com pouco ou nenhum diálogo com o significado social daquela atividade intelectual, os segundos, influenciados 
pelo pensamento social, de base marxista e gramsciana, na França, voltaram-se muito mais a uma análise social do 
discurso. O que a Análise Crítica do Discurso propõe, por seu turno, é construir um ponto de convergência entre ambas 
as perspetivas, propondo modelos de análise que conjuguem com maior equilíbrio a análise linguisticamente orientada 
com a teoria social crítica. Nesse diapasão, portanto, não há que se falar em oposição entre um e outro modelo, mas, sim, 
em um esforço de gradação entre eles, com vistas ao desenvolvimento de análises discursivas mais próximas da própria 
etimologia do conceito de discurso. Em outras palavras, análises que vejam nas estruturas linguístico-textuais (e, aqui, 
fala-se em texto em sentido amplo, contemplando, assim, construções verbais e imagéticas) um terreno privilegiado de 
estudo da vida social – o que, necessariamente, passa pelo estabelecimento de um diálogo fluido com conceções teóricas 
das ciências sociais e humanas. 
46 Para aprofundar a temática, vide Fairclough, 2001. 
47 A literatura especializada da ciência política conceitua cultura política como “[...] variedade de atitudes, crenças e valores 
políticos – como orgulho nacional, respeito pela lei, participação e interesse por política, tolerância, confiança interpessoal 
e institucional – que afeta o envolvimento das pessoas com a vida pública” (Moisés, 2008: 66). No que respeita à cultura 
política brasileira – a que interessa no âmbito deste trabalho – Moisés (1992: 66) identifica valores como: clientelismo, 
autoritarismo, desconfiança nos políticos e nas instituições democráticas. Para o autor, parte deles se deve a resquícios 
do regime autoritário, que vigorou no país por mais de duas décadas.
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se manifestam no discurso jornalístico. Por fim, na sua dimensão de prática social48, 
refletiremos acerca das possíveis implicações que os efeitos de sentido49 do discurso 
poderão ter sobre o público. 

Essa última dimensão apresenta maior dificuldade de aferição empírica, mas isso 
não deve constituir impedimento para lançarmos propostas interpretativas sobre uma 
discussão tão pertinente quanto atual no espaço público das sociedades contemporâneas: 
as implicações da cobertura jornalística da corrupção política sobre o relacionamento 
dos cidadãos com as instituições e o próprio regime democrático.50 

O Quadro abaixo sistematiza as categorias de análise utilizadas, que utilizaremos 
para o desenvolvimento da análise a seguir. 

48 Na prática social, entram as questões concernentes aos sentidos ideológicos e hegemônicos que perpassam qualquer 
discurso, mormente o discurso mediático. 
49 Trata-se de um conceito formulado por Roland Barthes, vide Barthes (1972).
50 Essa é, aliás, preocupação de um conjunto de autores que procuram compreender o papel desempenhado pelos media 
e pelo jornalismo no tipo de relacionamento dos cidadãos com as instituições políticas — eleições, parlamento, partidos 
políticos — e com o regime democrático como um todo. Os estudos de ciência política costumam apontar que o declínio 
da confiança na política e nos políticos se deve, sobretudo, a valores da cultura política dominante e ao mau funcionamento 
das instituições democráticas em resposta às expectativas da comunidade (Moisés, 1992, 2008). Assim acreditamos que 
tanto na reafirmação da cultura política quanto no funcionamento das instituições, os media exercem papel fundamental: 
se, por um lado, o discurso mediático comunga de valores políticos socialmente partilhados (Guazina, 2011), por outro, a 
mediatização intensa de escândalos de corrupção e de outros malfeitos do poder, por exemplo, influenciam na construção 
de perceções negativas sobre as instituições e os atores institucionais, afetando, por consequência, a normalidade do seu 
funcionamento.   
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Tabela 1. Categorias de Análise

NÍVEL DE ANÁLISE CATEGORIA DESCRIÇÃO

TEXTO

Significado das palavras
Lexicalização

O significado das palavras utilizadas pelo 
enunciador para se referir à política, aos 
políticos, à corrupção. Mobilização de 
novas palavras. Os verbos.

Metáforas
Processamento metafórico: uso de 
metáforas explícitas ou implícitas. 

Ethos 

Diversas características que concorrem 
para a construção do eu, quer do político, 
quer do cidadão, em face da corrupção. 
Essa categoria não deve ser vista de modo 
isolado. Quaisquer das outras categorias 
podem ser relevantes para a constituição 
identitária. 

PRÁTICA DISCURSIVA Interdiscursividade

A interdiscursividade é a propriedade 
que todo discurso possui de estabelecer 
conexões com outros discursos. Para efeitos 
de análise, entenderemos a cultura política 
brasileira como o interdiscurso, com o qual 
o discurso jornalístico mantém relação.

PRÁTICA SOCIAL

Efeitos ideológicos e 
políticos do discurso

Efeitos ideológicos e hegemônicos 
particulares presentes no discurso corrupção 
e sobre os políticos envolvidos na prática.

Matriz social do discurso 

As relações do discurso com as estruturas 
sociais e hegemônicas: que relações entre os 
sentidos do discurso e formas de entender 
a corrupção pré-existentes na sociedade?

Fonte: Adaptado de Fairclough, 2001, p. 275-294.

A reportagem foi apresentada pelos jornalistas Renata Vasconcelos e Tadeu Schmidt, 
doravante identificados somente como RV e TD. O autor é Marcos Losekann, que 
identificaremos pela sigla ML. Já as fontes de informação, não identificadas, que realizam 
as denúncias em torno das quais gira a reportagem, serão identificadas como F1 e F2. 
Outras indicações serão dadas em rodapé. 
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A mise-en-scène da corrupção política: “O Manual da Corrupção 
Eleitoral”
Como já salientamos, esta análise terá um duplo movimento: observaremos (1) 

como o fenômeno da corrupção política é representado e (2) o modo como os atores 
políticos e os cidadãos aparecem nesse contexto. No primeiro movimento, o objetivo é 
identificar os sentidos imputados à corrupção e à prática política quando essa é atingida 
por aquela – o que, no quadro deste estudo, implica um olhar atento aos valores da cultura 
política nacional, presentes no discurso. De igual modo, interessa-nos verificar se são 
apontadas causas e consequências da corrupção e como o problema é situado no quadro 
institucional brasileiro. No segundo momento, o propósito é analisar a imagem dos atores 
sociais, com especial atenção para o papel que o enunciador discursivo atribui a cada 
um deles. A partir desses elementos, poderemos lançar luzes – ainda que de maneira 
exploratória e preliminar, devido à limitação do corpus em análise – sobre o processo de 
representação da corrupção política e refletir acerca de seus eventuais efeitos sociais e 
políticos. Para voltar à discussão teórica em torno da elaboração mediática de escândalos, 
será estimulante entender se estamos diante de um objeto de análise que corrobora ou não 
as nossas reflexões iniciais. O discurso foi decomposto em cinco fragmentos discursivos 
(FD)51, que passamos a apresentar e discutir. 

FD 1. Valores da cultura política e ethos político

RV: Quanto custa eleger um político na base da desonestidade, da troca de favores?
TS: O que você vai ver agora é um retrato contundente da corrupção no Brasil, nas palavras 
de especialistas – gente que conhece por dentro as tramoias da política. 
ML: Guarde bem este nome: Cândido Peçanha. Um deputado eleito democraticamente 
que faz tudo pelo poder. 
F1: A compra de voto no dia da eleição sai a cinquenta reais.
ML: Não tem honra.
F2: Político não tem remorso. Político tem conta bancária.
ML: Não sabe o que é ter escrúpulos. 
F3: Existem várias formas de desviar dinheiro público. 

O primeiro fragmento discursivo, expresso no Quadro acima, evidencia dois 
elementos cruciais para esta análise. Antes de mais, o enunciador lança mão de um 

51 Dividiremos a reportagem em diversas partes, a que daremos o nome de fragmento discursivo (FD). Essa designação 
baseia-se no conceito de recorte que, segundo Eni Orlandi (1989), corresponde a fragmentos emblemáticos de uma 
situação discursiva. Fragmentos discursivos são, portanto, recortes do discurso que se mostram expressivos o suficiente 
para auxiliar o analista na reposta às questões incitadoras da investigação. 
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conjunto vocabular de alta carga disfórica relativamente à política e aos políticos. Por 
serem dispostas em posição tópica52 – ou seja, em local de proeminência no texto da 
reportagem: a fala dos apresentadores e as palavras iniciais do repórter e das fontes no 
início da reportagem – as expressões em destaque, pertencentes ao mesmo campo semântico 
–“desonestidade”, “troca de favores”, “tramoias da política”, “compra de voto”, “não tem 
remorso”; “conta-corrente53”; “não [...] escrúpulos”, “desviar dinheiro público” – atuam 
no sentido de instaurar uma situação comunicativa54, que coloca, desde já, o político 
em posição de antagonista. Em parte, esse primeiro efeito de sentido é conseguido pela 
partilha entre o enunciador e o público de valores da cultura política nacional, como têm 
demonstrado vários autores (Guazina, 2011; Aldé, 2004). As palavras que indicamos  – 
às quais se juntam outras, distribuídas ao longo da reportagem – reproduzem conceções 
públicas acerca da prática política brasileira, como a desonestidade e o clientelismo. 
No seu conjunto, contribuem para o reforço da imagem, um tanto quanto generalizada 
entre nós, do político como figura perdulária, desonesta, corrupta, preocupada apenas 
com interesses particulares em detrimento dos da coletividade e, por isso, pouco fiel aos 
princípios republicanos, que estão na base das responsabilidades de que é detentora. Como 
se nota, estamos diante de um caso emblemático de reforço do ethos político – que não 
é criado pelos media55, como a maior parte dos estereótipos, mas que se vê reforçado, 
reintroduzido no imaginário popular e, por isso, naturalizado, por meio de um discurso 
de cunho hegemônico.

Esse ethos é estabelecido logo no início da reportagem. Inicialmente, parece haver 
a intenção de mostrar o político corrupto como casos isolados, cujas ações, por óbvio, 
merecem reprovação moral e punição legal. Veja-se, nessa linha, que o enunciador 
discursivo apresenta a personagem Cândido Peçanha como a personificação do político 
corrupto. Estamos, aqui, diante de uma figura especificada. Ao observamos o discurso na 
sua totalidade, no entanto, esse movimento de especificação56 dos representantes políticos 
vai desaparecendo, para dar espaço a uma estratégia de genericização. Ambas as estratégias 
têm efeitos muito claros: a primeira visa a tratar os atores na sua individualidade e 

52 No discurso de imprensa, a posição tópica é aquela ocupada pelos títulos e subtítulos (van Dijk, 2005).
53 Essa expressão, naturalmente, tem de ser analisada no contexto da frase: “Político não tem remorso. Político tem 
conta-corrente”. 
54 Expressão de Goffman (1993).
55 Tal como dissemos, em outro momento, os media são particularmente poderosos no reforço e na consequente naturalização 
de estereótipos, resultantes de mapas mentais intersubjetivos, que circundam entre nós em sociedade (Araújo, 2013).
56 Estratégias de especificação e de genericização são trabalhadas por Teun van Leeuwen (1997), em estudo clássico sobre 
a representação dos atores sociais. 
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identificá-los; a segunda quer perspetivá-los como classe, isto é, como entidade pluralizada.  
Interessante é notar que essa última estratégia – a genericização –, que ganha 

força no discurso jornalístico ora em análise, contribui, no dizer de van Leeuwen, para 
a criação de um alto nível de consensualidade no discurso mediático. Importa lembrar, 
nesse sentido, que o consenso é um elemento fundamental na construção do processo 
hegemônico caracterizador do discurso dos media57. Obviamente que esse processo não é 
linear e, por isso, não poderá desprezar as características individuais e coletivas do público, 
que possui imensas possibilidades de leitura da mensagem previamente codificada. De 
qualquer maneira, ainda que ele negocie os sentidos subjacentes ao discurso – possibilidade, 
de resto, deveras possível, tal como lembra Stuart Hall58 – haverá sempre a presença de 
códigos dominantes, que concorrem pela estruturação da mensagem. Tais códigos são, 
em parte, valores socialmente partilhados pelos cidadãos sobre a política e os políticos, 
a exemplo daqueles que já apontamos.

Um desses valores é, sem dúvida, o da desconfiança. Com efeito, diversos estudos 
de ciência política têm procurado investigar as razões que estariam a contribuir para o 
aumento generalizado de um sentimento de ceticismo em relação às elites políticas59. Boa 
parte desses trabalhos é unânime em apontar o papel crucial que os meios de comunicação 
social possuem na construção de uma tendência, que não é exclusividade do Brasil, mas 
está presente na maior parte dos países democráticos ocidentais. No âmbito circunscrito 
desta análise, o FD 1 fornece elementos emblemáticos dessa contribuição mediática para 
a ampliação da descrença na política e nos representantes políticos. A esse nível, basta 
levarmos em consideração afirmações, proferidas pelas várias vozes discursivas, do tipo: 
“Político não tem remorso. Político tem conta-corrente”. Repare-se que a fonte fala em 
“político” de modo genérico; refere-se, portanto, à totalidade deles. A ênfase dada à 
ausência do sentimento de remorso – algo que sentimos quando quedamos arrependidos 
de algo – figura como efeito de sentido que contribui para estabelecer avaliações morais, 
de que falaremos mais adiante, acerca da prática ilícita.

57 Tal processo hegemônico resulta de uma releitura do conceito gramsciano de hegemonia, realizada por diversos autores 
no quadro dos estudos culturais. Como afirmamos em outra oportunidade, com base no pensamento de Hall (2003) “na 
sua atividade diária, os media agem como operadores de um processo hegemônico, tanto mais bem-sucedido quanto maior 
for o sincretismo na partilha de códigos dominantes, entre quem codifica e quem descodifica a mensagem” (Araújo, 2013: 
48). Tal como também demonstramos em outro estudo, o processo hegemônico instaurado pelos media é particularmente 
poderoso no reforço e na naturalização de estereótipos (Araújo, 2013a). 
58 A esse propósito, diz-nos Hall (2003: 401): “descodificar, dentro da versão negociada, contém uma mistura de elementos 
de adaptação e de oposição: reconhece a legitimidade das definições hegemônicas para produzir as grandes significações 
(abstratas), ao passo que, em um nível mais restrito, situacional (localizado), faz as suas próprias regras — funciona com 
exceções à regra [dominante] ”. 
59 Vide Miguel (2008). 
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FD 2. Centralidade do dinheiro no processo eleitoral 

ML: Com base nesses depoimentos, o juiz, que foi um dos principais defensores da “Lei 
da Ficha Limpa”, conseguiu descobrir como nasce e se perpetua um corrupto na política 
brasileira. Tudo começa na eleição. E para ganhá-la é preciso ter dinheiro. Muito dinheiro. 
J: Para ser eleito é preciso pagar, comprar apoio político, e que é essa a base dos gastos 
de campanha. 
ML: Uma gastança que faz do Brasil um recordista mundial: proporcionalmente à riqueza 
do país, aqui são feitas as campanhas mais caras do planeta. Nas últimas eleições, 
em 2012, os gastos ultrapassaram R$ 4,5 bilhões. E tem mais: das cinco doadoras de 
campanha, três são empreiteiras. Mas também há quem levante dinheiro por baixo dos 
panos. 
J: Todos os entrevistados mencionavam sempre que é a agiotagem. O uso da agiotagem 
como fundo de dinheiro para política, que me surpreendeu. 
[...]
ML: O que custaria uma reeleição de deputado federal?
F2: Acima de 5 milhões de reais.
ML: Uma fortuna que ele começa a levantar com antecedência. Segundo o juiz Marlon 
Reis, a maior parte do dinheiro desviado sai de emendas parlamentares. É como deputados 
e vereadores destinam parte do orçamento público para obras indicadas por eles.

O segundo fragmento discursivo põe em relevo outra linha temática do discurso: a 
centralidade do dinheiro no processo eleitoral brasileiro. Esse fio semântico é confirmado 
por expressões do tipo “dinheiro desviado”, “uma gastança”, “comprar apoio político”, 
“fortuna”, entre outras, como observamos no Quadro abaixo. A eleição e o sufrágio 
universal – uma das maiores conquistas da democracia moderna, cujo sentido maior está 
em evidenciar que o poder não se identifica com o ocupante do cargo, porque pertence ao 
povo – são reduzidos a um processo de natureza pecuniária, de compra e venda de votos, 
como ocorre em contextos regidos pelas leis do mercado. O voto deixa de ser, portanto, 
instrumento da soberania popular para ser transformado em mercadoria. Lembremo-nos 
de que a compra de votos era prática corrente nas primeiras décadas da República, quando, 
no Brasil, vigorou a chamada “política do café com leite”. É, precisamente, nesta altura 
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em que surge o chamado “voto de cabresto”.60

Para reforçar o aludido peso do dinheiro nas eleições brasileiras, o enunciador 
instala um processo metafórico: “Uma gastança que faz do Brasil um recordista mundial”. 
O país é apresentado, metaforicamente, como recordista em gastos nas campanhas 
eleitorais – montantes que, em sua maioria, são de origem duvidosa, como evidenciado 
nas expressões “dinheiro desviado”, “dinheiro por baixo dos panos” – essa última, uma 
vez mais, em sentido metafórico. 

Seria esta uma das causas do problema da corrupção – a centralidade do dinheiro 
–, na medida em que a reeleição de um deputado demandaria vultosas quantias, “acima 
de 5 milhões”, como diz uma das fontes. Apesar de estabelecer-se, implicitamente, uma 
relação de causalidade entre o peso do poder econômico  – demonstrado pelas doações de 
grandes empreiteiras a partidos políticos, como podemos ver – e a existência de corrupção, 
o enunciador se limita, tão somente, a apontar o cenário em que nos encontramos. Ainda 
que vários especialistas defendam que o núcleo de uma reforma política esteja na proibição 
definitiva de doações por parte de empresas, o discurso jornalístico aqui analisado não 
envereda por tais conceções. É como se coubesse a ele, apenas e só, a caracterização de 
um contexto político-institucional, alvejado pela ação de indivíduos que corrompem e 
que se deixam corromper. Não se avança para além da denúncia. 

60 Também conhecida como República Velha, este período se estende de 1894 até 1930, quando Getúlio Vargas assume o 
poder. Naquele intervalo, o Brasil foi governado, ininterruptamente, por elites de seus dois estados mais ricos, São Paulo 
e Minas Gerais, os maiores produtores de café e leite do país, respetivamente. A força econômica dessas elites possibilitou 
que a Presidência da República fosse ocupada, alternadamente, por paulistas e mineiros. Eis aqui uma demonstração cabal 
de como o poder econômico tem ditado a agenda política brasileira no decorrer da história. O chamado “voto de cabresto” 
era um mecanismo de controle político muito em voga nos primórdios do período republicano. Os coronéis eram grandes 
fazendeiros que se valiam de seu poder econômico para coagir a população a votar nos candidatos que eles apoiavam, 
através do abuso de poder, do autoritarismo, da compra de votos, da falsificação de documentos e da utilização privada 
da máquina pública. Como as eleições não eram secretas, os coronéis punham fiscais para verificar se a população do seu 
reduto realmente havia votado nos candidatos que ele indicava. Cabresto é uma espécie de arreio, muito utilizado para 
controlar a marcha dos animais. Já que o direito de votar era controlado pelos coronéis que, assim, tratavam os eleitores 
como animais, deu-se o nome àquele ato de “voto de cabresto”. 
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FD 3. A corrupção política é endêmica

F1: Ele entra no mandato endividado. Ele precisa do dinheiro. 

ML: Mas como ele faz para pegar o dinheiro e jogar na mão do agiota sem ser notada a 

falta de dinheiro no cofre?

F1: Existem várias maneiras de fazer isso. 

ML: Segundo o assessor, um dos alvos é o dinheiro para a educação. 

F1: O cara saca o dinheiro e entrega para ele. Normal. 

ML: Mas não teria que sacar e comprovar onde gastou?

F1: Para quem?

ML: Para a Câmara dos Vereadores.

F1: Como assim, se os vereadores são cúmplices?

ML: Ou, se for o governador, para a Assembleia Legislativa.

F1: Que também é cúmplice.

ML: Mas tem o Tribunal de Contas do Estado.

F1: Que também é cúmplice. 

ML: O senhor quer dizer que todos são envolvidos?

F1: Cúmplices. Todos são. É uma máfia. 

Em outro momento, já identificamos que os media costumam entender a corrupção 
política como fenômeno endêmico, ainda que tendam a circunscrevê-lo às instituições que 
compõem o aparelho de Estado61. Essas instituições são apresentadas, costumeiramente, 
como o espaço onde as práticas ilícitas nascem, para depois perpetuar-se por outros 
recantos da sociedade ou, mesmo, o contexto privilegiado no qual elas se realizam. É 
nessa linha de pensamento que se inscreve o fragmento discursivo 3, no qual observamos 
o diálogo estabelecido entre o jornalista e uma das fontes anônimas acerca do modus 
operandi da corrupção.

Em destaque, expressões que nomeiam agentes políticos e instituições de duas outras 
esferas de poder da Federação brasileira  – a estadual e a municipal –, que são apontados 
como “cúmplices”, membros integrados de uma “máfia” destinada a delinquir. Repare-
se que, novamente, uma das vozes discursivas, apresentada como “especialista”62 pelos 
próprios jornalistas apresentadores do programa, generaliza o seu discurso, de maneira 

61 Vide Araújo, Jorge (2015). 
62 Interessante atentar no significado da palavra “especialista”. Segundo o Dicionário Aurélio, trata-se de “que ou quem se 
especializou em determinada área do saber ou sabe muito sobre determinada coisa”. Ao detentor de tais conhecimentos, 
costuma reconhecer-se autoridade (auctoritas) para abordar o assunto no qual é especialista. Partindo, então, dessa 
conceção pode afirmar-se que o enunciador discursivo ao chamar especialistas aos assessores parlamentares, que realizaram 
a denúncia, identificou neles a autoridade necessária para falar sobre o modus vivendi do político corrupto e o modus 
operandi da corrupção. 
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a abarcar a totalidade das instituições e da classe política: “governador”, “Assembleia 
Legislativa”, “vereadores”, “Câmara de Vereadores”, “Tribunal de Contas da União” – todos 
em conluio para o cometimento de práticas criminosas. Subjacente a essa generalização 
está, portanto, a leitura interpretativa de que o fenômeno da corrupção está espraiado por 
toda a estrutura estatal, nas três esferas de poder que compõem o Estado brasileiro. 

Aliado a esse sentimento de endemia, emerge uma sensação de impotência, 
impulsionada pelas palavras do assessor parlamentar. É que os órgãos que deveriam 
atuar no controle e na coibição das práticas – “Assembleia Legislativa”, “Câmara de 
Vereadores” e “Tribunal de Contas do Estado” (esse último composto não políticos, mas 
conselheiros, cuja missão genuína é a fiscalização das contas públicas e de quaisquer 
atividades financeiras que envolvam a administração pública) – são apresentados, também 
eles, como partícipes de esquemas delituosos. Os perigos de uma abordagem genérica 
dessa natureza são evidentes, mas o discurso jornalístico silencia. Parece preferir deixar 
que o público retire as suas próprias ilações.

FD 4. O pathos da indignação

ML: O senhor resolveu denunciar por quê?
F1: Veja bem: se você for ao interior, muitas crianças passando fome, casas de taipa, 
estradas sem asfalto. Isso indigna a gente. Sempre tive consciência disso, só não podia 
denunciar. Quem denuncia morre. 
[...]
ML: Um levantamento feito por cinco escolas do município de São Pedro da Água Branca 
revelou que em 2008 houve a maior evasão escolar do estado do Maranhão. Naquele 
ano de eleições municipais, 35% das crianças abandonaram as salas de aula porque 
não tinham o que comer na hora do recreio. Ou seja: um terço dos alunos simplesmente 
deixou de estudar. De acordo com a denúncia do Ministério Público acatada pela Justiça, 
o dinheiro que era da merenda escolar, que deveria ser gasto nas cantinas das escolas, foi 
usado para comprar votos. 

Assim como os políticos, a corrupção em si é transformada em antagonista, por 
força das privações que a sua prática impõe à população mais pobre, desprovida de 
serviços básicos de saúde, educação e infraestrutura. O enunciador discursivo mostra 
as condições periclitantes em que se encontram os estudantes de uma escola pública do 
município de São Pedro da Água Branca, no Maranhão, o mais pobre e mais desigual 
estado brasileiro. No fragmento discursivo 4, vê-se a incorporação pelo enunciador de 
depoimentos de estudantes e funcionários, que ajudam na construção de um universo 
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semântico de indignação. É o que nomeamos pathos da indignação. 
Para além de um sentimento, a indignação ganha estatuto de conceito na obra de 

Spinoza. De fato, o filósofo dedica páginas luminosas, em seu Tratado Político, à reflexão 
daquilo que, para ele, seria o ato de se indignar. Grosso modo, numa visão spinoziana, 
indignação é o ódio a quem fez um mal a outro semelhante. Dito de outra maneira: é 
a revolta que sentimos diante de uma injustiça cometida contra alguém. Quando nos 
indignamos, ativamos aquilo a que o filósofo chamou “imitação afetiva”. No caso da 
corrupção, o discurso jornalístico sobre o qual nos debruçamos constrói um pathos da 
indignação ao estabelecer uma relação de causalidade entre o desvio de dinheiro público 
por agentes políticos e a situação difícil por que passam centenas de pessoas, especialmente 
crianças em idade escolar, que deveriam estar a ser beneficiadas por tais recursos. 

No Quadro acima, note-se a alusão à alta taxa de evasão escolar e às investigações 
do Ministério Público, segundo as quais agentes políticos do município haviam desviado 
montantes destinados à alimentação escolar de crianças para a compra de votos no dia 
da eleição. Por outro lado, o efeito de sentido que poderá gerar revolta se intensifica na 
voz de uma das fontes anônimas, que justifica as suas denúncias precisamente por causa 
da indignação que sentia ao assistir às práticas ilícitas praticadas por atores políticos, de 
quem era assessor, e com as quais também diz ter colaborado: “Isso indigna a gente”.

FD 5. A solução está nas mãos do eleitor

ML: Quem pode julgar o discurso dos políticos é o eleitor. 
CV1: Muitas vezes, o sujeito está reclamando de certos políticos aí, seja no Congresso, 
seja no Executivo, e eu costumo dizer: mas ele não está lá de graça não. Fomos nós que 
os colocamos.
ML: O ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral orienta:
CV: Eleitor, examine a vida pregressa do seu candidato. Tem gente honesta, sim, aí. Agora, 
tem os aproveitadores. Exatamente esses é que precisam ser banidos da vida pública. 
ML: Aproveitadores como Cândido Peçanha, que graças ao voto consciente pode um dia 
se tornar apenas um personagem de um livro de ficção.

1 Iniciais de Carlos Veloso

O último fragmento discursivo da análise está relacionado com aquilo que, em 
nosso entendimento, é a indicação por parte do enunciador discursivo de uma possível 
solução para o problema da corrupção política. A solução, de acordo com uma voz oficial 
– Carlos Veloso, antigo presidente do Superior Tribunal Eleitoral, a corte brasileira que 
cuida do processo eleitoral no país – está na melhoria da qualidade do voto do eleitor, que 
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deve procurar informações sobre a vida pregressa dos candidatos a cargos eletivos. Essa 
visão é contundentemente corroborada pelo enunciador, que vaticina: “Aproveitadores 
como Cândido Peçanha, que graças ao voto consciente pode um dia se tornar apenas um 
personagem de um livro de ficção”. 

Curioso é observar que essa proposta – que passa a ser semanticamente a mais 
relevante, na medida em que aparece no desfecho do discurso – entra em confronto com 
o que uma das fontes também enfatizou anteriormente e que transforma o eleitor, não em 
instrumento de solução do problema, mas em vítima de uma estrutura política que abre 
caminho às práticas ilícitas, justamente porque retira a ele os mecanismos de controle – de 
accountability – essenciais num regime democrático de alta intensidade. Assim, ao mesmo 
tempo em que o enunciador sublinha a prática clientelista que pauta certos setores da vida 
política brasileira, uma voz discursiva avalia: “Não precisa fazer muita coisa para ter o 
voto porque a população não tem força e segurança para contestar nada” – grifo nosso. 

Assiste-se, portanto, ao deslocamento de uma questão pontual – o voto – para uma 
questão que não se circunscreve apenas ao momento da eleição. Ao contrário, relaciona-
-se com a suposta fraqueza do próprio eleitor, que estaria prostrado diante de um sistema 
político cuja engrenagem favorece, em grande medida, a existência e a perpetração das 
práticas corruptivas, por meio de um conjunto de elementos que o constituem e que lhe 
dão suporte, nomeadamente o peso do capital financeiro nas campanhas eleitorais, também 
em função do financiamento de grandes empreiteiras. 

Ainda que esses temas tenham sido retratados no discurso – e, aqui, retomamos um 
ponto ao qual nos referimos antes – o enunciador discursivo apenas os apresenta ao público, 
construindo cadeias de causalidade do tipo [dinheiro desviado produz falta de alimentação 
escolar ou de saúde de qualidade]. Essas mesmas construções causais, contudo, não são 
destinadas a abordar a existência da corrupção como algo que supostamente decorreria da 
atual configuração do sistema político brasileiro. Ao contrário, transferir a responsabilidade 
apenas ao eleitor, como deixa antever o enunciador discursivo, contribui para isentar a 
própria classe política e as instituições democráticas de sua parcela de participação na 
resolução de uma questão tão complexa quanto presente na vida nacional. Isso possui, 
para nós, efeitos fortemente ideológicos: as elites políticas perdem a função sujeitos na 
gestão dos negócios da polis e passam a ser vistos como causadores das chagas que a 
podem destruir. 
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Considerações finais

O nosso objetivo, neste trabalho, foi desenvolver uma reflexão acerca de um 
tipo de relação, entre várias possíveis, entre a arena política e o campo mediático no 
espaço público comunicacional brasileiro de nossos dias. Fizemo-lo através da análise da 
cobertura de um tema que tem ocupado as três agendas de que fala McCombs, a pública, 
a política e a mediática. Estamos a falar da corrupção política. De fato, nos últimos anos, 
sucessivos têm sido os escândalos de corrupção, que ganham forma e intensidade cada 
vez maiores no discurso dos media. 

Por isso, estudar o modo como o fenômeno aparece perspetivado, com particular 
atenção para os efeitos de sentido aí configurados, tem sido preocupação nossa e de um 
conjunto de outros autores, no Brasil e em outros países. Como observamos na análise, 
o desempenho do Fantástico, da TV Globo, possui vários dos ingredientes apontados 
por Thompson como constituidores do escândalo político e, nessa medida, dialoga 
enormemente com a nossa reflexão inicial acerca da construção de uma política-espetáculo, 
caracterizada por aquilo que se dá a ver.

Sem dúvidas, cabe ao jornalismo o acompanhamento atento à atuação dos 
representantes políticos na vida político-institucional. Ao fazê-lo, dentro dos limites 
estabelecidos na legislação e em seu código deontológico, diferenciando sempre noções 
como “interesse público” e “interesse do público”, cumpre papel de primeira grandeza na 
construção de uma democracia sólida. No entanto, em não raros momentos, o jornalismo 
tende a encarar certos assuntos – sobretudo aqueles que implicam o desvelamento de 
ações desviantes no âmbito político – de modo menos esclarecedor. 

A aplicação de categorias analíticas postuladas por Fairclough (2001), especialmente 
aquelas que envolvem os efeitos políticos e ideológicos e a matriz social do discurso, que 
permitem ao analista perspetivá-lo na sua relação com as conjunturas política, cultural e 
social nas quais foi construído, evidenciou o caráter reducionista da discussão em torno da 
corrupção política, circunscrita ao domínio da denúncia ou, se quisermos, do denuncismo. 
A crítica a este tipo de abordagem não quer secundarizar a sua importância. Aliás, ao 
longo das últimas décadas, no Brasil e em outros países ocidentais, foi no palco dos media 
que a sociedade tomou conhecimento de práticas antirrepublicanas protagonizadas por 
atores políticos que, em alguns casos, foram exemplarmente punidos. A denúncia é, sim, 
muito pertinente, mas não pode ser a abordagem dominante, porque tende a reduzir o 
debate e retira a possibilidade de o público compreender melhor causas e motivações da 
existência de corrupção política. 
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Se a denúncia é importante, a redução da cobertura a ela conduz à construção de 
um pathos da indignação cujos efeitos mais imediatos são, portanto, a construção de uma 
narrativa de tons espetaculares, hiperbólicos e o consequente aumento da desconfiança 
nos políticos, seguido da reafirmação de valores negativos presentes na cultura política 
nacional. 

Referências Bibliográficas

Araújo, B. B.; Jorge, T.M. (2015) Discurso jornalístico e corrupção política: a construção 
de uma cobertura legalista e personificada em Veja e CartaCapital. Verso e Reverso, 
Unisinos. 

Araújo, B. B. (2013) Justiça, Media e Espaço Público: a cobertura do julgamento do 
Mensalão em Veja e Época, Coimbra: Dissertação de Mestrado, Universidade de 
Coimbra.

Araújo, B. B. (2013a) Discurso mediático e o conceito de estereótipo. A construção da 
personagem Gina no programa Café Central. In: Silva, A. S. et al. Comunicação 
Política e Económica. Dimensões cognitivas e discursivas. Braga: Publicações da 
Universidade Católica Portuguesa, 553-567. 

Balandier, G. (1992) Le Pouvoir sur scenes. Paris: Éditions Balland.

Barthes, R. (1972) O Efeito de Real In: Genette, G. (Ed.) Literatura e Semiologia. 
Petrópolis: Vozes. 

Debord, G. (1992) La Société du Spectacle. Paris, Gallimard. 

Edelman, M. (1988) Constructing the Political Spectacle. Chicago: Chicago University 
Press.

Fairclough, N. (2011) Discurso e mudança social. Brasília: Editora da Universidade de 
Brasília. 

Goffman, E. (1993) A Apresentação do Eu na Vida de Todos os Dias. Lisboa: Relógio 
D’Água Editores.

Gomes, W. (2011) Transformações da política na era da comunicação de massa. São 
Paulo: Paulus.

Guazina, L.S. (2011) Jornalismo em busca de credibilidade: a cobertura adversária 
do Jornal Nacional no Escândalo do Mensalão, Tese de doutoramento, Brasília: 
Universidade de Brasília.

Hall, S. (2003) Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais. Belo Horizonte: 
Humanitas.

a miSe eN ScèNe da corrupção política no Jornalismo brasilEiro (...)



150

Lilleker, D. G.; Negrine, R. (2002) Professionalization: Of What? Since When? By Whom? 
Harvard International Journal of Press/Politics, Sage Publications. Disponível em: 
http://ww w2.le.ac.uk/departments/media/dl/documents-and-pdfs/course. 

Lippmann, W. (s/d)  La opinión pública. Madrid: Editorial C. de Langre. 

Miguel, L.F. (2010) A mídia e o declínio da confiança na política In: Miguel, L.F;  Biroli, 
F. (Org.) Mídia: representação e democracia. São Paulo: Hucitech, 223-240.

Moisés, J. A. (2008) Cultura Política, Instituições e Democracia: lições da experiência 
brasileira, Revista Brasileira de Ciências Sociais – ANPOCS, 66:11-43.

Moisés, J. A. (1992) Democratização e Cultura Política de massas no Brasil. Lua Nova, 
n. 26, 5-51. 

Muñoz-Allonso, A.& Rospir, J. I. (1995) Comunicación Política. Madrid: Editorial 
Universitas.

Orlandi, E.P. (1989) Vozes e contrastes: Discurso na cidade e no Campo. São Paulo: 
Editora Cortez. 

Prior, H. (2014) La Espectacularización de la Política. Mas Poder Local Magazine, 
nº. 20. Consultado: http://ww w.maspoderlocal.es/files/articulos/176-
F53b2a9fd1761404217853-articulo-1.pdf. 

Prior, H. (2012) Spin doctors: de la política mediática a la política del negativo en 
las campañas electorales In Crespo, I.; Rey, J. (Eds.) Comunicación Política y 
Campañas Electorales en América Latina. Buenos Aires: Biblos. 

Prior, H. (2011) Publicidade política e estratégias de representação: a visibilidade 
pública como “armadilha”. Revista Contemporânea: Comunicação e Cultura. 
Consultado: http://ww w.portalseer.ufba.br/index.php/contemporaneaposcom/
article/view/5359/4261. 

Schwartzenberg, R.-G. (1977) L’État Spectacle, Le Star System en politique. Paris: 
Flammarion.     

Thompson, J. B. (1995) Media and Modernity, A Social Theory of The Media. Cambridge: 
Polity Press. 

Van Dijk, T. A. (2005) Discurso, notícia e ideologia. Estudos da Análise Crítica do 
Discurso. Porto: Campo das Letras.

Van Leeuwen, T. (1997) A representação dos actores sociais In: Pedro, E.R. (Org.), Análise 
crítica do discurso. Lisboa: Caminho, 169-222.

bruno bErnardo dE araúJo E héldEr rocha prior 



151

7. O conflito e a infração na narrativa jornalística da 
corrupção: o caso BPN na imprensa portuguesa

Mafalda Lobo
Centro Investigação Media e Jornalismo

Introdução

A corrupção política tem vindo a generalizar-se nas democracias ocidentais 
(sobretudo nos países do Sul da Europa) e caracteriza-se por “constituir um abuso de 
poder em benefício próprio de agentes políticos democraticamente eleitos, situação que 
pode ocorrer durante ou após o exercício de funções públicas” (Cunha, 2015ª: 47).

A cobertura jornalística de crimes de corrupção política apresenta um elevado 
grau de noticiabilidade que confere aos media o poder de projetar este tipo de ações/
acontecimento para um debate público alargado. Este tipo de crime põe em causa o 
modelo representativo da democracia, a credibilidade do sistema político democrático, 
relativamente ao sistema dos partidos políticos e dos seus líderes, ao mesmo tempo que 
gera nos cidadãos um sentimento de desconfiança e descredibilização face ao modo como 
são geridos os bens públicos que em nada abona o bom e regular funcionamento das 
instituições (Della Porta & Meny, 1995; Pujas, 2003). Para além da legitimidade política 
dos governos que começa a ser posta em causa, ainda se tem verificado que poucas são 
as medidas tomadas para evitar este tipo de fenómeno (Ackerman, 2002).Neste artigo, 
procuramos analisar os principais momentos relacionados com o caso de corrupção Banco 
Português de Negócios (BPN) nos jornais Diário de Notícias e jornal Público, e Correio 
da Manhã ao longo do ano de 2009. Através da análise da narrativa jornalística a 139 
peças jornalísticas, é possível (re) compor o “enredo” à volta dos temas, personagens, e 
das ações e relações entre estas últimas. Do ponto de vista teórico-conceptual, recorremos 
aos valores-notícia conflito/controvérsia, desvio/infração (Wolf, 2006; Traquina, 2007), 
analisando a forma como se enquadram na narrativa jornalística das peças divulgadas 
na imprensa. Os ilícitos que se transformam em escândalos e os casos de corrupção que 
envolvem políticos são alvo de atenção por parte dos , porque “no combate pela liderança, 
onde os media, surgem ora como aliados ora como oponentes, os rumores, as suspeições 
e as denúncias tornam-se matéria-prima facilmente transacionável” (Cunha, 2015b:4). 
Também a responsabilidade social dos jornalistas enquanto vigilantes – “watchdog 
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journalism”, não só do ambiente que envolve a política, mas também como denunciantes 
dos desvios e das infrações cometidas neste campo, os casos de corrupção e os escândalos 
a eles associados adquirem valor acrescentado, não só para os oponentes políticos como 
para os media (Thompson, 2002: 40).

O escândalo político, o crime de corrupção e o papel dos media na 
denúncia dos casos

O tema da corrupção tem vindo a marcar a agenda pública nacional e internacional 
nos últimos anos, constituindo-se como preocupação crescente entre agências internacionais, 
think thanks e formadores de opinião, considerando os efeitos que o fenómeno tem sobre 
o mercado, a democracia e a sociedade (Filgueiras & Araújo, 2014: 59). Estes fenómenos 
que adquiriram a dimensão de um problema social, e se tornaram um flagelo social, 
constituíram-se como tópico de discussão pública, muito devido à lógica de “acesso 
democrático à informação” que permitiu que temas desta natureza, antes ocultados, 
emergissem para o espaço público mediático para que a sociedade tomasse consciência 
deste tipo de problema que as afeta diretamente a vida das pessoas e das instituições 
(Maia, 2010:14). 

Neste sentido, uma das abordagens do conceito da corrupção na literatura é feita 
numa dimensão mais economicista. Este tipo de abordagem influencia a forma como os 
cidadãos identificam a corrupção, mais na dimensão do Estado e dos cargos públicos, 
com consequências para o desenvolvimento económico e para os mercados e para as 
instituições democráticas (Filgueiras & Araújo, 2014: 63). Samuel Huntington (1975), 
por exemplo, define a corrupção como o “comportamento de autoridades públicas que se 
desviam das normas a fim de servir a interesses particulares”. Joseph Nye (1967) considera 
a corrupção “o comportamento desviante dos deveres formais do cargo público para a 
obtenção de ganhos pecuniários privados ou ganho de status; ou que violem regras contra 
o exercício de tipos de influência privada” (Filgueiras e Araújo, 2014: 63).

É nesta perspetiva da corrupção que os cidadãos a entendem como um comportamento 
desviante, e se sentem cada vez mais desmobilizados e desidentificados com os partidos 
e com as instituições que os representam, tendo-se criado a perceção de que o sistema 
político não abre espaço para a inclusão dos seus anseios e preocupações (Mesquita et 
al., 2014: 285). Daí a importância, quando se analisam este tipo de acontecimentos, de 
perceber até que ponto os mecanismos de accountability vertical e horizontal (poder 
executivo, legislativo e judiciário) funcionam. Na perspetiva da nossa análise, interessa-nos 
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sobretudo perceber o papel da sociedade civil e dos media no exercício da accountability 
social. Espera-se do poder mediático, o dever de “informar, esclarecer e estimular a 
investigação, avaliação e punição pelo sistema de integridade em torno e práticas ilegais 
realizadas por políticos e por partidos políticos” (Mesquita et al., 2014: 286).

Associado ao valor-notícia da infração aparece-nos o escândalo. Foram vários os 
autores que estudaram a prevalência e o significado do escândalo político considerando-o 
como uma ferramenta de luta política. (e.g. Arlachi, 199; Rose-Ackerman, 1999; Thompson, 
2002; Tumber, 2004; Waisbord, 2004; Maia, 2008; Paixão, 2014). O escândalo político 
mediático é caracterizado por Thompson como “ um evento que implica a revelação 
através da media de atividades previamente ocultadas e moralmente desonrosas, cuja 
revelação desencadeia uma sequência de ocorrências posteriores” (2002:82). De acordo 
com o autor, a forma repetida como são apresentados os atos que compõe um caso de 
escândalo, é que geram a desaprovação por parte dos recetores/leitores (2002: 97). 
Considera que a estrutura sequencial de um escândalo político mediático obedece a 
quatro fases principais: pré-escândalo; escândalo propriamente dito; o clímax e, por fim 
as consequências. O clímax ou o desenlace, é o momento chave do acontecimento que 
interessa mais aos media. Nesta fase, são os depoimentos numa comissão parlamentar 
de inquérito ou as entrevistas coletivas de autoridades para anunciar a etapa final de 
determinada investigação, os momentos mais relevantes para a cobertura de imprensa 
(Thompson, 2002:103-106). Thompson identifica ainda várias modalidades de escândalos: 
“sexuais na esfera política”, “financeiros na esfera política” e “de poder”. O nosso artigo 
enquadra-se nesta última modalidade. “Escândalos de poder podem envolver transações 
financeiras ilícitas de vários tipos, mas não são a fonte do escândalo: elas são secundárias, 
devido às atividades em questão serem transgressões de regras e leis que regulamentam 
o exercício do poder político”. Este tipo de escândalo revela práticas não visíveis do uso 
do poder “real ou suposto, até então sido ocultas por detrás dos ambientes públicos em 
que o poder é exercido” (Thompson, 2002: 240).

Bruno Paixão (2014) apresenta o conceito de escândalo que acompanha os casos 
de corrupção, tal como foi exposto por Thompson (2002, p.40). Apresenta algumas 
características: (1) presume-se a infração de valores, normas ou códigos morais; (2) há a 
possibilidade de a transgressão poder desencadear a desaprovação pública pela afronta aos 
valores e normas estabelecidos, mesmo dizendo apenas respeito a formalidades rotineiras 
da vida social; (3) deve surgir, de alguma forma, a manifestação da desaprovação, pois é 
necessário que os indivíduos se sintam incomodados e escandalizados com a revelação do 
caso; (4) a revelação de uma transgressão é suscetível de provocar prejuízo à reputação de 
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um indivíduo; (5) na maior parte dos casos há uma tentativa de segredo ou ocultação dos 
factos por parte dos sujeitos implicados; (6) para o escândalo ocorrer é indispensável que 
o assunto transite para o conhecimento público, o que acontece nas sociedades modernas 
através dos media. São estas características que fazem com que os media manifestem 
tanto interesse na sua cobertura. A disputa do “poder simbólico” é travado na arena 
mediática que legitima e dá suporte ao poder político. Este poder simbólico é conferido 
ao jornalismo através do papel de fiscalizador do poder e guardião do interesse público. 
Aos profissionais de jornalismo é-lhes exigido que fiscalizem os governos e denunciem 
publicamente os seus desvios. As denúncias da corrupção política na arena mediática 
(Heidenheirmer & Johnston, 2002) podem ocorrer em quatro tipos de situações: na 
competição por cargos políticos, no exercício de cargos públicos, na ação de legislar e 
governar, bem como após o abandono de cargos de governação, mantendo-se, contudo, 
determinadas funções político-partidárias, (Cunha, 2015ª: 4-5). 

Neste papel que é atribuído aos media enquanto denunciadores da corrupção política, 
há uma tendência da política mediática se organizar em torno da personalização política. 
As mensagens veiculadas através do media podem afetar positiva ou negativamente 
os atores, e no caso de um escândalo político, pode afetar a imagem e a reputação dos 
envolvidos, e ter consequências a nível do comportamento político e eleitoral (Castells, 
2009: 332), isto porque, este tipo de acontecimentos noticiados “agregam alto valor 
noticioso pelas “ruturas” nas expectativas que proporcionam na opinião pública” (Cunha, 
2015:50).  

Para acentuar esta rutura na opinião pública, Maia (2006, 2008) dá o exemplo de 
Portugal onde o número de casos de corrupção registados, não têm correspondência com 
os processos julgados, o que contribui para a perceção negativa que os cidadãos têm da 
corrupção como um fenómeno ligado à impunidade. É neste sentido que os relatórios do 
Barómetro da Corrupção da Transparência Internacional apontam para a existência de 
uma perceção marcada, sobretudo, por um forte sentimento de impunidade e desconfiança 
(Maia & Borges, 2014:109). Também, pessoas com responsabilidades na gestão de 
bens públicos admitem esta impunidade. É o caso, por exemplo, de Miguel Cadilhe, 
ex-Presidente do Grupo SLN/BPN que afirmou “Quando coisas tão graves não têm 
consequências, há qualquer coisa que não está bem na República em Portugal” (2012).

Os media ao divulgarem este tipo de acontecimentos que envolvem práticas ilícitas, 
para além de cumprirem com as rotinas produtivas ligadas à cobertura jornalística, de que 
o agendamento (agenda-setting) é parte integrante no processo se seleção e visibilidade 
de uns temas em detrimento de outros (McCombs & Show, 1972), servem-se também 
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de outros mecanismos: o enquadramento (framing), ao conferir determinados atributos 
a um tema; a saliência de alguns aspectos (priming) com efeitos cognitivos sobre as 
audiências, e os valores-notícia. 

No processo de construção das notícias (newsmaking), que envolve a seleção 
feita pelos jornalistas (gatekeepers) e as organizações, estão presentes vários fatores que 
influenciam o fluxo de informação, ou seja, são vários os elementos que dão noticiabilidade 
aos acontecimentos e problemáticas, porque reúnem um conjunto de qualidades (valores-
-notícia) suscetíveis de se transformarem em notícias.

Focando-nos apenas em alguns valores-notícia, podemos observar que é sobretudo 
através do conflito ou a controvérsia, desvio ou a infração, que os jornalistas procuram 
manter a atenção mediática (Traquina, 2007:192-195). Traquina entende o conflito ou a 
controvérsia como a violência física e simbólica, como uma disputa verbal entre líderes 
políticos. Por infração, entende a violação, a transgressão de regras. O desvio, quando 
se definem situações e se catalogam determinadas pessoas e acontecimentos como 
“desviantes”. Gtilin (1980) enfatiza que as notícias privilegiam o conflito e, ao atacar o 
desvio os jornalistas apoiam implicitamente as normas e os valores da sociedade (p.15).

Figura 1. Categoria valores-notícia de seleção (critérios substantivos) na análise da corrupção

Autores
Valores-notícia

(categoria)
Descrição

Traquina 
(2007: 186-201)

Conflito ou 
controvérsia

Violência física ou simbólica, como uma disputa verbal 
entre líderes políticos (…) uma rutura na ordem social.

Infração
Violação, transgressão de regras ligadas também ao 
escândalo, desvio (Ex. crime)

Ericson, Baraneck e 
Chan (1987)

Escândalo
Ligado à Infração corresponde a uma das funções 
sociais do jornalista como “cão de guarda das 
instituições democráticas” (Traquina, 2007: 193)

Gitlin (1980: 15) Conflito
As notícias ao privilegiarem o conflito e, ao atacar 
o desvio, os profissionais apoiam implicitamente as 
normas e os valores da sociedade.

Fonte: Conceção da autora

Os jornalistas procuram “estórias” que despertem a atenção e que ao mesmo 
tempo contribuam para transmitir uma dada imagem da realidade social ao público leitor 
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(Traquina, 2007: 67). Nesse sentido, determinam as nossas perceções sobre factos, valores 
e normas da sociedade, levando à formação de opiniões.

Pela incorporação de alguns valores-notícia na divulgação de notícias sobre 
corrupção, percebemos a forma como este tipo de crime se torna noticiável (newsworthy) 
e têm influência sobre a opinião pública. A problemática da corrupção, embora não seja 
nova nem recente, tem vindo a ganhar uma maior atenção mediática que, segundo Maia 
(2010), deriva de uma nova dinâmica de divulgação da informação, outrora inexistente, 
e que tem vindo a ocupar um lugar central no discurso da sociedade portuguesa (p.14). 

À medida que os assuntos e temas ligados aos casos da corrupção e escândalos 
políticos vão evoluindo nos media, as histórias narradas ganham novos “impulsos” e 
significações adquirindo um estatuto de intriga, de (in) verdades, denúncias, jogos, lutas 
entre atores, como se de uma trama policial se tratasse. Mas, também podem assumir 
uma narrativa que atraia os leitores pelo seu carácter lúdico e de entretenimento (Lull & 
Hinerman, 1999). Podem ainda ser histórias dramáticas comparadas a dramas morais ou 
histórias moralistas (“morality tales”) que transmitam uma moral ou dêem uma lição de 
moral, que se manifesta através da representação simbólica que surge das suas personagens, 
dos seus argumentos, dos juízos de valor e dos termos empregues, as generalizações, 
os debates existentes e as conexões temáticas (Canel & Sanders, 2006). Giglioli (1996) 
indica que a apresentação das personagens como vítimas ou vilões respeita fielmente a 
estrutura formal e o conteúdo temático da narrativa popular. Para Thompson a narrativa 
é “um discurso que narra uma sequência de acontecimentos ou conta uma história”. Na 
análise da narrativa é preciso considerar todos os elementos que a constituem: personagens, 
enredo, pontos de vista (turn points), sequências, núcleos temáticos relacionados etc.

Os valores-notícia e a noticiabilidade dos escândalos e da corrupção 
política

Os media refletem e/ou constroem a realidade. Os conteúdos noticiosos resultam 
de escolhas simbólicas e profissionalmente convencionadas, o que faz com que a 
informação nos surja como uma realidade representada, ou seja, socialmente construída e/
ou reconstruída. Os media, neste caso a imprensa, não somente divulgam os acontecimentos 
como também constroem e interpretam os factos. Para afirmar as suas escolhas, os 
jornalistas utilizam estratégias comunicativas e/ou discursivas específicas. 

Os critérios de noticiabilidade (e.g. Galtung & Ruge, 1965; Tuchman, 1977; 
Golding & Elliot, 1979; Graber, 1985; Schulz, 1990; Fuller, 1996; Gans, 2005; Wolf, 
2006; Traquina, 2007) são um conjunto de elementos através dos quais os media gerem 
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os acontecimentos, de modo a selecionarem os que entram na rede de noticiabilidade, 
ou seja, é o procedimento que leva os profissionais do jornalismo à seleção daqueles 
que apresentam uma maior probabilidade de atrair a atenção do público, e por isso, mais 
passíveis de serem transformados em notícia. Este mecanismo de seleção não funciona 
como uma regra conscientemente formulada e deliberadamente aplicada, mas como um 
consenso profissional tácito que afeta os julgamentos de um jornalista mesmo quando 
ele não está consciente nem explicitamente a par da sua presença (Meyer & Hinchman, 
2008: 57).

Todas as formas de comunicação de massa passam pelos mesmos sistemas de 
filtragem no que diz respeito ao modo como são selecionados os acontecimentos e 
enfatizados alguns dos seus aspetos. De entre um conjunto de acontecimentos que 
diariamente ocorrem, e mediante critérios de noticiabilidade ou de relevância, encontramos 
associados os valores-notícias que constituem a resposta à pergunta: quais são os 
acontecimentos considerados suficientemente interessantes, significativos e relevantes 
para serem transformados em notícias? Os valores-notícia representam neste sentido, 
as qualidades dos acontecimentos, cuja presença ou ausência os recomenda para serem 
incluídos num produto informativo (Wolf, 2006: 196) valorizando-se a importância da 
cultura profissional dos jornalistas, a organização do trabalho e as suas práticas rotineiras 
do processo produtivo. Derivam ainda de pressupostos implícitos ou de considerações 
relativas: a) às características substantivas das notícias; ao seu conteúdo, b) à disponibilidade 
do material e aos critérios relativos ao produto informativo, c) ao público (a imagem que 
os jornalistas têm acerca dos destinatários) e d) à concorrência (estabelece as relações 
entre os mass media existentes no mercado informativo). 

Ao citar vários estudos de sociólogos da comunicação (e.g. Schlesinger, 1978; 
Golding & Elliot, 1979; Gans, 1979), Wolf, faz uma distinção entre valores-notícia de 
seleção e valores-notícia de construção (2006:200). Os valores-notícia de seleção referem-
se à decisão de escolher um acontecimento e dividem-se em dois subgrupos: critérios 
substantivos (importância e interesse da notícia) determinada por quatro variáveis: 1) 
Gau e nível hierárquico dos indivíduos envolvidos no acontecimento, 2) Impacto sobre 
a nação e sobre o interesse nacional, 3) a quantidade de pessoas que o acontecimento (de 
facto ou potencialmente), e 4) relevância e significatividade do acontecimento quanto 
à evolução futura de uma determinada situação, e os critérios contextuais (contexto da 
produção da notícia).

De entre os critérios substantivos, a importância de uma notícia destaca-se pelo 
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grau e nível hierárquico dos indivíduos envolvidos no acontecimento noticiável, idêntico 
aos fatores apresentados por Galtung e Ruge (1965), “quanto mais o acontecimento 
disser respeito aos países de elite, tanto mais provavelmente se transformará em notícia; 
quanto mais o acontecimento disser respeito às pessoas de elite, mais provavelmente se 
transformará em notícia”63. Esta hierarquia facilita a tarefa dos jornalistas na avaliação 
da importância de um acontecimento e tem uma grande aplicabilidade na avaliação de 
muitos acontecimentos. Segundo Golding e Elliott (1979) a quantidade de pessoas que o 
acontecimento envolve é também um registo de relevância, ou seja, quanto maior for o 
número de pessoas envolvidas maior a relevância atribuída pelos jornalistas ao assunto 
noticioso, um efeito ampliado quando estão envolvidos nomes reconhecidos publicamente.

No campo dos valores-notícia de construção (linhas orientadoras que levam à 
construção do texto, ao realce ou omissão de um facto) destaca-se a simplificação, a 
amplificação, a relevância, a personalização, a dramatização e a consonância (Traquina, 
2007:198-201). O conflito ou a controvérsia, o desvio ou a infração fazem parte dos 
critérios que Nelson Traquina designa de valores-notícia de seleção, que são os critérios 
influentes na decisão de escolher um evento com qualidades noticiáveis. Integram-se 
nos critérios substantivos, ou seja, aqueles que avaliam diretamente o acontecimento em 
termos da sua importância ou interesse noticioso (Traquina, 2007: 192-195). 

O conflito ou a controvérsia representam a violência física ou simbólica, como 
uma disputa verbal entre líderes políticos, a infração, violação e transgressão das regras, 
ligado também ao escândalo ou ao desvio (Traquina, 2007:192). Ericson, Baraneck e 
Chan (1987) identificaram a infração como valor-notícia, que aparece associado a um 
outro tipo de acontecimento importante para a comunidade jornalística – o escândalo 
(Traquina, 2007: 193) a que já nos referimos. 

Para estes autores canadianos, a infração das leis, a má gestão, o mau comportamento 
de um funcionário tem noticiabilidade. Por isso, atribuem aos jornalistas uma função de 
policiamento da sociedade, em particular do Governo, em que o desvio e o crime requerem 
uma especial atenção, sendo a corrupção um dos principais focos. Traquina (2007:184). 
Estes aspetos pressupõem, segundo Stuart Hall (1984), uma estrutura profunda que não é 
visível ligada às noções consensuais sobre o funcionamento da sociedade que delimitam 
as fronteiras entre aquilo que é legítimo e o ilegítimo, a norma e o desvio. Daniel Hallin 
(1986) concebe o mundo do jornalista dividido em três regiões: a esfera do consenso, a 

63 Galtung e Ruge listam 12 valores-notícia: (1) amplitude, (2) frequência, (3) consonância, (4) significado, (5) continuidade, 
(6) carácter inesperado, (7) clareza, (8) composição/equilíbrio, (9) personalização, (10) negatividade, (11) referência a 
pessoas de elite e (12) referência a países de elite.
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esfera da controvérsia (legítima) onde impera a objetividade, a neutralidade e o equilíbrio, 
e por último a esfera do desvio, em que os jornalistas quebram a neutralidade e rejeitam 
da agenda pública os valores que consideram marginais.

Os indivíduos ligados à vida política ou enquanto membros do Governo, de partidos 
políticos ou de fações são um alvo preferencial desse policiamento jornalístico, e por 
isso, são fulcrais na cobertura jornalística. Os jornalistas mobilizam-se no sentido de 
obterem revelações de informação que contribuam para o esclarecimento da opinião 
pública de questões que a afetam. Importante para esta tarefa, revela-se a liberdade de 
imprensa e a inexistência de ligações de dependência entre os media e os partidos políticos 
(Giglioli, 1996). A introdução de práticas de jornalismo investigativo, a liberdade de 
imprensa e a independência económica face aos poderes políticos e económico a partir 
dos anos oitenta do século passado em democracias europeias consolidadas, permitiu 
que os casos de corrupção começassem a tornar-se públicos com prejuízo para as elites 
políticas (Maia, 2010:31)

O caso de corrupção do BPN reuniu um conjunto de requisitos que se exigem dos 
acontecimentos, tanto do ponto de vista da estrutura do trabalho nos órgãos de informação, 
como do ponto de vista do profissionalismo dos jornalistas para que tenha adquirido a 
existência pública de uma notícia. O caso pautou-se por vários critérios de noticiabilidade 
e enquadramentos reconhecíveis para ser noticiado. O conflito ou a controvérsia, o desvio 
ou a infração foram valores-notícias de seleção significativos que pesaram nas escolhas 
jornalísticas para que o acontecimento se tornasse noticiável.

Metodologia

Este artigo insere-se no âmbito do projecto de investigação intitulado Corrupção 
Política nos Media: uma perspetiva comparada Refª: PTDC/IVC-COM/5244/2012, 
financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e alojado no Centro de Investigação 
Media e Jornalismo (CIMJ), que estudou as perceções dos casos de corrupção 
nos media tradicionais e nas suas edições eletrónicas; nos estudos das redes sociais, 
nomeadamente em blogs políticos.

Através da análise da narrativa da imprensa do acontecimento conhecido como 
o caso BPN, assento em controvérsias e ainda não conclusivo nas instâncias judiciais, 
procurámos (re) compor o “enredo” à volta dos temas, personagens, e das ações e relações 
entre estas últimas. Trata-se de uma análise qualitativa de tipo descritiva-interpretativa da 
(re) construção da narrativa do caso BPN. Para a elaboração deste artigo fundamentamo-
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-nos nos valores-notícia “conflito” ou a “controvérsia” como categorias estruturantes 
da notícia ligada à disputa entre os envolvidos no caso de corrupção, e o “desvio” ou a 
“infração” ligados ao próprio escândalo (Gitlin, 1980; Ericson, Baraneck & Chan, 1987; 
Wolf, 2006;Traquina, 2007). Para esta análise iremos considerar algumas variáveis: o dia 
em que foi publicada a peça ao longo do ano, o nome da publicação, o título da peça, a 
descrição dos (principais) assuntos relacionados com o caso na primeira páginas e nas 
peças no interior do jornal. Por último, o nome do ator principal e o cargo exercido no 
BPN (e/ou SLN).

Intentamos responder à seguinte pergunta: De que forma os valores-notícia do 
conflito/controvérsia e do desvio/infração estiveram presentes na construção da narrativa 
jornalística sobre o caso de corrupção BPN? O corpus de análise incide sobre as notícias 
das primeiras páginas e páginas interiores dos jornais diários nacionais (Diário de 
Notícias, jornal Público e Correio da Manhã). Dado o volume do corpus entre 2015 
e 2012 no âmbito do projeto, optámos por analisar o ano de 2009 por registar o maior 
número de peças. 

Os valores-notícia conflito/controvérsia e o desvio/infração na narrativa 
jornalística do caso de corrupção BPN 

O BPN (Banco Português de Negócios) foi criado em 1993 e vocacionado para a 
banca de investimentos. Em 1998, um anterior ministro da economia do atual Presidente 
da República, Cavaco Silva, assumiu a liderança e criou a Sociedade Lusa de Negócios 
(SLN), destinada a agregar os investimentos não financeiros do grupo. Para a SLN 
entraram vários ex-ministros e pessoas ligadas ao Partido Social Democrata (PSD). Este 
grupo comprou durante vários anos bancos e corretoras, não declarando essas operações 
no Banco de Portugal (BdP) nem clarificado a sua estrutura acionista. Em novembro de 
2008, e após uma investigação judicial que incidiu sobre diversos agentes financeiros, 
o BPN foi nacionalizado devido às perdas acumuladas de 700 milhões de euros (Cunha 
& Serrano, 2014). 
 Investigações levadas a cabo pela polícia levaram à suspeita que foram praticados 
vários crimes, entre eles, burla qualificada, fraude fiscal, corrupção, branqueamento de 
capitais, no montante de 100 milhões de euros. Entre as muitas personalidades políticas 
ligadas ao BPN surge um conselheiro de Estado e ex-membros de anteriores governos 
do PSD. O caso BPN surge nos media em outubro de 2008, quando são conhecidas 
publicamente as dificuldades de liquidez do Banco, no âmbito da operação “Furacão”. 
José Oliveira e Costa é constituído arguido, e é detido preventivamente.
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A 27 de novembro de 2008, foi anunciado numa reunião plenária da Assembleia da 
República, um pedido do Partido Popular (CDS-PP) para a constituição de uma comissão 
eventual de inquérito parlamentar à existência de uma falta grave na atuação do Banco de 
Portugal no exercício do seu poder de supervisão do sistema bancário no caso do BPN. 

Em julho de 2009, Dias Loureiro é constituído arguido e acusado de fraude fiscal 
em dois negócios do grupo SLN, nomeadamente a venda da Biometrics (Porto Rico) e 
da Redal (Marrocos) e arguido na venda da Plêiade à SLN por receção de luvas. Durante 
este ano, o Ministério Público acusa 24 arguidos e Dias Loureiro renuncia ao caso de 
Conselheiro de Estado. José Oliveira e Costa é libertado em novembro de 2010 e em 
dezembro tem início o julgamento de Oliveira e mais 15 arguidos. Em janeiro de 2011, 
o Julgamento é adiado por falta de espaço na sala de audições e em janeiro de 2015, o 
julgamento de Arlindo Carvalho e Oliveira e Costa é adiado para dia 3 de fevereiro. Em 
outubro de 2015, Oliveira e Costa começa a ser julgado. Alguns processos de contra-
ordenação contra os ex-gestores do BPN estão em risco de prescrição, exceto os que 
dizem respeito ao BdP e à CMVM, enquanto os processos-crime também demoram no 
Ministério Público e nos tribunais, segundo fontes da agência Lusa.

O ano de 2009 foi considerado o ano de maior pico das notícias sobre o caso BPN 
na imprensa e televisão (Lobo e Contreiras, 2015). A narrativa jornalística recorreu aos 
valores-notícia conflito/controvérsia e o desvio/infração que tende a dramatizar as ações 
dos protagonistas envolvidos no caso. 

O jornal Correio da Manhã e o Diário de Notícias dão continuidade à “estória” 
mediática do BPN iniciada em 2008, logo no início de janeiro de 2009, e o jornal Público 
apenas dá continuidade a partir do mês de fevereiro.

No enquadramento da narrativa sobre o caso BPN ao longo de 2009 na imprensa, há 
um encadeamento entre as personagens envolvidas na “trama”, as relações estabelecidas 
entre elas, os ilícitos associados e as consequências das suas ações para o erário público. 

Assim, iremos de seguida passar à análise da narrativa jornalística considerando os 
valores-notícia de seleção conflito/controvérsia e o desvio/infração, enquanto categorias 
dominantes na descrição da “estória”, e tendo em conta os fragmentos que os configuram: 
1) o conflito entre personagens (relações entre elas), 2) acusações, 3) denúncias, 4) 
suspeitos e envolvidos (protagonistas), 5) ilícitos, 6) burla, 7) fraude, 8) irregularidades 
(na supervisão).

O Diário de Notícias começa por fazer manchete na edição do dia 09/01/2009: “Ex-
presidente do BPN não pode falar com o filho e a nora”. Oliveira e Costa ex-presidente 
do BPN encontra-se nesta altura em prisão preventiva e é um dos principais suspeitos no 
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caso de corrupção do BPN. No dia 11/01/2009, este jornal faz uma chamada de primeira 
página: “Ex-gerente do BPN acusado de burla” ao referir-se a um ex-gerente do BPN – José 
Manuel Gama Pereira, que até final de 2008 tinha gerido o banco do Centro Comercial das 
Amoreiras, e que é acusado de burla de cerca de seis milhões de euros. Quem o denúncia 
é o empresário Joaquim Sousa Lima que coopera com o Departamento de Investigação e 
Ação Penal (DIAP), que recebeu queixa do empresário Joaquim Sousa Lima. O Bancário 
oferecia rendimentos de 30% a quem investia em offshores. O ex-gerente foi alvo de 
uma queixa-crime por oferecer rendimentos de 30% a quem investia em offshores. No 
dia 14/01/2009, em grande destaque o DN titula “Ex-administrador do BPN colabora 
com MP”. Aqui entra a personagem António Franco, um ex-administrador de Operações 
do banco e braço direito de Oliveira e Costa, que coopera com o Ministério Público no 
apuramento das responsabilidades pelo ‘buraco’ nas contas. No dia 27/01/2009 é revelado 
no DN o relatório “Estado da Nação” elaborado por António José Duarte, economista 
e assessor da administração de Oliveira e Costa. Este relatório dá conta da situação do 
BPN e só chegou ao conhecimento da administração da SLN depois de primeiro ter sido 
entregue ao Banco de Portugal, no âmbito de audições realizadas.  

No dia 28/01/2009, o Diário de Notícias dá um grande destaque à ida de Dias 
Loureiro (ex-Conselheiro de Estado do Presidente da República, Cavaco Silva ao 
Parlamento) para prestar declarações sobre o caso BPN, “Dias Loureiro diz que estava 
«perdido» na gestão do BPN”. Há por parte de Dias Loureiro uma desculpabilização 
na gestão do BPN, mas sobre ele recai a suspeita de branqueamento de capitais, burla 
qualificada e falsificação (DN:15/03/2009). Neste processo, o Banco de Portugal (BdP) 
também é visado, por ter ignorado os sinais que apontavam para irregularidades no BPN, 
escreve o jornal numa chamada de primeira página “Banco de Portugal avisado sobre BPN”. 

No dia 19/03/2009, Oliveira e Costa é notícia em manchete no Diário de Notícias, 
que o denuncia como estando ligado a vários casos que estão sob investigação e que 
dizem respeito à sua gestão enquanto Presidente do banco BPN. A narrativa jornalística 
destaca as infrações cometidas pelo Presidente “Presidente do BPN pagava contas ao fisco 
com contas de clientes”. O banqueiro é suspeito de ter desviado um milhão de euros para 
colocar numa conta na Suíça, e de ter um saldo pessoal de 9 milhões no Banco Insular 
através de uma conta secreta denominada ‹A1›. Outras suspeitas de ilícitos dão conta 
de contratos de recompra de ações a certos acionistas também estão sob investigação. 
Ainda neste dia, o jornal noticia outras infrações verificadas no decorrer da investigação 
ao caso BPN, que foram reveladas durante a primeira audição da comissão Parlamentar 
“Falhas nas atas da empresa SLN reveladas na Comissão Parlamentar”.
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Já no dia 16/04/2009, uma outra infração relacionada com as contas do grupo BPN 
(SLN) “Rasto de lucro na venda de prédio dos CTT no BPN”, é questionado no Diário 
de Notícias – o que aconteceu a um milhão de euros em notas levantado num banco da 
Batalha, no mesmo dia em que um prédio dos CTT foi comprado por 15 e revendido 
por 20 milhões de euros? Foi para tentar esclarecer este dado que a Polícia Judiciária 
vasculhou contas sedeadas no Banco BPN em Caimão e no Banco Insular (Cabo Verde). 
O DN posiciona a Polícia Judiciária na ação do BPN, “Judiciária procura dinheiro no 
Insular”. No dia 18/04/2009, o jornal faz referências às relações de amizade que envolvem 
o procurador João Palma com Dias Loureiro “O procurador das pressões que vai à caça 
com Dias Loureiro”.

Uma chamada de primeira página no dia 05/05/2009 abre um conflito entre 
deputados e Dias Loureiro “Dias Loureiro mantém versão na AR”. Deputados querem 
que Dias Loureiro explique contradições entre as suas declarações de janeiro e os factos 
posteriormente apurados sobre o seu papel na resolução da situação da Biometrics, a 
empresa tecnológica de Porto Rico na Comissão de inquérito no Parlamento. O Conselheiro 
de Estado garantiu ao DN manter a substância de tudo o que disse, e que vai fazer apenas 
precisões de datas e nomes. 

No dia 23/05/2009, o DN faz manchete com “Dias Loureiro não comenta”. Depois 
de conhecer os depoimentos das cerca de três dezenas de personalidades ouvidas na 
comissão de inquérito ao caso BPN, Dias Loureiro, escreveu a dizer querer “exercer o 
seu direito ao contraditório”. Garantiu colaborar com os deputados “em tudo o que não 
colidir com o seu estatuto de arguído”. Na comissão de inquérito do dia 27 de Maio, 
Oliveira e Costa entra em conflito com Dias Loureiro e o jornal faz manchete “Dias 
Loureiro cercado: Oliveira e Costa arrasa Dias Loureiro. Problemas de ego, ameaças, 
foram algumas das palavras do ex-presidente do BPN sobre o atual Conselheiro de 
Estado, ao que Dias Loureiro respondeu “Nunca esperei que dissessem bem de mim”. 
Nesta altura, Dias Loureiro é obrigado a demitir-se do cargo de Conselheiro de Estado 
e pede para ser ouvido pela Procuradoria-Geral da República. Este momento é descrito 
em chamada de primeira página no dia 28/05/2009. 

Ainda no dia 28/05/2009, António Marta, ex-governador do Banco de Portugal 
mostrou-se colaborante. A chamada de primeira página revela “António Marta disponível 
para voltar ao Parlamento”, em que diz ter sido sonegada muita informação pela própria 
instituição (BPN). 

As irregularidades do Banco de Portugal foi outra das negligências apontadas 
neste processo. À medida que o tempo vai passando, mais irregularidades e denúncias 
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são acrescentadas à “estória”. Abre-se um conflito institucional baseado em acusações na 
falha na Supervisão do BdP, com o Partido Socialista a alinhar nas críticas à supervisão 
do BdP ao BPN. Os socialistas descrevem-na como uma ação negligente, mas a oposição 
(PSD) prefere apontar “falha grave”. É pedida a demissão de Vítor Constâncio (na altura, 
governador do Banco do Portugal). Mais tarde no dia 09/06/2009, Vítor Constâncio vai 
ao Parlamento, na segunda audição, dizer que não se demite, ao mesmo tempo que acusa 
o ex-Procurador Geral da República – Souto Moura. 

No dia 30/05/2009, outro conflito institucional. O DN dá um grande destaque em 
título “Declarações de Vital dividem socialistas”. Vital Moreira indigna PSD e divide 
os socialistas e o caso BPN veio “incendiar” a campanha para as eleições de 7 de junho 
de 2009. A “estória” prossegue e a 02/06/2009, o Diário de Notícias em chamada de 
primeira página, retoma o tema do prejuízo financeiro e da possibilidade da venda do 
banco. A Administração fechou as contas de 2008 com um buraco financeiro de 1,6 
milhões, prejuízos de 575 milhões, de um total de 2,5 milhões de euros injetados pela 
Caixa Geral de Depósitos (CGD) no BPN.

O Diário de Notícias ao longo do ano de 2009, centrou a narrativa do BPN 
essencialmente no conflito entre alguns dos suspeitos da fraude financeira com troca 
de acusações revelando o nome dos protagonistas, como também enfatizou o discurso 
no conflito institucional. Dias Loureiro foi o personagem mais visado na “trama” da 
“estória” e acompanha Oliveira e Costa. A nível institucional o BdP, foi o maior alvo 
das críticas. Nuno Melo que liderou a investigação ao caso BPN um dos “episódios” da 
audição parlamentar a dizer “Ninguém tenha dúvida de que a maior parte do caso BPN 
está por apurar”. O jornal Público, dá início à “estória” do BPN, no dia 04/02/2009.A 
infração/desvio marca a manchete deste dia “Buraco” do BPN já atinge mais de metade 
de custo do novo aeroporto”. À semelhança do Diário de Notícias, este jornal também 
enfatiza as perdas no BPN, que atingem os 1800 milhões de euros. No dia 15/02/2009, o 
conflito também está presente no título “Partidos querem novo Loureiro no parlamento”. 
Dias Loureiro volta ao Parlamento para explicar contradições nos negócios do BPN por 
requisição do CDS-PP e  do BE.

No dia 18/02/2009, Dias Loureiro faz a chamada de primeira página, “Carta 
dirigida a Dias Loureiro pedia 33 milhões”. Dias Loureiro recebeu carta de Porto Rico 
a pedir pagamentos. A carta foi enviada em 2002 e solicitava ao então gestor executivo 
da SLN que procedesse à transferência de verbas. O BPN assume mais tarde o buraco de 
Porto Rico. A 21/02/2009, novo episódio envolve milhões. O jornal Público avança com 
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chamada de primeira página que “Número dois do BPN saiu com 690 mil milhões” de 
indeminização. Refere-se Luís Caprichoso, então administrador da Sociedade Lusa de 
Negócios (SLN). Este título tem uma conotação valorativa negativa, já que Luís Caprichoso 
foi o braço direito de Oliveira e Costa, um dos principais suspeitos de corrupção no caso. 

No dia 04/03/2009, “Dias Loureiro é desmentido de novo na AR”. Está latente 
um conflito cheio de contradições e acusações de parte a parte. Oliveira e Costa aparece 
novamente em grande destaque no dia 27/04/2009, “Caso BPN: Oliveira e Costa acusa 
Dias Loureiro de mentir”. A 28/04/2009 é apresentada a demissão de Dias Loureiro do 
Conselho de Estado. Vital Moreira, a personagem que entra na “estória” no decorrer da 
campanha para as eleições europeias de 2009, para agitar o caso BPN (30/04/2009). No dia 
02/06/2009, mais um conflito marca a narrativa do caso BPN. É através de manchete, que 
o jornal Público diz que “PS insiste na ligação entre caso BPN e o PSD”. A 04/06/2009, 
a personagem Duarte Lima entra no “enredo”. O jornal titula “Líbios representados por 
Duarte Lima tentaram comparar o BPN”. Vítor Constâncio recusa-se a demitir e não 
admite ter falhado a supervisão. É chamada de primeira página no dia 09/06/2009. Dias 
Loureiro é novamente manchete no dia 02/07/2009 por ter dito na audição parlamentar que 
viu documentos relacionados com a empresa Biometrics que nunca tinha visto. O desvio/
infração aparece novamente numa chamada de primeira página no dia 03/07/2009, com 
a SLN a falhar acertos de contas com clientes do BPN. O conflito da “estória” continua, 
desta vez com Vítor Constâncio a defender-se dizendo que as conclusões da comissão 
de inquérito do BPN “não são credíveis nem objetivas”. O governador do BdP admitiu 
que a supervisão não foi perfeita e acusou os deputados de pessoalizarem a investigação. 

Novas personagens vão surgindo à medida que as investigações prosseguem. 
Arlindo Carvalho, ex-ministro da saúde também entra na “estória” e viu a sua casa alvo 
de buscas judiciais, e foi inquirido no âmbito do processo. África é outro dos cenários da 
“estória” com o título “Ex-presidente do Congo tinha 1,7 milhões no BPN”. A conta foi 
detetada durante o arresto de bens do político, requerido pelo Tribunal Penal Internacional.

A menção de escândalo ao caso BPN surge em manchete no dia 02/11/2009 com 
o título “BPN continuou a dar prendas ao poder nas vésperas de o escândalo rebentar”. 

O jornal Público centrou a narrativa do BPN, nas mesmas personagens que o jornal 
Diário de Notícias referenciou: Oliveira e Costa, Dias Loureiro, Vítor Constâncio. As 
irregularidades na supervisão do banco por parte do BdP, e as menções aos montantes 
dos prejuízos causados pela fraude, foram os argumentos mais utilizados na descrição 
da narrativa.
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No Correio da Manhã, a narrativa do BPN começa no dia 07/01/2009 com acusações 
“Cadilhe acusa ex-gestor do BPN”. O silêncio de Oliveira e Costa é denunciado pelo CM 
no dia 14/01/2009 “Oliveira e Costa em silêncio e de aliança” quando entrou para a audição 
parlamentar. O jornal fala dos sorrisos para os seus advogados e do olhar arrogante para 
um deputado do PCP. Enquanto no jornal Público, Luís Caprichoso é apresentado como 
tendo saído do BPN com 690 milhões, no Correio da Manhã, o título é mais sugestivo 
em relação a João Rocha (ex-presidente do Sporting) “João Rocha pede indemnização 
de 9,4 milhões”, alegando ter sido prejudicado na empresa de que era gerente – A Sky 
Holding Limited.

O jornal continua a relatar os acontecimentos à semelhança do Diário de Notícias 
e Correio da Manhã, mas o tom é mais depreciativo. No dia 28/01/2009, noticia que 
“Dias Loureiro perdido na gestão do BPN”, alegando não ter tarefas em lado nenhum. 
A referência ao buraco financeiro de 1,8 milhões de euros também é assinalada. No dia 
05/02/2009, “Oliveira e Costa mandou calar investidores” é chamada de primeira página. 
O “enredo” prossegue à volta de Oliveira e Costa, da prisão, da acumulação de cargos de 
pessoas ligadas a empresas do grupo BPN/SLN, pelas transações obscuras entre empresas 
e a SLN. O desvio/infração é assinalado no título “Gestor do BPN burla vice do Benfica”. 
O vice-presidente do Benfica é Mário Dias que ficou sem 900 mil euros na sua conta. 
Entretanto o ex-gerente do balcão das Amoreiras desaparece. A questão do “buraco de 
Porto Rico”, assumido por uma offshore a compra da empresa Biometrics, são outros 
momentos que marcam o mês de fevereiro no CM.

A 10/03/2011, o CM dá conta do estado de saúde de Oliveira e Costa. O antigo 
presidente do BPN deu entrada no Hospital de Caxias para realizar um exame médico. 
Saúde débil fundamentou alteração da medida de coação. Mais à frente, no dia 31/03/2009, 
o gestor do balcão de Gondomar – Artur Alho foge para Espanha e é manchete, acusado 
de desfalque de 2,5 milhões. Arlindo Carvalho também é referido no CM, em chamada de 
primeira página. O ex-ministro da saúde aparece ligado à Herdade da Miséria em Lagos 
da qual detém 50% de capital, mas o dono oficial é a SLN. “José Sócrates é informado 
por Oliveira e Costa”, é o título do dia 03/04/2009. Ata de 2007 entregue à Comissão 
de inquérito parlamentar revela que o Executivo e o Banco de Portugal conheciam a 
situação financeira do BPN. 

No dia 16/04/2009, o CM, refere-se a uma “Disputa judicial por terrenos do BPN 
em Alcochete” dá origem a uma queixa-crime. António Capucho (na altura presidente 
Câmara de Cascais) intervém no caso BPN ao incitar Dias Loureiro a sair do Conselho 
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de Estado, o que deixa embaraçado o Presidente da República. Também considera que a 
imagem e a credibilidade do primeiro-ministro José Sócrates são decadentes por causa do 
caso Freeport. O conflito vem ainda refletido no CM pela mão dos partidos que querem 
Dias Loureiro fora do Conselho de Estado (06/05/2009). Os prejuízos causados pelo 
BPN, a abertura de processos a ex-quadros do BPN, os negócios ruinosos de milhões, os 
contratos feitos com figuras públicas pagos através de offshores, as revelações de Oliveira 
e Costa, e a investigação a Dias Loureiro, foram as “estórias” que fizeram a narrativa 
jornalística durante o mês de maio de 2009. Em Junho, a cultura e o desporto também 
entram na narrativa “Obras de Arte desviadas do BPN” e “BPN paga 1,7 milhões a Scolari”. 

Maio e junho foram os meses mais intensos na narrativa jornalística do CM, com 
Dias Loureiro, Vítor Constâncio, Oliveira e Costa, Miguel Cadilhe e Arlindo Carvalho 
como os protagonistas. Os assuntos expostos assumem a mesma perspetiva que o Diário 
de Notícias e o Público. Buraco financeiro, offshores, venda de bens da mulher de Oliveira 
e Costa, os lesados do BPN, os arguidos, as buscas a várias casas, as denúncias de Oliveira 
e Costa, as burlas, o desespero dos clientes e por fim as acusações. 

Já perto dia 19/11/2009, o CM, faz uma chamada de primeira página “Oliveira e 
Costa acusado” Despacho do MP aponta para mais de dez suspeitos. Família oliveira e 
costa acusada no caso BPN. Ex-presidente do banco responde por sete crimes e colabora 
com a investigação. É acusado de burla, fraude, falsificação, infidelidade ou abuso de 
confiança. No dia 25/11/2009, é revelado os milhões desviados do BPN, 9,7 mil milhões 
e no dia 14/12/2009, a SLN exige uma indemnização a Oliveira e Costa. 

Considerações finais

Os media são o palco privilegiado de exposição do campo político onde são 
denunciadas as transgressões de valores, normas ou códigos morais (Thompson, 2002:91). 
A vigilância da ação dos governantes, a discussão de políticas públicas e a transmissão 
de informação política aos cidadãos conferem aos media, um papel central na mediação 
social e na criação de um espaço de debate para a formação de opinião pública. O 
“conflito” enquanto valor-notícia de seleção faz parte da visão partilhada pelos jornalistas 
que privilegia uma visão bipolar de um mundo estruturado em polos opostos: o bem e 
o mal, o pró e o contra etc. (Traquina, 2007, p. 158). A comunidade interpretativa dos 
jornalistas tem tendência para estruturar os acontecimentos em torno dos indivíduos e a 
personalizar os acontecimentos. O drama, a polémica e o conflito fazem parte da forma 
como se relatam as notícias.
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Nos jornais analisados, o caso BPN foi uma parte significativa da estrutura de 
substância da narrativa ao longo do ano de 2009. Os valores-notícia conflito/controvérsia, 
desvio/infração foram constantes na descrição dos temas, assuntos e protagonistas. Fizeram 
parte do “enredo” políticos, ex-governantes, gestores e empresários que formaram o 
quadro explicativo das ações e relações entre os indivíduos. Esta forma de abordagem 
informativa, pode levar a que as pessoas se interessem em acompanhar a “estória”, uma 
vez que o encadeamento dos assuntos desperta e prende a atenção. Os atores (envolvidos) 
passam a representar um papel que lhes é atribuído pelo palco dos media.
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8. The portrait of a corrupt prime-minister 
in the romanian press

Lorela Broucher 
Nottingham Trent University, UK

Corruption is a very old issue which affects all countries and all markets to a certain 
extent, irrespective of their level of development. It has different causes and levels in 
different countries. For example, a reduced institutional capacity of the state to impose 
its own rules is a cause often identified in societies in transition; the degree to which the 
state gets involved in society influences the practice of using public offices for personal 
benefit. Cultural and traditional aspects as a cause of corruption appear as a result of a 
weak state that cannot impose its authority or rely on developed legislation. A society 
develops its own rules and practices that govern the relationships between individuals. 
The type of regime or political system seems to influence the level of corruption as well, 
with presidential regimes being more prone to corruption than parliamentary ones (Radu 
et al.: 2010:110-111). 

Political corruption has been one of Romania`s most persistent and difficult problems 
since the fall of Communism in December 1989. It is perceived as one of the main causes 
of slow progress as well as a source for perpetuating corrupt ways of doing politics and 
this is underlined by the international bodies keeping an eye on Romania`s post-communist 
evolution. Transparency International, for example, has been monitoring the evolution 
of corruption in Romania, providing the image of a very slow improving trend: in 2004, 
before its accession to the EU, Romania ranked 87 out of 178. In 2010, three years after 
the EU accession Romania ranked better, 69, the same in 2013 and 2014. Despite this 
slow progress, Romania remains one of the most corrupt EU countries, together with 
Italy, Greece and Bulgaria (Transparency International: 2002-2014).

The mass-media have always been perceived as a potential if imperfect instrument 
for uncovering, raising awareness, explaining, debating and promoting solutions to 
different problems arising in a society. As such, one would expect that the Romanian 
media should be one of the main instruments used by society to tackle corruption: starting 
with investigations and disclosure of corrupt acts and going through the classical roles 
of informing the public, the media have as well a role in changing mentalities, practice 



172

and customs. Even though an imperfect instrument, the media could make a contribution 
provided they have solid foundations and are not just an instrument of propaganda in 
the wrong hands as they have been too often in Romania. For example international 
organisations such as the Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE), 
the European Commission and Reporters Without Borders look at the relationship between 
the Romanian media and the political arena and put a question mark against the role played 
by the media as they described the difficult situation the Romanian media were currently 
facing: the Romanian outlets were instruments at the disposal of the political parties and 
had become vulnerable to political interests due to the troubled financial situation of the 
media market in recent years (OSCE: 2013). 

The European Commission portraits a negative image of the Romanian mass-media 
as it is seen as an element exercising pressure on the judicial system. For this reason 
the European Commission recommended the revision of the existing norms linked to 
the media, so that the freedom of the press would be accompanied by a corresponding 
protection of institutions and fundamental human rights (European Commission: 2013). 
This recommendation has been questioned by experts in the Romanian media such as Ioana 
Avadani, Manager of the Independent Centre for Journalism. In her view, the Mechanism 
for Cooperation and Verification`s report released by the European Commission correctly 
identified the phenomenon of media pressure on the judicial system but had mistaken 
its root causes, as the problem is not that the institutions have to be protected against the 
media but the fact that the media have to be protected against those who are able to seize 
control of them and use them to exert pressure on the institutions and fundamental human 
rights. According to Ioana Avadani, the Romanian media had published news reports that 
could be seen as attempts to intimidate and exert pressure on the judiciary, “but omitting 
the fact that those media outlets were carrying out a direct order – be it of a political or 
personal nature (…)” (Avadani Ioana quoted in Haraga Otilia: 2013). 

As a healthy, independent media sector is a guarantee that the media would play 
properly their watchdog role in a democracy, these various bodies have attempted to 
monitor different aspects of the Romanian media but have not focused specifically on 
Romanian media reporting of political corruption. As such, the present paper will explore 
the manner in which the Romanian press reports political corruption, with a focus on 
exploring the social dynamics of news production about political corruption. Since political 
corruption is mostly about elected politicians (Hodess: 2004), this paper will consider a 
case study: the former Prime Minister Adrian Nastase.

Adrian Nastase has become notorious due to the corrupt acts that marked his mandate 
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as Prime Minister between 2000 and 2004 as well as due to the significant censorship and 
pressure he put on the media during his prime ministerial mandate, especially by using 
the arm of public funding of advertising in the media. He is a symbol of how the system 
used to protect its corrupt politicians, as no criminal investigation against him started 
until he lost the Presidential elections to Traian Basescu in 2004, and consequently the 
leadership of his party, the Social Democrat Party (PSD). 

Since discourse generally is understood as a writing which embodies beliefs, values 
and categories that represent primarily a way of looking at the world, and an organization 
or representation of experience (Deacon et al: 2007: 152) and media discourse particularly 
is an essential context for understanding the formation of public opinion (Gamson & 
Modigliani: 1989:1), the discourse-based approach to news analysis will be deployed. 
Quantitative (frequency and thematic analysis) and qualitative (frame analysis) content 
analysis of the texts are applied in order to provide a clear image of the representational 
(social universe) of press news. 

If the quantitative content analysis reveals the thematic universe, the frame analysis 
performs four main functions: defines problems, diagnoses causes, evaluates actions 
and prescribes solutions, helping in this way to identify the particular ways of seeing or 
thinking about high level political corruption, and how the problem is defined, explained 
and morally evaluated (Deacon et al.: 2007: 162). Of course, the media might not always 
perform all these functions, however the identified patterns will show those discursive 
components that structure the political corruption frame, allowing in this way a reflective 
look at the manner in which the media are performing these functions. Based on the fact 
that news and information have no intrinsic value unless put in a context that provides 
coherence, frames are the main devices that make sense of relevant events and suggest 
what is at issue (London: 1993). They also show what is the social universe presented 
by this news (who the main actors are, how are they linked in the political network, how 
are they presented by the press). 

Following Berelson quoted in Deacon et al., content analysis was used to obtain an 
objective, systematic and quantitative description of the manifest content of communication 
(2007:118) about high level political corruption in selected newspapers. The research focused 
on the most popular and influential national newspapers: Romania Libera (circulation 
figure: 53814), Evenimentul Zilei (circulation figure: 44759), Gandul (circulation figure: 
21931), Jurnalul National (circulation figure: 91457) (BRAT: 2010) and weekly Magazine 
22. Articles, both news and opinions were considered as they all were part of the discourse 
of political corruption and contributed to the information and education of the public. 
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Patterns of representations were looked for in the press content, covering the 
period from January 2004 until December 21, 2014. I selected this period of time as it 
coincides with the two Presidential mandates of Traian Basescu, a Romanian politician 
who won the presidential elections at the end of 2004 in front of Adrian Nastase, based 
on an anti-corruption discourse and political programme (Basescu: 2007). 

The first step was to measure the frequency in reporting political corruption in 
the Romanian press, in order to see how visible the topic is and how much attention the 
press paid to it. The second step was to identify the critical discourse moments since they 
make the discourse on any particular issue especially visible (Gamson: 1992:197) by 
generating commentary and debate on a topic (Chilton: 1987:7). The critical discourse 
moments identified revealed what were the most important topics, in which order these 
appeared, what was the time dedicated to each, what was the relationship between topics, 
how they emerged and what were the main actors involved, bringing the most mediatised 
cases to light. The case study was analysed through the media events as such moments are 
characterised by a noticeable intensification of the communicative process (Balkin: 1998). 

The frequency analysis was set to answer the following questions: what were the 
most frequently presented topics about a particular politician? What was the content 
type used for presenting the corruption of the particular politician? What tone was used 
in presenting the acts of corruption done by the politician? What were the information 
sources of corruption coverage in his/her case? 

The frame analysis was set to answer the following questions: what were the main 
aspects of corruption presented by journalists? What were the suggested ways to think 
about the problem of corruption? Any suggestions about how to remedy the problem of 
corruption? Any journalist ethic? 

The detailed algorithm I used comprises four steps. On-line research was undertaken 
to identify all the articles linked to the name of the politician researched, Adrian Nastase: 
896 articles were identified. An initial monitoring of the identified articles was conducted in 
order to select all the articles comprising the name of the politician which have corruption 
as the main topic. Based on this initial monitoring I identified the most presented topics 
about the corruption done by the researched politician. These were the three corruption 
cases he was sent to Court for: 116 articles were about the “Trofeul Calitatii64” case, 115 
articles were about the “Zambaccian” case and 37 articles were about “Matusa Tamara65” 
case. Apart from these three big cases, Nastase is mentioned as well in connection with 

64 Trofeul Calitatii = Quality Trophy (Eng.).
65 Matusa Tamara = Aunt Tamara (Eng.).
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twenty five other corrupt acts he was part of or knew about. 
As Critical Discourse Moments are essentially moments of discourse crises (Chilton: 

1987:7), times when “discourse on an issue is especially visible” and “they stimulate 
commentary in various public forms by sponsors of different frames, journalists and other 
observers” (Chilton: 1987:7), I identified the period between 2012 and 2014 as comprising 
the moments when the frequency of published material about Adrian Natsase`s corrupt 
acts was highest. As media events are those events which attract particular attention by the 
media and are characterised by a noticeable intensification of the communicative process, 
I identified those events linked to Nastase`s corrupt acts within the critical discourse 
moments. These events were preceded or followed by an increase in the frequency of the 
news items. When this happened, I took into account the preceding of following months 
as well. As a result, I analysed the news items published during the following months in: 
2012 (June), 2013 (February, March, April, June, November, December), 2014 (January, 
February, March, April, May, June, July, August). A total of 370 articles were analysed. 

Although corruption itself seems to be a clear concept in legal terms, political 
corruption seems to be a surprisingly slippery concept. According to one of the earliest 
attempts to define political corruption (Brooks: 1909:1-22), political corruption fulfils 
five criteria: it is intentional; political duty must exist; the duty must be inadequately 
performed or neglected for personal reasons; the motive of a corrupt act must be some 
advantage more or less directly personal; the personal interest involved is susceptible 
to numerous gradations from egoism to altruism. Other approaches see the origin of 
political corruption in the perversion of the natural state (Lancaster et al.: 1997: 185- 
206) (Philp: 1994: 41-58), in the market mechanisms (Tilman: 1970: 62-64) and agency 
relationships (Lancaster et al.: 1997: 185-206). Definitions in the literature emphasize 
the public interest, others the public office (Arnold et al.: 1970: 54) (Morris: 1991: 6-7). 
However, an important distinction for the present research is offered by Tanzi (1994:8-10) 
and Rose-Ackerman (1978:7). According to Tanzi (1994:8-10) the difference between 
administrative/bureaucratic corruption and political corruption involves the use of public 
office for pecuniary gain, while for Rose-Ackerman (1978:7), political corruption involves 
the use of public office by politicians both for pecuniary gain and for the purposes of 
remaining in the office. For the purpose of this research, I use the definition proposed 
by Transparency International, Germany. It states that political corruption is the abuse 
of entrusted power by political leaders for private gain, with the objective of increasing 
power or wealth (Hodess: 2004). 
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Frequency Analysis. Most presented cases 

The “Quality in Construction Trophy” Case began in July 2008 when the National 
Anticorruption Department (DNA) started a criminal investigation against the former 
Prime Minister, Adrian Nastase, for financing his electoral campaign in 2004 with the 
fees paid by companies which registered to participate to the “Quality in Construction 
Trophy” competition, organised that year by the State Inspectorate for Construction66 (ISC). 

In May 2010 DNA charged Adrian Nastase with blackmail and taking bribes, and 
his wife, Dana Nastase, with complicity in bribery and blackmail. Irina Jianu, the former 
General Inspector with ISC, was charged with giving bribes and money laundering. On 
the 20th of June 2012 Adrian Nastase was sentenced by the judges of the High Court of 
Cassation and Justice67 (ICCJ) to two years in prison. The decision was final. On the 
same day, in a failed attempt at suicide, Adrian Nastase shot himself while waiting for 
the police to take him to jail. Adrian Nastase was discharged on 18 March 2013 after 
spending eight months in jail. 

The “Zambaccian” Case is the second case identified. The prosecutors from the 
National Anticorruption Department (DNA) started a criminal investigation against Adrian 
Nastase and another six individuals for corruption in February 2006. Nastase was accused 
that between 2001 and 2004 he used his influence and authority as President of PSD as 
well as the prerogatives specific to his position as Prime Minister of Romania to obtain 
undeserved benefits from Irina Jianu. In exchange for these benefits, Nastase facilitated 
her to be appointed and maintained as State General Inspector and President of the Board 
of State Inspectorate in Construction (ISC). The Judges of the High Court of Cassation 
and Justice (ICCJ) condemned Adrian Nastase in January 2014 to 4 years in prison and 
a fine of Ron 1,824,000.0068 for blackmail and receiving bribes. His wife, Dana Nastase, 
was accused of complicity in bribery, use of fake documents at the border control and 
money laundering linked to corrupt acts. She received a suspended jail term of 3 years. 

Sector 4 Court in Bucharest decided in July 2014 that Adrian Nastase, condemned 
to jail for 4 years and 6 months in the “Zambaccian” and “Quality Trophy” cases could 
be paroled after serving a third of the sentence. Irina Jianu was sentenced to 4 years in 

66 The State Inspectorate in Construction = Inspectoratul de Stat in Constructii or ISC (ro.) is a governmental body 
which monitors the quality of construction, urban planning, monitors the market of construction materials and approves 
investments with public money for construction activities. Its activities spread throughout the entire Construction Industry. 
It is coordinated by a State Adviser in the team of the Prime Minister.
67 High Court of Cassation and Justice = Inalta Curte de Casatie si Justitie (ro). It is the supreme judicial Court in Romania. 
Its main purpose is to judge appeals against rulings by the other criminal Courts.
68 Ron 1,824,000.00 = £ 327,304 (August 2014).
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jail for using fake documents at the border control.69 

“Aunt Tamara” Case was preceded by a scandal which started at the end of 2005, 
when Nastase`s wealth declaration submitted to the Chamber of Deputies indicated 
that he had inherited from Tamara Cernasov, his wife’s aunt, money, jewellery and real 
estate valued at $1million. In January 2006 journalists from Evenimentul Zilei started a 
campaign focused on aunt Tamara and the inheritance left to Nastase`s family. Information 
appeared that Dana Nastase was investigated by the National Office for Preventing and 
Combating Money Laundering (ONPCSB) for a bank transaction of $400,000 made in 
1999. Evenimentul Zilei reported that the documents stating the source of this money 
had simply disappeared from the investigation file.70 DNA started criminal investigation 
against Adrian Nastase in May 2006. Nastase was sent to Court in May 2007 for giving 
bribes. The Court acquitted Nastase in September 2012. 

Most of the information about Adrian Nastase is presented as News (53%), followed 
by Event type reporting (25%), Editorials (10.5%), Reportage (2.1%), Investigation 
(1.6%), Interviews (0.8%) and Systemic analysis (0.5%). More than half of the content 
about Nastase is presented in a negative tone (51%), followed at a long distance by 
neutral tone (38%). Only 11% of the content was delivered in a positive note. The most 
frequent sources of information are the Romanian institutions of the legal system such as 
the Court, the Prosecutors` Office and Police (34%) and journalists following the Court 
cases Nastase was involved in. Politicians are a source of content as well (31%) due 
mostly to their declarations. Experts on different fields linked to Nastase`s corruption 
cases are the least used source for information (3%). 

Frame Analysis. Corruption Coverage by Episodic, Personality Centred 
and Thematic Frames 

A total of 3,418 frame units were identified: 71% are episodic frames, 22% are 
personality centred frames and only 6% are thematic frames. 

Episodic Frames 

A Prime Minister in Court procedures is the first episodic frame identified. Most of 
the episodic units focused on Court activity (50% ) out of which 35% focused on Court 

69 Avram E (2013). Zambaccian File – seven years of lawsuits for Adrian Nastase. 13 December 2013. (http://ww 
w.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/dosarul-zambaccian-sapte-ani-de-procese-pentru-adrian-nastase-321076), 
accessed on 11 August 2014.
70 Evenimentul Zilei Newspaper (2012) http://www.evz.ro/ 
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procedures during Nastase`s trials, 13% focused on Court decisions and motivations and 
2% mention the Judges who declared Nastase guilty of corruption and sentenced him to 
prison. The units describe in detail all the steps followed during the procedures lacking 
any comments of the journalist reporting. 

A Prime Minister`s corrupt activity is the second frame identified. The frame 
focused on Court activity is followed at a large distance by the one focused on Nastase`s 
corrupt activity (19% of the units). 16% describe Nastase`s corrupt acts, 0.3% talk about 
consequences of corrupt acts and 3% are linked to corruption cases of others. Most articles 
present Nastase`s corrupt acts as discoveries made during the Court trials. 

15% are dedicated to those who facilitated Nastase`s corrupt activity: 7% just 
mention the facilitators, particularly his wife, Dana Nastase and the officials Irina Jianu and 
Ioan Paun. 6% mention the type of corrupt activity they undertook and only 1% explain 
why they did it. The reasons the facilitators proceeded with corrupt acts can be organised 
in three categories: the wish to be appointed and maintained in public offices such as Irina 
Jianu who wanted to be the Chief Inspector at the State Inspectorate in Constructions; 
fear as in the case of Cristina Popa, who declared during the Court hearings that “the 
import of goods from China was done unlawfully. I made the false invoices at the request 
of Irina Jianu as I was afraid. The delivery notes were not real”71 and pecuniary rewards 
in the case of the other facilitators, Irina Jianu and Ioan Melinescu. 

A Prime Minister upset with the legal system is the fourth frame identified. 10% 
of the units show the suggestion made either by Nastase or his supporters that the legal 
system in Romania is used as a political tool and 3% mention other remedial actions such 
as Nastase being fired from the position of Professor at the Law University in Bucharest 
and losing his rights to practise as a barrister as well as his position with the Bucharest Bar. 

Journalists and experts criticizing Adrian Nastase, the fifth frame identified. 5% 
of the units present journalists and experts criticizing Nastase. Professor and political 
analyst Alina Mungiu Pippidi declares that “Nastase and loyalties towards such types 
of human or politics belong to the past”.72 Political analyst Vladimir Tismaneanu calls 
Nastase “a Julien Sorel of dynastic Communism”, “a paradigmatic case of hubris, a 
delirium of grandeur and a suicidal narcissism to which, in a toxic combination, should 

71 Stoica I (2013) Update Zambaccian. Anti-corruption Department (DNA) accused the expert who analysed the double 
glazing at Cornu farm, 2 December 2013 (http://ww w.evz.ro/dosarul-zambaccian-adrian-nastase-il-recuza-pe-judecatorul-
ionut-matei-cererea-a-fost-re-1070444.html), last accessed on 8 October 2014.
72 Mungiu Pippidi A (2014) How can we keep our heads up in the world?. 18 January 2014, Romania Curata.ro (http://
romaniacurata.ro/cum-mai-putem-noi-tine-capul-sus-in-lume/, last accessed on 19 August 2014.
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be added an unique rapacity, an unsated appetite to become rich”.73 Journalists Cristian 
Tudor Popescu appreciated the decision to send Nastase to prison as being correct and 
wanted to ask Nastase if he was considering whether to commit suicide following the 
second conviction too.74 Each of the following was approached by just 1% of the episodic 
frames: journalist`s ethic, media as a political tool, international media reporting about 
Adrian Nastase. Only 2% are about journalists supporting Nastase. 

Journalists backing Nastase and journalist`s lack of ethics is the sixth episodic 
frame identified. Laurentiu Mihu, Romania Libera, draws attention to the degree to which 
the media got involved in celebrating Adrian Nastase`s first release from prison: the show 
organised to honour Nastase`s return to freedom benefitted by the: 

(…) involvement to the point of absurdity of the media trust controlled by 
Dan Voiculescu (apart from the madness of Antena 3, Jurnalul National dared to 
compare Adrian Nastase`s destiny with the one of Iulia Maniu and others killed 
in the Communist prisons), as well as by the contribution of a public institution, 
the public TV channel – TVR whose servility made headlines between 2000 and 
2004 when, using public funds, it turned the Prime Minister into an idol with the 
air of a Prince.75  

Cristian Campeanu, Editorialist at Romania Libera, analyses Adrian Nastase`s 
interview after his release from prison. He considers that the interview was an act of 
“public obscenity” and its manipulative scheme originates in Hitler`s propaganda. The 
editorialist recalls that according to Hitler the best propaganda needs to be based on a “great 
lie, such a revolting lie that no decent and rational person could accept”, Nastase built his 
interview on a revolting lie, appealing to the feelings of the masses and not their brains.76 

Journalist Ion Cristoiu approaches the problem of ethics by ridiculing the interview 
done by Antena 3 with Adrian Nastase by comparing it to very low taste TV shows: 

Adrian Nastase hurried to take part in the Sinteza Zilei show on Antena 3. 
After 300 days of silence he was set to lose his media virginity with Mihai Gadea, 
Dan Voiculescu`s mouthpiece. In loose TV shows from some TV channels you can 

73 Tismaneanu V (2014) “The Emperor of the Eggs: Contributions to the Portrait of Adrian Nastase”, 8 January 2014, 
(http://ww w.hotnews.ro/stiri-opinii-16366203-imparatul-oualor-contributii-portretul-lui-adrian-nastase.htm), last accessed 
on 8 October 2014.
74 Macarie A (2014) What would like journalist Cristian Tudor Popescu to ask Adrian Nastase if met face to face: Do 
you intend to kill yourself again?., 6 January 2014 (http://ww w.gandul.info/stiri/ce-ar-vrea-cristian-tudor-popescu-sa-
l-intrebe-pe-adrian-nastase-daca-ar-fi-fata-in-fata-aveti-de-gand-sa-va-mai-sinucideti-si-acum-11858473), last accessed 
on 8 October 2014.
75 Mihu L (2013) The key of Nastase`s release. 18 March 2013, Romania Libera, (http:// ww w.romanialibera.ro/opinii/
editorial/cheia-eliberarii-lui-adrian-nastase-296468), last accessed on 19 August 2014.
76 Campeanu C (2013) Public obscenity with Adrian Nastase, 18 April 2013.Romania Libera (http://ww w.romanialibera.
ro/opinii/editorial/obscenitatea-publica-cu-adrian-nastase-299624), last accessed on 19 August 2014.
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often see low quality starlets paid to describe the ordeals (awful ordeals, they think!) 
they have been passing through after being dumped by the thirteenth footballer. 
Positioned as comfortable as possible for the viewers who masturbate, the starlet is 
working hard to look as bereaved as possible while her nerves are about to explode 
because she had asked too little money for her live broadcast. The journalist pretends 
to be impressed to tears although deep in her mind she is asking herself if it worth 
sleeping with the new Chief Editor. This is how Sinteza Zilei with Adrian Nastase 
and Mihai Gadea was on Wednesday night. 

Ion Cristoiu continues by explaining that the entire media show was prepared 
with the purpose of turning Adrian Nastase from a convict for corruption into a saleable 
political product: 

(...) as in the case of TV shows with starlets paid to grieve during the live 
broadcast, it was obvious from a mile off that both, the guest and the reporter, were 
pushing hard to find proofs from Nastase`s time in prison in order to advertise and 
sell Nastase as a victim who needs to be felt and, of course, voted for. 

Cristoiu draws attention as well to the journalist`s lack of ethics: 
Mihai Gadea assumed the role of the old hag who commiserates over the 

fence with the female neighbour pregnant and dumped by her husband. He (Mihai 
Gadea) was watching Nastase with the wet eyes of a sad calf who didn`t know who 
his dad was in the entire herd. He (Gadea) was asking kitschy questions which 
resulted in crazy and involuntarily comic sequences.77 

Evenimentul Zilei states that Jurnalul National published the interview with Adrian 
Nastase as it is one of the clients the state companies used to feed with billions of money 
invested in advertising when Adrian Nastase was Prime Minister”.78Journalist Cornel 
Nistorescu took a stand against Antena`s 3 attempt to portray Adrian Nastase as a victim: 

(…) I like to think it is an exaggeration, that many people have exaggerated 
about Adrian Nastase, and a race which hasn`t finished yet seems to have transformed 
him into a winner. He is not a winner yet. His race hasn`t finished. We are confronted 
with an excess of pathos. I saw on TV today a president from Organisation 31 from 
Sector 1, who was telling us that he was born today for the second time, that he is 
the spiritual child of Adrian Nastase. People, let`s be serious!79 

Under 1% of the units focused on: solution at the problem of Nastase`s corruption 

77 Cristoiu I (2013) Cristoiu`s Romania. Nastase`s sufferings inside and outside prison cried for on TV by Mihai Gadea!. 
19 April 2013, Evenimentul Zilei, (http://ww w.evz.ro/ suferintele-lui-adrian-nastase-la-puscarie-si-in-afara-ei-plinse-tv-
de-mihai-gadea-1033596. html), last accessed on 19 August 2014.
78 Evenimentul Zilei (2013), www.evz.ro
79 Musat A (2013) Gadea got a “break” when Nistorescu destroyed his talk-show. 19 March 2013, Evenimentul Zilei 
(http://ww w.evz.ro/gadea-a-bagat-pauza-cand-nistorescu-a-inceput-sa-i-strice-emisiunea-1028777.html), last accessed 
on 19 August 2014.
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and declarations of experts. Just 0.2% mentioned Adrian Nastase`s fortune. 

Personality Frames 

A Prime Minister – official symbol of corruption and greed, the first frame identified. 
Most personality frame units describe Nastase`s negative traits (25%) while only 15% 
present him in a positive light. An interesting aspect is that although there are editorials 
talking about Nastase`e negative character traits, such as his corruption, notorious 
arrogance (he is called “He himself”, “the Emperor of Eggs”) and cupidity, a major part 
of the frame units (45%) repeat parts of the court motivation accompanying the prison 
sentences. Nastase is seen by Judge Ionut Matei as “the embodiment of corruption within 
the Romanian political class”. The Court reminds that the facts of Nastase`s case put it at 
the highest level of corruption, as those involved were a Prime Minister who used public 
office to obtain economic benefits from public servants who chose to behave this way 
more or less of their own free will in order to make sure they kept their public offices. 
Nastase`s acts are considered by the Court to be beyond the classic corruption understood 
as giving and receiving bribes. His facts include as well other criminal acts associated to 
corruption (such as blackmail) or directly linked to corruption (such as money laundering 
and false accounts) or provided by special laws (such as using false documents at a border 
control). The Court thinks that this multitude of criminal acts, developed during a long 
period of time, shows the defendants` wish to hide the serious acts of corruption done 
by Adrian Nastase as Prime Minister, helped by his wife, and then, after their disclosure, 
their wish to hinder or to obscure their revelation. Nastase is seen as not having any 
inhibition in acting in the purest mafia way. The Court motivation points out as well that 
his insincere behaviour during the trial, coupled with the permanent attempt to present 
himself as a victim of Justice and to give a political connotation to any judicial process 
against him, demonstrate that he did not understand the importance of the social values 
affected by his criminal behaviours nor the way the state of law works, preferring to look 
for scapegoats beyond his person.80 Due to his corrupt behaviour, Nastase is considered 
to be a “monster of polished greed”81, a 

(…) “thief with vanities and a big ego”82, he is the “Renaissance portrait 

80 Attila B (2014) The motivation of the Court in Zambaccian File: Adrian Nastase had no hesitation to act in the purest 
mobster way. 4 July 2014(http://ww w.gandul.info/stiri/ motivarea-instantei-in-dosarul-zambaccian-inculpatul-nastase-
nu-a-avut-nicio-retinere-de-a-actiona-in-cel-mai-pur-stil-mafiot-12889299) last accessed on 8 October 2014.
81 Toma F (2013) A careful suicide: Adrian Nastase. 22 March 2013, Evenimentul Zilei, (http://www.evz.ro/un-sinucis-
cu-grija-adrian-nastase-1029296.html). last accessed on 19 August 2014.
82 Idem Toma F (2013).
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of the most industrious thief Romania has ever had”83, he is the “embodiment of 
corruption in politics”, “He is an insightful charlatan, juggler, pervert, and slippery 
with standards, style and crime, subtleties probably gained absolutely excruciatingly 
by belonging to certain minorities! He is at the same time ingenious, a strategist 
and cunning as he gambles massively on the rocky imbecility of the masses as 
well as on the collective memory which is extinguished faster than a burning coal 
thrown in the water.”84

He is as well “a deplorable case of self-corruption, of self-destruction, of real 
political suicide”.85 His rapid wealth is based on greed and he “gathers useless things 
because he is empty inside, but he takes care to give the impression of elegance and 
refinement on the outside”.86 

A Prime Minister with good behaviour in prison is the second personality-centred 
frame. Frames presenting Nastase in a positive light present mostly declarations of other 
PSD members about Adrian Nastase as well as positive features presented by the Court in 
the motivation to the decision to release Nastase from prison early. Nastase is seen by the 
judges as having very good behaviour during detention due to the fact that he participated 
in educational activities, wrote three scientific papers and was compensated eight times. 

An upset Prime Minister in prison is the third frame identified. Nastase in prison 
and Nastase`s declarations about the Court decisions have each 5% of units. Adrian 
Nastase`s prison sentence is seen as being “horrific and just”, and as having cancelled 
his political future87 not a political condemnation.88 He is a “real and convicted criminal 
who likes to call himself politically convicted”.89 Adrian Nastase had to be sentenced to 
prison because his family had always had public functions, hence he couldn`t justify the 
big wealth displayed, as no honest person working in a public office can get so wealthy.90 

Those supporting him are “only a gang of politicians and leaders of opinion he 
fed while he was Prime Minister”.91 Attention is drawn to the fact that even though he 
did many good things for Romania as Prime Minister “he chose as well to do some bad 

83 Idem Toma F (2013).
84 Idem Toma F (2013).
85 Tismaneanu V (2014) Ceausescu`s decedents: Iliescu, Nastase, Ponta, 02 February 2014, Evenimentul Zilei, (http://
ww w.evz.ro/ceausescu-nicolae-adrian-nastase-editorial-tismaneanu-1080170.html), last accessed on 19 August 2014.
86 IdemToma F (2013).
87 Iden Mungiu Pippidi A (2014).
88 Campeanu C (2012) A suicide as a plagiarism. Nastase`s cowardice. 21 June 2012 (http://ww w.romanialibera.ro/opinii/
editorial/o-sinucidere-cat-un-plagiat--lasitatea-lui-adrian-nastase-268231) last accessed on 8 October 2014.
89 Idem Cautis A (2014).
90 Idem Mungiu Pippidi A (2014).
91 Idem Mungiu Pippidi A (2014).
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things. This was his choice, and presenting Adrian Nastase`s mandate only with its positive 
features is dishonest”.92 His condemnation is seen as a success for the legal system and 
a lesson for politicians from which the entire political class should learn93. Nonetheless 
“Adrian Nastase represents for Romania the end of a terrible fight the legal system has 
been having with the political realm”.94 

Nastase`s condemnation is as well an opportunity to draw attention to the political 
irresponsibility of Romania`s leaders who do not fear 

(…) sanctions from their internal public. This public is convinced, thanks 
to the never-ending manipulation campaigns, that Adrian Nastase is the victim of 
Traian Basescu, that he was sentenced in an unjust way that he is a political convict 
that everything is a dirty vendetta as the former Prime Minister says.95 

Attention is paid as well to the process of modifying laws in order to get corrupt 
politicians out of prison. The mentioned laws refer to: a) changing the definition of conflict 
of interests so that the contracts of public acquisitions signed by the public servants 
who have a personal interest (such as the public servant signing an acquisition contract 
with the company led by his son or wife) are not to be considered a conflict on interests 
anymore, b) changing the status of MPs so that they would not be considered similar to 
public servants with the result that the legal system could not investigate them for abuse, 
traffic of influence and taking bribes linked to their positions, c) the draft stipulating 
amnesty for infractions punished with a maximum of 6 years in prison and pardon for 
those punished with a maximum of 7 years in prison, both maximum punishments for 
corruption. These changes are seen as attempts to create for MPs a legal shield against the 
legal system by limiting the attributions of the institutions of the anti-corruption system 
as well as by controlling some of these institutions by the Parliament.96 

The wave of changes in the anti-corruption legislation is seen as the system fighting 
back: in November 2013 alone the Court handed down 23 definitive criminal sentences, 
which sent to prison 90 very important people. The new laws are seen as the result of 
negotiations between groups of interests given that most MPs got elected due to the 

92 Idem Mungiu Pippidi A (2014).
93 Idem Avram E (2014).
94 Botezatu C (2014) Each time Adrian Nastase passed through difficult moments, Victor Ponta lost his temper, 07 January 
2014, Evenimentul Zilei (http://ww w.evz. ro/sorina-matei-de-fiecare-data-cand-adrian-nastase-a-trecut-prin-momente-
delicate-victor-p-1075559.html), last accessed on 19 August 2014.
95 Tapalaga D (2014) A few observations about Nastase`s condemnation. 7 January 2014, HotNews, (http://ww w.hotnews.
ro/stiri-opinii-16360104-cateva-observatii-despre-condamnarea-lui-adrian-nastase.htm), last accessed on 19 August 2014.
96 Lupea I (2013) MPs modify laws in order to get rid of sentences for corruption. 8 December 2013, (http://romaniacurata.
ro/parlamentarii-modifica-legi-ca-sa-scape-de-condamnarile-pentru-coruptie/), last accessed on 8 October 2014.
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support of the local oligarchy (the so called “local barons”), an oligarchy which know it 
will receive generous funds for the electoral year 2014 and does not want to be disturbed 
by the anti-corruption bodies.97 

Attacks against the legal system is the second thematic frame identified. One of the 
constant attacks against the legal system is the accusation that the National Anticorruption 
Department (DNA) is manufacturing political files. It is an accusation largely promoted by 
Adrian Nastase, Dan Voiculescu and their supporters, who consider the prison sentences 
for corruption to be the personal revenge of President Basescu, and DNA a tool in his 
hands. On the other side, these attacks are seen as a desperate attempt to save the status-
quo and reinstate the corrupt system created after 198998 in which politicians in high 
positions, such as Nastase, could afford to play power games and expect detailed reports 
about their corruption files from the Chief Prosecutor in person. 

Conclusions 

The Romanian press presents Adrian Nastase as a corrupt Prime Minister dragged 
through Court proceedings and upset with a legal system that wants to keep him accountable 
for his acts. The press devotes a lot of space to the Court proceedings as well as the 
corrupt acts, mentioning as well the facilitators and their reasons. 

The researched material describes the court proceedings, the corrupt acts and the 
facilitators, and it is a medium as for transmitting the support as well as the criticisms 
of journalists and politicians. 

It is easy to see that Adrian Nastase is backed by a very controversial part of the 
media due to its owner, politician Dan Voiculescu, who, like Adrian Nastase, complains 
about being politically harassed via the legal system. Backing Adrian Nastase is as well 
an opportunity to look at the ethics of the journalists belonging to Voiculescu`s media 
Trust (Jurnalul National, Antena 3 TV), especially by contrast with those criticising 
him. It is easy to see as well that Nastase has relatively little support among politicians. 
His biggest supporter is Prime Minister Victor Ponta, his “political child”. Ponta owes 
Nastase his political career as well as his academic achievements, as Nastase coordinated 
his controversial, plagiarised PhD thesis. 

A very big contrast is visible throughout the researched material between Nastase, 
the powerful politician and Nastase`s image presented by the press by publishing the 

97 Guran M (2013) The Knights of the Criminal Apocalypse. 17 december 2013, (http:// romaniacurata.ro/cavalerii-
apocalipsei-penale/), last accessed on 8 October 2014.
98 Idem Campeanu C (2012).
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motivations of the Court decisions, a strong dichotomy between “He himself” and the 
image of a common criminal. 

The researched material does not contain any obvious suggestions about ways to 
think about the problem of corruption, apart from the suggestion made by the thematic 
units that corruption is part of the Romanian collective mind and change has to start 
with each member of society. It would have been expected that Adrian Nastase`s prison 
sentences for corruption would have generated a strong debate within the press about the 
problem of political corruption in Romania, which could have been quantified via thematic 
frames. In fact nobody actually discusses the problem of political corruption. Journalists 
write about what Nastase did, what he says, how he is, who backs him and how, but 
there is no real debate, no real dialogue or monologue about political corruption, what 
it means, what its effects are and what would be the solutions to remedy it. A symptom 
of this lack of real debate is provided by the fact that some editorials are published on 
most of the researched websites and blogs almost as if trying to fill the space for debate 
with the episodic case of Nastase, instead of seeing the problem in perspective as well. 
Another symptom is the fact that most of the episodic frame units were about the Court 
proceedings, which might point to the idea that there is no news in the Romanian pres.

 Everything is a report about what the Court did, what the Court said, etc. We could 
almost say that Nastase`s prison convictions for corruption are a missed opportunity for 
a real debate about political corruption in the Romanian press. 
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