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Resumo:
Nas democracias liberais de todo o mundo, os media e os jornalistas têm 
vindo a ser inculpados de construírem um panorama algo cínico da política 
e dos políticos. Neste artigo é feita uma desconstrução dessa crítica, sendo 
ela própria analisada criticamente. O resultado é a exposição da sua 
ambiguidade conceptual e parcialidade de cariz americano. Uma visão 
abrangente da investigação europeia neste permite ao texto fornecer 
algumas pistas ao leitor sobre os fundamentos da crítica americana, 
mas o autor conclui pela escassa e ambivalente existência da qualquer 
alicerce sólido em que possa assentar um aumento estrutural do cinismo 
nos media.
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Há uns dois anos atrás, um jornalista italiano disse-me isto: num país onde 
o primeiro-ministro é proprietário de jornais, canais de televisão, uma editora,  
um banco, uma empresa de distribuição cinematográfica e uma equipa de futebol, 
o jornalismo político está destinado a ser cínico.

Nessa altura, pensei, sem o dizer: Num país onde se utiliza a mesma palavra 
para referir o Governo e casa de banho – cabinetto – eu também seria cínico.

A conversa que estávamos a ter era sobre Silvio Berlusconi, claro. Mas também 
em termos mais gerais sobre a política e os media, e em que medida a Europa 
estará mergulhada numa crise ao nível da comunicação política, em que ressoa 
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a condenação virtualmente universal dos políticos por banda dos jornalistas; 
algo que ambos considerávamos corno tipicamente americano, não próprio dos 
Europeus. Claro, também aqui estávamos familiarizados com os políticos que, 
especialmente depois de uma derrota eleitoral, tendem a culpar os media.

A imprensa é imensamente competitiva… Resultado, os media penas 
dão notícias através de um prisma de sensacionalismo, escândalo confronto. 
(Ministro do Reino Unido, anónimo, citado em Lloyd, 2004: 206)

Mas cada vez mais, e em vários países da Europa, ouvimos os decisores 
políticos atcarem os media por não focarem as conquistas alcançadas pelos 
governos, mas apenas as suas falhas. 

Pioneira da imprensa, a BBC está a seguir “um caminho sem retorno rumo 
ao cinismo… o papel dominante dos media culmina na erosão da confiança 
na política” (Alastair Campbell, spin doctor britânico, citado em Lloyd: 92)

Mais vozes zangadas

Provavelmente, não surpreende que os políticos e os spin doctors critiquem 
os jornalistas. Estariam a fazer algo de errado se não o fizessem. Mas mesmo a 
mulher de Tony Blair, Cherie, é acusada pelos jornalistas britânicos de crer que 
os políticos “são todos uns patifes”, enquanto eles próprios fazem jornalismo 
“apenas pelo dinheiro” e “não se preocupam com a verdade” (Paxman, 2002: 6)

Mas não são só os políticos a queixar-se. Também os próprios jornalistas, 
como o antigo repórter Wally Dean, que trabalha hoje no Comité de Jornalistas 
Conscientes dos EUA. O jornalista disse-me em 2005: “Nós adoramos políticos, 
mas detestamos as pessoas que estão por debaixo da sua pele”;

Ou o antigo grande repórter Andrew Marr (2004) na sua biografia:

Gozámos com eles mais que nunca e informamos sobre eles menos do 
que alguma vez o fizemos… nós os comentadores passamos por cima deles 
com cada vez menos cuidado.

Ou um jornalista holandês, que provavelmente não é conhecido fora do 
seu país:

Tornámos a política num circo mediático. Aquele que parece atraente e 
formula bem as suas frases pode contar com a nossa atenção, mas cortamos- 
-lhes a cabeça mal nos desapontam (Frits Bloemendaal, 2000).
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Parece que os jornalistas começam a questionar cada vez mais o papel dos 
media no retrato que se faz da política e dos políticos. A observação de Wally 
Dean foi inserida neste texto como explicação, mas as duas últimas funcionam 
mais como confissões de uma culpa formada.

Tantos junto dos políticos como dos jornalistas, a ansiedade sentida em 
relação ao ângulo específico usado pelos jornalistas e a qualidade do jornalismo 
político reflecte-se na investigação sobre os media. Especialmente nos EUA, 
onde encontramos uma gama completa de investigação, estas críticas fazem-se 
ouvir de viva voz. 

O cepticismo saudável foi hoje substituído por um cinismo debilitante, 
que ameaça potencialmente os alicerces do governo representativo (Mark 
Rozell, 1995).

A ênfase dada a estas questões, que tem cada vez menos eco na pesquisa 
europeia dos media, está sob o efeito que alegadamente o jornalismo político 
cria: um público cínico e desinteressado. De acordo com o cientista político 
Thomas Patterson, o jornalista interpreta as notícias a partir do que pensa, 
ou pensa saber serem os motivos do político, procurando depois factos para 
ilustrar a verdade da sua interpretação. O autor escreve que:

O estilo interpretativo eleva a voz do jornalista acima da do simples 
fazedor de notícias. Como narrador, o jornalista está sempre no centro da 
estória(….). a interpretação fornece o tema, e os factos aclaram-no. O tema 
é primário; os factos são ilustrativos (Patterson 1996: 101-2).

A discussão gira em torno do argumento de que uma cultura de bom 
jornalismo – guiado pela necessidade profissional de informar as pessoas a 
bem do interesse público, pela ética da objectividade e por um sentido de 
independência e poder de controlo crítico – se desvanece. É substituído não 
apenas pelo jornalismo mau, pouco profissional e preconceituoso, como pelo 
envolvimento emocional e cinismo político. Podia dizer-se: emo-jornalismo e 
cini-jornalismo. No que diz respeito ao conteúdo, o jornalismo político passou 
do enfoque nas mensagens substanciais, orientadas para as grandes questões 
públicas, para um formato de infotainement e outros modelos que fazem subir 
o valor de entertenimento da política para uma audiência que não esteja 
interessada nas questões de Washington. Ou então, foca-se na desconfiança 
dos políticos e da política, bem como da sua capacidade para reconhecer 
os problemas da sociedade. Os actuais jornalistas da Casa Branca não só se 
consideram ao nível dos políticos, distanciando-se e ao mesmo tempo noticiando 
os factos que lhes são devidos, como se tornaram também eles próprios  
actores políticos. 
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O rol de críticas

A crítica desenvolvida acima leva a uma argumentação causal que; primeiro, 
num mercado competitivo, os media, em especial a televisão, são dominados por 
considerações mercantis, mais do que por um sentido do que possa interessar 
ao público ou um questionamento sobre qual o papel socialmente responsável 
que devem ter perante a sociedade,

Segundo, e em parte como consequência desta situação, os media servem 
as suas estórias embrulhadas em papel de presente. Em vez de controlarem o 
poder, tornam-se eles próprios actores poderosos que determinam a agenda 
política, construíndo e destruindo políticos. Só que, de forma diversa dos 
poderosos legitimados por eleições, estes não são sufragáveis nem julgados 
pelo que escrevem e dizem, ou são-no apenas em termos de mercado.

Terceiro, cada vez mais a política e os políticos são retratados pelos media 
como pouco confiáveis: os chamados animais políticos são vistos como pessoas 
que apenas pensam em si mesmas e a política como um processo institucional 
burocrático, caro e muitas vezes, falhado. O americano Michael Schudson 
(1996) refere-se a este fenómeno como o preconceito anti-política dos media. 
Em quarto lugar, os efeitos deste panorama negativo da política acabam por se 
manifestar na criação de um público cada vez mais cínico, que, por causa disto, 
perde a sua confiança na integridade dos políticos e nas suas capacidades de 
resolver os problemas. Este efeito foi descrito como uma crise de legitimidade 
na representatividade e decisão política, devido a um fosso cada vez maior 
entre os políticos e o público.

Esta crítica feita à política tem eco na Europa, embora o contexto europeu 
seja diferente do americano. 

Em primeiro lugar, a pesquisa em que se baseia o argumento crítico é predomi-
nantemente de origem americana, o que origina, entre outras diferenças,  
uma cultura política mais adversarial que a de muitos países europeus. Os EUA 
são um exemplo típico do “modelo liberal” de Hallin e Mancini (2004) referente 
aos sistemas politico-mediáticos, caracterizados por políticas maioritárias e 
adversariais e um jornalismo mais profissional e orientado para a informação. 
Aquilo que habitualmente tem estado por detrás da voz crítica europeia é o 
facto de os países da Europa do Norte e Mediterrâneo copiarem descaradamente 
o tom e o ênfase dado aos escândalos habituais do outro lado do Atlântico.  
Em segundo lugar, esta pesquisa trata também em especial a cobertura 
mediática das campanhas eleitorais, onde os sistemas de bipartidarismo são 
mais centrados em conflitos: nos EUA, eles lutam nas eleições; na Europa, 
sustentam as eleições. Nos EUA, com uma panóplia de eleições para um largo 
número de cargos políticos e longas campanhas eleitorais, esta perspectiva de 
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luta torna-se mais lógica. Na Europa, estudar a existência do jornalismo cínico 
seria provavelmente mais relevante durante os períodos de rotina política. 

Em terceiro lugar, fora dos EUA há poucos dados sobre a análise de conteúdo do 
jornalismo político ao longo do tempo. O argumento do regresso aos “bons velhos 
tempos” e do mau momento presente baseia-se geralmente em conhecimentos 
implícitos poucos factos ou dados reais. Segue geralmente um argumento de 
causalidade, que reclama existir uma maior competição e um avanço da lógica 
comercial entre os media, o que os liga a uma imagem de preferência pelo 
negativo, populista, centrada nos escândalos, no pessoal, no sensacional. Esta 
serve-se do determinismo económico, em que os media competitivos produzem 
textos vendáveis e a cidadania é uma noção distorcida.

Por fim, diferentes investigadores utilizam diferentes definições do 
jornalismo cínico. Numa sondagem feita em 2004 pelo US Pew Research 
Center, foi perguntado aos jornalistas se consideravam a imprensa americana 
demasiado cínica. Mais de um terço acham que sim (durante a era Clinton mais 
de metade consideravam ser demasiado cínicos, o que diz só por si qualquer 
coisa da atitude dos jornalistas em relação ao presidente George W. Bush: 
muitos pensam que nunca se é cínico demais). Mas em lado nenhum é possível 
encontrar uma explicação cabal sobre o que implica o cinismo. E isto torna 
problemática a observação comparativa. Na Holanda, colocámos recentemente 
a mesma questão junto de vários jornalistas políticos através de um inquérito, e 
19% consideravam a imprensa demasiado cínica (no prelo). Podemos por isso 
dizer que o dobro da percentagem de jornalistas americanos se consideram 
mais cínicos que os seus colegas holandeses? A especificidade cultural da noção 
torna difícil retirara conclusões tão sonantes como estas.

Um conceito ambíguo

Se prestarmos um pouco mais de atenção à pesquisa existente, há várias 
operacionalizações do cinismo jornalístico, que muitas vezes se sobrepõem 
entre si. Os apoiantes da chamada teoria dos malefícios do vídeo (p.e. Robinson) 
falam em notícias cada vez mais focadas nos aspectos pessoais, na cacha, e no tom 
negativo de abordagem aos acontecimentos. De acordo com Larry Sebato (1991: 1) 
a reportagem política tem vindo a mudar em direcção a um “jornalismo sedento 
de sangue”, em que os “os media noticiosos perseguem os políticos feridos com 
um grupo de tubarões esfomeados em pleno festim”. A espiral presente na 
hipótese do cinismo (Capella & Jamieson, Patterson) olha para o enquadramento 
estratégico do jogo – noticiando as eleições como que enquadradas numa espécie 
de corrida de cavalos e configurados os motivos últimos de cada partido não 
como aquilo que dizem mas da forma como o dizem.
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Lance Bennet (2004) foca uma série de preconceitos presentes nas notícias e 
denota a existência de um preconceito de autoridade – os jornalistas não noticiam 
tanto as conquistas dos políticos, mas antes os aspectos em que estes falham –  
e aponta o estilo de jornalismo centrado na personalização e dramatização. 
O último autor americano desta revista de literatura, Kiousis, conceptualiza 
o cinismo como desconfiança (apresentada em termos de manipulação por 
parte do político), tom negativo e sarcasmo ou ironia (por exemplo), ao focar 
questões de estilo jornalístico.

Ora, isto é muito útil. O cinismo do jornalismo surge nas notícias menos 
factuais, na personalização das estórias, no info-entertenimento, na dramatização, 
orientação para o escândalo, negatividade, sarcasmo e ironia, ambiente de 
conflito, e na apresentação da política e dos políticos nas suas falhas ou como 
autoridades pouco confiáveis. 

Assim, o cinismo jornalístico torna-se num conceito muito lato. A falta de 
confiança, o foco na autoridade e nas suas falhas e o tom negativo – quando 
dominante ou estrutural no jornalismo – são definitivamente problemáticos. 
Mas, no geral, torna-se claro, a partir deste trabalho de montagem e sobreposição 
de factos, que há pouco espaço para o “jornalismo tradicional” e os seus 
valores-notícia. Alguns dos autores da espiral do cinismo concebem-na até 
debaixo para cima. Se ver televisão, como sugere Robinson, ou olhar para certos 
ângulos de reportagem, como dizem Capella&Jamieson, aumentam o cinismo 
político do público, não se pode dizer simplesmente que o conteúdo dos media 
e os jornalistas sejam cínicos. Se há um efeito negativo, a causa não tem de ser 
necessariamente negativa. Será que os políticos não falham realmente ou não 
se enredam algumas vezes em escândalos? E será que os jornalistas estão certos 
em não confiar nos políticos, enquanto ainda existir uma confiança estrutural 
e a desconfiança se mantiver ao nível individual, baseada nos resultados do 
jornalismo de investigação? Serão o conflito e a estratégia termos da mesma 
ordem que a imagem negativa, pouco confiável da política e dos políticos?  
Não podemos afirmar que o conflito é a alma da política, com uma papel informativo 
sobre o desacordo sobre opiniões e posições respeitantes a assuntos políticos, 
sendo por isso útil para o votante indeciso? E o que há de tão cínico nas notícias 
menos factuais, na personalização, na apresentação sensacionalista da política? 
A investigação feita parece indicar que o info-entertenimento e as notícias 
leves produzem um maior efeito de memorização do que as notícias habituais,  
mais “pesadas”, para referir apenas um aspecto positivo (Baum, 2002).

Além disso, o conceito de enquadramento estratégico do jogo é confuso, 
na medida em que combina e faz confluir a apresentação (corrida de cavalos, 
que pode ser informativa e nada cínica para os votantes que oscilam no seu 
voto, num sistema multipartidário) e estratégia (motivo último, dizem isto 
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mas querem fazer aquilo; o que diz algo da forma como os jornalistas julgam a 
honestidade e confiabilidade dos políticos). E a ironia e o sarcasmo, serão dois 
conceitos quase sinónimos do cinismo? Tratam-se de noções culturalmente 
específicas, nas eleições de 1988 na Holanda (Van Praag & Brants, 2000). 
Pensámos que o tom das notícias era mais irónico que cínico, mas quando demos 
exemplos do que se passava a um colega italiano, este retorquiu: “isso não é 
engraçado, chamar-lhe-ia antes sarcástico”. Cinco anos depois, nas eleições de 
2003, percebemos que estava presente um tom de confronto e muitas vezes 
sarcástico (e não engraçado) nas entrevistas, mais como questão de estilo, 
destinando-se a induzir os políticos a prestarem testemunhos de carácter pessoal 
ou com elevada noticiabilidade política. (Brants & Van Praag, 2005).

Nota-se aqui uma estreita linha divisória e uma confusão cultural entre 
“cão de guarda da democracia” crítico, cepticismo e cinismo. O que num 
país é avaliado com uma função básica do jornalismo, noutro é visto como  
mero negativismo. 

Um esboço do cenário europeu

É ponto assente, creio, que o cinismo é um conceito multidimensional e 
culturalmente específico, o que o torna num conceito desafiante na hora de fazer 
comparações, mas problemático quando se tenta traduzi-lo e extrapolar a partir 
dele para o continente europeu com base no exemplo americano. Mas olhando 
no nosso estudo para os países da Europa Ocidental tudo o que sabemos sobre 
conceitos problemáticos, como os enquadramentos do conflito e estratégia de 
jogo, notícias menos sérias e ironia, bem como o maior foco no escândalo e o 
retrato negativo feito do processo político vem dos EUA. Mas haverá provas 
de justifiquem a migração transatlântica da espiral do cinismo? O problema é 
a existência de muito pouca pesquisa comparativa e sistemática ao longo do 
tempo, apesar de um sem número de “teses” baseadas em exemplos. As minhas 
conclusões advêm de provas obtidas através de um esboço de cenários.

Em vários países nota-se uma aumento da noticiabilidade do conflito e do 
enquadramento estratégico; especialmente fora dos períodos de campanha. 
Em Itália e na Holanda, contudo, onde pesquisámos, nota-se um declínio 
do mesmo nos últimos sete anos (Poletti e Brants, 2006). Fora das eleições,  
há menos ocorrências do enquadramento do conflito e raramente se nota 
qualquer enquadramento de jogo estratégico apresentado nos media. 

Tanto quanto os dados são fiáveis, é possível ver um ligeiro declínio nas 
notícias sérias, coincidindo com a introdução da televisão comercial num 
certo número de países de Europa Ocidental. Desde então, contudo, o total 
de informação televisiva cresceu, pelo que em termos absolutos a televisão na 
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Europa ainda possui uma certa substância. O info-entertenimento é um formato 
popular mas muitos talk-shows (França, Alemanha, Holanda) mostraram ser 
muito ricas em informação política (Le Foulogoc, 2003; Nieland & Kamps, 
2004; Brants, 1998).

Muito pouca ou nenhuma pesquisa foi feita até hoje na investigação da 
presença do estilo sarcástico ou da ironia. Em Espanha estas características 
estão virtualmente ausentes, enquanto na Itália e na Holanda vemos um pouco 
mais. Jeremy Paxman, do Reino Unido, é conhecido pelo seu sarcasmo, mas 
tanto quanto sei, não foi feita até agora qualquer pesquisa ao longo do tempo 
nessa área. 

Não encontrei, por outro lado, quaisquer sinais de uma atitude estrutural 
anti-política no jornalismo político europeu. A investigação feita recentemente 
na Holanda mostra que aqui os jornalistas são menos cínicos sobre a política 
que o público em geral, enquanto 15% pensam que, afinal de contas, nenhum 
político é digno de confiança. Julgo que este número será muito elevado nos 
EUA. Na Suécia, a pesquisa feita em sentido longitudinal acerca do conteúdo 
das notícias sobre política mostra algum aumento na falta de confiança, mas 
em Espanha, Itália e Holanda encontrámos provas do contrário (Westerthal & 
Johansson, 1986; Poletti, 2006).

Existe de facto um enfoque no escândalo e uma enfatização da falha e não 
tanto nas conquistas alcançadas pelos políticos, mas sem que se note qualquer 
aumento da sua ocorrência. O suporte empírico das “teses” baseia-se geralmente 
em exemplos particularmente ricos. Os estudos de caso são bons para verificar 
como as autoridades são enquadradas nas notícias, mas não sobre a saliência 
desses enquadramentos. 

O tom negativo e as citações agressivas parecem ser uma característica 
básica do jornalismo político em muitos países europeus. O tom negativo é 
mais compreensível, na medida em que reflecte um discurso mais geral do 
jornalismo: más notícias são boas notícias, enquanto as boas notícias não são 
notícia. A pesquisa na área dos valores-notícia e na selecção noticiosa noutros 
países demonstra que a negatividade é um critério habitual de selecção para 
as notícias em geral, embora tenham sido encontrados dados que contradizem 
qualquer aumento da mesma. 

A paisagem europeia emergente é menos ambígua quando lhe são aplicadas 
conceptualizações como a saliência e o aumento do cinismo mediático. No extremo 
oposto da espiral – onde se encontram os públicos politicamente cínicos –  
a pesquisa europeia dá-nos uma imagem menos ambígua e mais nítida: provas 
inequívocas de uma ligação directa, linear e casual entre o conteúdo específico 
dos media, o seu uso e o cinismo político são difíceis de encontrar (Newton, 
1999; Norris, 2000; para uma visão mais abrangente ver De Vreese, 2005).
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Qual é, afinal, o problema? Porque é que os políticos denunciam forte-
mente a existência de cinismo, os jornalistas se acusam mutuamente de o 
provocarem e mesmo os académicos lamentam a sua ocorrência? Apesar de ser 
condescendente com as acusações de alguns colegas no Reino Unido e EUA por 
ter desmontado a ideia dos alegados males do info-entertenimento, considero 
que o cinismo mediático não deixa de ser problemático, se se verificarem as 
seguintes condições:

Em primeiro lugar, quando o ângulo dominante das notícias sobre política 
se apoia na desconfiança do sistema político, em que a política e os políticos são 
vistos e descritos como incapazes de resolver os problemas e a falta de confiança é 
estrutural e não baseada nos resultados específicos de investigações jornalísticas. 
Em segundo lugar, quando o conteúdo do processo político e a descrição dos 
políticos é predominantemente feita num tom negativo ou sarcástico.

Apesar de haver algumas indicações ambíguas, em geral não parece ser esse 
o caso. Pelo menos, ainda não. Mas não sabemos na realidade quando existirá 
uma aumento do cinismo e, se este se verificar, em que medida se tratará de 
um fenómenos originado pelos media ou antes coincidente com um sentimento 
social mais geral ou que seja provocado por autoridades incapazes de responder 
aos problemas de uma sociedade de risco. Mas isso, é outra história. 

Espero ter deixado claro que podemos aprender muito a partir da investigação 
comparativa mas não seguir cegamente os seus conceitos ou copiá-los para o 
nosso contexto a partir de uma cultura política diferente e em resultado fazer 
inferências a partir do exemplo americano. O que não significa que devamos 
ficar de braços cruzados. Mas também não é motivo para entrar numa espécie 
de pânico transatlântico de cariz moral.
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