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Resumo

De que modo a imprensa portuguesa tem contribuído para a construção da me-
mória social da Europa? Desde a adesão de Portugal à União Europeia, os jornais 
generalistas nacionais têm produzido um quadro inconsistente de representações 
da Europa. Entre 1985 e 2004, a imprensa conceptualizou a Europa de forma tenden-
cialmente positiva mas, ao nível da selecção e comemoração, o discurso jornalístico 
torna -se escasso e vazio. Esta inconsistência está também presente no discurso de 
uma amostra de entrevistados. Os resultados mostram que entre os portugueses há 
um importante diferencial no discurso sobre a Europa que está relacionado com di-
ferenças nos níveis de qualifi cação. Os mais qualifi cados tendem a conceptualizar a 
Europa de modo semelhante ao que é reportado na imprensa, enquanto os que têm 
níveis mais baixos de qualifi cações educacionais e profi ssionais tendem a recor-
dar a Europa principalmente como uma Comunidade Económica, mostrando reduzido 
apego a uma identidade europeia. 
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Introdução
O espaço público mediatizado assume grande relevância no processo de repro-

dução da memória social. Ao participar no estabelecimento de uma agenda dos prin-
cipais temas e problemas a discutir, bem como na defi nição dos enquadramentos dos 
assuntos em causa, os media constituem importantes agentes de recordação social, 
seleccionando as representações sociais que regressam ao “presente” do espaço 
público – em detrimento de outras, que caem ou permanecem no esquecimento.

O papel desempenhado pelos media ganha especial relevância no que respeita às 
representações trazidas para o quotidiano das populações, sobretudo através do es-



68  |  MEDIA&JORNALISMO

ANA HORTA

paço público mediatizado. Este fenómeno verifi ca -se na construção da ideia de Euro-
pa. Com efeito, tal como é sistematicamente reportado pelo Eurobarómetro, os media 
constituem a principal fonte de informação da população portuguesa relativamente 
aos assuntos europeus (cf. p. ex. EC, 2005).

Na fase actual de integração europeia, importa considerar de que modo os media 
têm contribuído para a construção da memória social da Europa entre os portugueses. 

Os media e a construção da memória social da Europa 

Diversos autores sublinharam o papel desempenhado pela imprensa no proces-
so histórico de construção social das identidades nacionais (Anderson, 2005; Gellner, 
1993; Thiesse, 2000). Com o desenvolvimento da globalização, surgiram discussões 
acerca do modo como esta, bem como processos de integração política transnacio-
nal, como é o caso da União Europeia, poderão ameaçar ou não a continuidade das 
memórias nacionais. John Gillis (1994), por exemplo, defende que nas últimas déca-
das a memória tornou -se simultaneamente mais local e mais global.

Porém, tem -se verifi cado que as memórias nacionais continuam a fornecer as 
referências da produção de sentido na comunicação pública. Segundo Kevin (2003), 
os media noticiosos nacionais contribuem para a concepção da nação, não só pelo 
modo como se dirigem a um público defi nido como nacional, mas também pela apre-
sentação de uma agenda informativa que é relevante para o Estado -nação. Contra-
riamente ao projecto comunitário de criação de um espaço público europeu, os es-
paços públicos mediatizados têm permanecido encerrados nas fronteiras nacionais 
das sociedades civis. Continua assim a verifi car -se que, como disse Habermas (1994), 
as esferas públicas nacionais estão ainda culturalmente isoladas umas das outras, 
ancorando -se em contextos em que os temas políticos apenas se tornam relevantes 
no que diz respeito às histórias e experiências nacionais. A informação sobre a ac-
tualidade internacional é, assim, seleccionada e contextualizada de acordo com os 
quadros de referência e interesses nacionais. Deste modo, a articulação da memória 
social pelos media representa ainda uma forma privilegiada de se estabelecer e re-
produzir defi nições culturais e identitárias características da nação. 

Neste contexto, importa levar em consideração que, como diz Castells (2001), 
apesar de as elites políticas dos países da União Europeia se declararem favoráveis 
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à integração, os cidadãos parecem crescentemente hostis ao aprofundamento de 
uma integração europeia, na medida em que esse processo exige uma fl exibilização 
do mercado de trabalho e o estreitamento do “modelo social europeu”, bem como 
a transferência de poderes para instituições comunitárias sentidas como distantes 
e defi citariamente democráticas. Nesta perspectiva, a par da integração europeia, 
tem -se desenvolvido o nacionalismo: “sectores signifi cativos da população europeia 
tendem a afi rmar as suas nações contra os seus Estados, que consideram cativos da 
supra -nacionalidade europeia” (Castells, 2001: 394).

Acresce que os organismos comunitários têm revelado difi culdades na execução 
de uma política de comunicação efi caz, agravadas não só pela complexidade dos as-
suntos comunitários como também pela utilização de uma linguagem fechada e tec-
nocrática, daí resultando uma defi ciente apreensão pelos media europeus em geral 
de conceitos e funcionalidades das instituições e políticas comunitárias e do proces-
so de “construção europeia” (Horta, 2004). O próprio processo de tomada de decisões 
na União Europeia, que se apresenta complexo e demorado, não é compatível com as 
necessidades de notícias com desenvolvimentos rápidos e preferencialmente con-
troversos (Vreese, 2001). Além disso, segundo Deirdre Kevin (2003), em diversos pa-
íses europeus observou -se a necessidade de as notícias sobre a UE apresentarem, 
como ângulos de abordagem, os interesses nacionais. Por outro lado, como diz Claes 
de Vreese (2007), a ênfase mediática na política comunitária como estratégia pode 
contribuir para um aumento do cepticismo público a respeito da integração europeia.

Deste modo, por constrangimentos internos dos jornais ligados à organização da 
produção de informação, onde se inclui o baixo conhecimento da generalidade dos 
jornalistas acerca da realidade europeia, mas também pela complexidade dos pró-
prios assuntos europeus, difi cilmente se atinge alguma profundidade e complexidade 
no tratamento jornalístico dos temas ligados à Europa (Horta, 2004). 

Nesta perspectiva, importa compreender de que modo os media participam no 
processo de construção social da memória da Europa. A memória social fornece es-
quemas de representações colectivas através dos quais a realidade da vida quotidia-
na é interpretada pelos indivíduos e com base nos quais estes agem. O modo como os 
cidadãos entendem a União Europeia e o apoio que dão ao processo de integração 
estão dependentes destes esquemas de representações que, em dado contexto his-
tórico, são socialmente activados, relembrados, ou esquecidos.
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Metodologia

Realidade subjectiva, permanentemente reconstruída, composta de representa-
ções seleccionadas e recriadas em resposta às transformações da sociedade e ne-
cessidades do presente, a memória social pode ser analisada através da sua objec-
tivação na linguagem. Pode assim ser apreendida sob a forma de discurso mediático 
ou individual. 

Nesta investigação procurou -se analisar a articulação entre estes dois níveis de 
discurso, mediático e individual, de modo a compreender a relação entre a impren-
sa portuguesa e a memória da Europa evocada por indivíduos com distintos perfi s 
sócio -profi ssionais: um grupo altamente qualifi cado em termos educativos e sócio-
-profi ssionais e outro constituído por indivíduos com baixos níveis de escolaridade 
e profi ssões indiferenciadas. Com esta distinção pretendia -se não só compreender 
o modo como a diferenciação social infl uenciava a memória partilhada da Europa, 
como também dar relevo ao facto de os indivíduos mais qualifi cados terem, com maior 
probabilidade, uma relação mais estrita com a imprensa do que os segundos.  

No processo de operacionalização do conceito de memória social foram identifi -
cadas três dimensões distintas, se bem que interrelacionadas: selecção, conceptua-
lização e comemoração (Horta, 2005).

A primeira diz respeito ao processo de selecção das representações a “armaze-
nar” na memória. Trata -se de um processo crucial: a memória social não consiste 
numa interminável acumulação de experiências colectivas, mas sim na capacidade 
de evocar imagens mentais, representações, que correspondam às necessidades 
da sociedade de auto -preservação e auto -regulação no presente. Isto signifi ca que 
a memória é uma faculdade dinâmica, evoluindo constantemente segundo os condi-
cionamentos sociais e históricos. No processo de selecção das representações a re-
cordar podem intervir os recursos cognitivos, interesses e competências individuais, 
como também, ao nível da acção dos media, o agendamento ou a tematização. Com 
efeito, através da utilização de critérios de noticiabilidade, os media distinguem os 
acontecimentos, decidindo que representações são ou não recordadas. 

A dimensão de conceptualização da memória consiste no processo de localiza-
ção ou categorização das novas representações nas grelhas pré -existentes de in-
terpretação da realidade. Como dizem James Fentress e Chris Wickham (1994), a 
conceptualização das representações permite que a sua recordação deixe de estar 
dependente do contexto em que foi produzida, podendo, mais tarde, ser recuperada 
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e transmitida. Neste processo a linguagem tem um papel fundamental, dado que é o 
recurso a um código colectivo que permite ao grupo organizar, relacionar e partilhar 
conceitos. No que diz respeito aos media, os processos jornalísticos de framing e 
interpretação dos acontecimentos permitem categorizar e organizar as representa-
ções em conceitos socialmente partilhados.

A comemoração, terceira dimensão, consiste numa prática cultural de evocação 
pública das visões do passado. Os media desempenham a este nível um importante 
papel, difundindo rituais, produzindo interpretações do signifi cado das comemora-
ções, e promovendo o sentimento de inclusão, participação e identifi cação do público 
com a comunidade. A articulação, encenação e ritualização das representações re-
cordadas corresponde a uma forma privilegiada de transmissão e reafi rmação da me-
mória enquanto consciência de uma identidade comum. A comemoração tem como 
função o fortalecimento da ligação social, da coesão, entre os membros do grupo. 

A articulação destas três dimensões permite observar o modo como está estru-
turada a memória social da Europa na sociedade portuguesa. Dada a capacidade 
de organização das identidades colectivas implícita à memória social, importa com-
preender como as representações da Europa se situam na memória nacional dos 
portugueses. 

Dado o poder simbólico específi co da imprensa no sistema dos media, que se tra-
duz numa infl uência ímpar no processo de formação da opinião pública, mas também 
pelo facto de, como diz Érik Neveu (2001), esta conservar um magistério moral e uma 
legitimidade que lhe advém da herança histórica e da própria natureza do formato 
escrito, foi analisado o modo como a imprensa generalista nacional tem produzido 
informação sobre a Europa. 

Na análise da mediatização da Europa pela imprensa, procurou -se, em primeiro 
lugar, observar a evolução das representações veiculadas pelos jornais num qua-
dro temporal alargado, estendido do período de adesão às Comunidades Europeias 
à actualidade. Com base num inventário dos acontecimentos relevantes na relação 
entre Portugal e a Europa, foram identifi cados doze períodos correspondentes a cro-
nologias “quentes” (Lévi -Strauss, 1962), isto é, sequências de acontecimentos que 
pudessem ter sido particularmente signifi cativos para a construção da ideia de Eu-
ropa no espaço público nacional. Estes períodos, de dimensões variáveis consoante 
a sucessão de acontecimentos potencialmente marcantes, correspondem aos indi-
cados no Figura 1.
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FIGURA 1: PERÍODOS ANALISADOS

1985 1 Mar. -31 Jul. Tratado adesão à CEE

1985/86 28 Dez. -18 Jan. Entrada de Portugal na CEE

1987 27 Jun. -26 Jul. Campanha eleitoral 
Parlamento Europeu

1989 3 -19 Jun. Campanha eleitoral 
Parlamento Europeu

1991/92
1 Dez. -5 Jan.; 1 -8 Fev.; 1 -11 
Abr.; 23 Maio -30 Jun.; 5 -12 Dez.

Debate Tratado de Maastricht 
e primeira presidência 
portuguesa

1994 28 Maio -13 Jun. Campanha eleitoral 
Parlamento Europeu

1996/97
1 -20 Dez.; 7 -23 Jun.;
20 Set. -4 Out.

Debate Tratado de Amesterdão 
e UEM

1999 29 Maio -14 Jun. Campanha eleitoral 
Parlamento Europeu

1999/2000
24 Dez. -8 Jan.; 5 -12 Fev.;
18 Mar. -1 Abr.; 10 Jun. -2 Jul.

Segunda presidência 
portuguesa

2001/02 22 Dez. -20 Jan. Entrada em circulação euro

2003 22 Nov. -21 Dez. Debate Tratado Constitucional 
Europeu

2004 24 Abr. -5 Jul.
Alargamento da UE, campanha 
eleitoral Parlamento Europeu e 
Euro’2004

Em segundo lugar, procurou -se constituir um corpus de jornais com diferentes 
perfi s mediáticos. Com base num conjunto de critérios, tais como a periodicidade, a 
evolução da circulação média anual, a distribuição geográfi ca da circulação média, 
a composição da audiência média (sexo, idade, classe social e ocupação profi ssio-
nal) e a qualifi cação geralmente atribuída a cada jornal, foram seleccionados três diá-
rios – Correio da Manhã, Jornal de Notícias e Público – e um semanário – Expresso.



ARTIGOS  |  73

A IMPRENSA PORTUGUESA E A MEMÓRIA SOCIAL DA EUROPA

Como forma de analisar a memória da Europa evocada por indivíduos de grupos 
socioprofi ssionais com distintos níveis de competências cognitivas, foram realizadas 
entrevistas semi -directivas junto de um grupo de elite, caracterizado por apresentar 
uma elevada qualifi cação escolar e uma tendência relativamente frequente de leitu-
ra de jornais (docentes universitários) e um segundo grupo, composto por indivídu-
os menos escolarizados e com ocupações profi ssionais pouco qualifi cadas. No total 
foram entrevistados trinta e um indivíduos, equitativamente distribuídos por género e 
pertencendo a escalões etários diversifi cados (entre 24 e 74 anos), entre Fevereiro e 
Abril de 2005, na área da Grande Lisboa. 

A memória da Europa articulada pela imprensa

Um dos indicadores da dimensão de selecção da memória social dizia respeito 
à relevância editorial atribuída pela imprensa aos assuntos que, de algum modo, es-
tivessem relacionados com a Europa. Verifi cou -se que, ainda que os períodos ana-
lisados correspondessem a cronologias “quentes” dos assuntos europeus, no total 
das primeiras páginas dos quatro jornais analisados, em 60,8% dos casos não surgiu 
qualquer referência à Europa; em 31,6% dessas primeiras páginas surgiu um título 
associado à Europa; em 6,4% surgiram dois títulos; e, em 1,4%, surgiram três ou mais 
títulos. Estes dados parecem especialmente reveladores dada a função comercial da 
primeira página dos jornais. Pode depreender -se daqui que os jornais não têm consi-
derado as referências à Europa apelativas para o público. 

Esta asserção foi também revelada pela efemeridade da atenção atribuída à Euro-
pa, em contraste com outros temas. De facto, aquando do alargamento da União Eu-
ropeia a dez países (1 de Maio de 2004), a fugacidade da cobertura jornalística sobre 
um tema com tão fortes implicações, inclusivamente a nível nacional, foi largamente 
suplantada pela extensão da cobertura noticiosa e discussão dos espaços de opi-
nião relativamente à descoberta da prática de tortura a prisioneiros iraquianos por 
parte de militares dos EUA. Estando subjacente à tematização (Saperas, 1993) crité-
rios editoriais de atribuição de relevância, como também avaliações de pertinência e 
agendamento no campo do comentário, e sendo este acontecimento particularmente 
representativo dos assuntos europeus, poderá sugerir -se que as questões relaciona-
dos com a Europa tendem a não reunir condições para serem classifi cadas pela im-
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prensa, na prática, como temas preferenciais de atenção pública. Consequentemen-
te, tendem a ser afastadas do processo de formação da opinião pública.

A evolução do total de textos da amostra revelou uma grande irregularidade. O 
modo cíclico de cobertura informativa dos assuntos relacionados com a Europa in-
diciou igualmente que os media tendem a conceder -lhes reduzida visibilidade, ex-
cepto a propósito da cobertura de eventos particularmente signifi cativos, como al-
gumas cimeiras da UE, as eleições ou a introdução da moeda única. Esta tendência 
foi igualmente constatada em estudos transnacionais sobre os media europeus (Vre-
ese, 2001).

Como diz Deirdre Kevin (2003), a inclusão nos jornais de uma secção dedicada à 
Europa revela a avaliação de que se trata de uma temática constante na agenda no-
ticiosa, além de implicar o desenvolvimento de uma esfera de debate acerca dos as-
suntos europeus. No entanto, como observou, esta não se trata de uma prática fre-
quente entre a imprensa europeia. A análise realizada demonstrou que, também em 
Portugal, uma secção dedicada à Europa surgiu apenas de uma forma episódica e 
não generalizada.

Além do modo secundarizado como foram seleccionados e hierarquizados jor-
nalisticamente os temas relacionados com a Europa apresentados na primeira pági-
na dos jornais, outros indicadores, como a dimensão tendencialmente reduzida dos 
textos, a não existência permanente de uma secção editorial dedicada a temas eu-
ropeus, a difi culdade na sua tematização, ou a irregularidade da frequência de publi-
cação de textos, revelaram que estes assuntos apresentaram um baixo nível de noti-
ciabilidade na imprensa analisada. 

Quanto ao modo como é processada a conceptualização da memória da Europa, 
importa considerar desde logo o enquadramento temático da informação publicada. 
A este respeito, no total da amostra, surgiram com maior frequência as políticas e o 
funcionamento das instituições comunitárias (16,6%), o desporto (13,7%) e a política 
doméstica nacional (10,2%). Importa referir que o peso do desporto na amostra segue 
a tendência observada noutros países europeus (Kevin, 2003), refl ectindo a atenção 
jornalística consignada ao acompanhamento do futebol. 

Como seria de esperar, verifi cou -se que no conjunto dos jornais analisados a ideia 
de Europa encontra -se dominada pela União Europeia, enquanto outras concepções 
apenas têm uma expressão residual no corpus analisado. Com efeito, quase 70% dos 
textos analisados relacionavam -se com a ideia de comunidade económica (37,6%) 
ou de comunidade política (32,3%), sendo a terceira concepção de Europa mais fre-
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quente relativa à ideia de comunidade desportiva (14,9%). Já a proporção de textos 
em que prevalecia a ideia de Europa como comunidade sociocultural não ultrapassou 
4,7% do total da amostra.

A análise de outros indicadores da dimensão de conceptualização da memória, 
como a abordagem jornalística adoptada nas peças, a relação estabelecida entre 
Portugal e a Europa, a conotação e valores associados à Europa, demonstrou que, 
na mediatização dos textos da amostra, houve um discurso largamente favorável à 
Europa. De facto, em 56% das peças analisadas, a relação entre Portugal e a Europa 
era apresentada de modo favorável ao país, sendo neutra ou indefi nida em 30% dos 
casos e negativa em apenas 14% do total. 

Porém, como mostra a Figura 2, a frequência de peças relacionadas com a Europa 
foi relativamente mais elevada nos primeiros períodos analisados, coincidentes com 
o início da integração europeia de Portugal, do que nos últimos. Não é, no entanto, 
possível identifi car uma clara tendência de evolução.

FIGURA 2: EVOLUÇÃO DA CONOTAÇÃO ATRIBUÍDA À EUROPA 

NAS PEÇAS ANALISADAS (EM %)

Tendo em conta que a conceptualização da Europa surgiu dominada pela ideia de 
construção política e económica da União Europeia (43% das peças apresentavam 
uma abordagem política), este pendor favorável parece prender -se com uma constru-
ção pelas elites comunitárias de um discurso que idealiza, e mitifi ca, o processo de 
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integração europeia como um projecto de paz, prosperidade, liberdade, democracia, 
tolerância, coesão, mas também com a enfatização, por parte das principais forças 
partidárias portuguesas, em momentos -chave, dos benefícios (económicos, sobretu-
do) para o país resultantes da adesão ao projecto europeu. Nos anos mais recentes 
parecem ter ganho expressão as difi culdades no processo de construção europeia, 
associadas à falta de liderança e estratégia comum. 

Verifi cou -se pois que, se num plano ideal e abstracto, a Europa tem surgido asso-
ciada a valorizações muito positivas, num plano concreto nas peças analisadas sur-
giram representações da realidade europeia contraditórias relativamente à ideologia 
subjacente à “construção europeia”. 

Assim, numa perspectiva positiva, surgiram associadas à Europa representa-
ções de desenvolvimento económico (riqueza, pleno funcionamento da economia de 
mercado); político (democracia, estabilidade institucional, organização, prevalência 
do Direito, respeito pelos direitos do Homem, equidade); liberdade (política, de mo-
vimentos); unidade (“família europeia”, “casa europeia”, “clube dos ricos”, “clube 
cristão”); diversidade (variedade, beleza); pacifi smo (paz, revolução sem violência, 
reunifi cação entre Europa Ocidental e de Leste); conhecimento (transponível para a 
produção legislativa). 

Já numa perspectiva negativa, a Europa surgiu associada a uma situação crítica: 
falta de ambição política, estratégia e liderança; falta de confi ança nos próprios va-
lores; risco de redução a um simples mercado comum; perda de importância geoes-
tratégica; estagnação económica; distância das populações na tomada de decisões; 
défi ce democrático; desinteresse e desconhecimento dos cidadãos; secundarização 
no debate público; crescente sujeição das nações ao poder central e opaco de Bru-
xelas; insufi ciente coesão e solidariedade; insustentabilidade do modelo europeu; hi-
pocrisia; recrudescimento do populismo; dimensão ingovernável; “Torre de Babel”; 
adiamento da reforma institucional; neoliberalismo; comercialismo; excessiva buro-
cracia; eventual aumento da criminalidade e de epidemias. Surgiram ainda associa-
das à Europa algumas ideias remanescentes do passado: totalitarismos, nazismo, 
anti -semitismo, guerra, violência e derramamento de sangue entre europeus, preda-
ção do mundo colonizado.

A análise da terceira dimensão do conceito de memória – comemoração – permi-
tiu observar como a imprensa reportou publicamente acções rituais e símbolos, bem 
como o sentimento de pertença à Europa. Evidenciou -se desde logo, no entanto, a 
ausência de comemorações “europeias” propriamente ditas.
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Relativamente a acções rituais como as campanhas eleitorais para o Parlamen-
to Europeu, verifi cou -se que os textos analisados indicaram uma instrumentalização 
pelos actores políticos dos assuntos europeus a favor das lutas partidárias nacionais, 
esvaziando o discurso jornalístico, muito dependente da agenda, tematização e fon-
tes políticas, de conteúdos efectivamente associados à Europa. Observou -se assim 
uma focalização preferencial da mediatização destas campanhas em questões parti-
dárias e políticas nacionais. Nas peças analisadas, os assuntos relacionados com a 
Europa tendiam a ser quase totalmente arredados do discurso, em benefício da luta 
intra -partidária, da personalização das principais fi guras políticas e de pequenas “es-
tórias” ou fait -divers. Com efeito, 70% das peças analisadas que tinham como tema 
as eleições para o Parlamento Europeu centravam -se em questões de política inter-
na nacional, 12,6% diziam respeito à realização de campanhas noutros países euro-
peus, 8,8% abordavam aspectos de âmbito especifi camente europeu, 6,2% relatavam 
questões relativas à opinião e participação públicas, como sondagens, e 1,9% diziam 
respeito à integração europeia de Portugal. Daqui resultou um esvaziamento da fun-
ção ritual que se poderia esperar da mediatização destas campanhas eleitorais, com 
a projecção de uma representação pública da Europa como tendencialmente positiva 
mas longínqua, desinteressante e pouco mobilizadora. 

De modo semelhante, a análise da moeda única europeia como símbolo indicou a 
publicitação pela imprensa de uma concepção dominantemente instrumental e eco-
nómica da Europa. Como observou Maria João Silveirinha (2005), não obstante a eufo-
ria com que o euro foi mediatizado na fase de introdução da nova moeda, a cobertura 
jornalística nos doze meses seguintes retratou a moeda única como um instrumento 
catalizador de crescimento económico, tendo -se dissolvido o potencial simbólico da 
moeda nos assuntos monetários e económicos.

Como forma de analisar a identifi cação com a Europa, foi considerada a media-
tização pela imprensa do Campeonato Europeu de Futebol realizado em Portugal em 
2004. No entanto, embora se tratasse de uma ocasião de representação pública da 
identifi cação com a Europa, a mediatização correspondeu a uma forte encenação e 
promoção da nacionalidade. Na análise realizada, a ideia de Europa foi tendencial-
mente remetida para o esquecimento, a não ser como representação de alteridade, 
como os “outros” a quem interessava vencer e mostrar capacidade de realização e 
competitividade, como forma de promover o prestígio internacional do país.

Efectivamente, neste período surgiram frequentemente manchetes relacionadas 
com o Euro 2004 entre os três principais títulos das primeiras páginas dos jornais ana-
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lisados. Porém, nessas manchetes não só estava ausente a representação de uma 
comum identidade europeia, como foi frequentemente sugerida uma identifi cação 
entre a Selecção Nacional de Futebol e Portugal ou os portugueses. Os incentivos à 
mobilização do público, bem como a frequente utilização pelos jornais de símbolos 
nacionais, indicam uma reprodução da memória da identidade nacional, não uma me-
mória da Europa. Assim, por exemplo, no Correio da Manhã publicaram -se títulos de 
primeira página como “País eufórico de lés a lés”, “PAÍS A VERDE E VERMELHO” ou 
“Tudo pela bandeira”; e, no Jornal de Notícias, “PORTUGAL DE CHUTEIRAS”. Mesmo 
num jornal com um perfi l mais contido, como o Expresso, foi evidente a colagem à 
nacionalidade, inclusivamente através da oferta aos leitores da bandeira nacional. 
Sobressaiu assim o elogio da euforia, do orgulho nacional pela concretização (com 
sucesso) deste evento e do próprio patriotismo. Neste sentido, a relação com a Eu-
ropa surgiu num plano diferente do habitual. A exibição da capacidade organizativa 
nacional, bem como da própria capacidade desportiva, foi usada para menosprezar a 
Europa. A mediatização do Euro 2004 constituiu assim uma forma de veiculação de um 
discurso mobilizador e fortemente valorativo da nacionalidade por oposição à Europa.

A memória da Europa evocada por dois grupos de indivíduos

O segundo nível de análise dizia respeito à memória da Europa evocada por duas 
amostras de indivíduos, pertencentes a grupos com níveis de escolaridade bastante 
diferenciados: quinze eram professores ou assistentes universitários e dezasseis de-
sempenhavam ou tinham desempenhado profi ssões menos qualifi cadas academica-
mente. Esta distinção visava permitir a compreensão de eventuais distinções associa-
das às condições objectivas de vida no modo como os indivíduos recordam a Europa.

A respeito da dimensão de selecção da memória, verifi cou -se a existência entre 
os entrevistados da percepção de que os portugueses tendem a não dar muita aten-
ção aos assuntos europeus, privilegiando questões mais directamente relacionadas 
com a sua experiência directa de vida. Estes dados confi rmaram um dos resultados 
obtidos pelo Eurobarómetro: em 2001, por exemplo, 88% dos portugueses inquiridos 
declararam prestar pouca ou nenhuma atenção às notícias sobre a União Europeia 
(EC, 2001). Tal como justifi cou um dos entrevistados, esta desatenção residirá no facto 
de se tratar de “matérias pouco interessantes, pouco… apelativas… para o comum 
dos mortais” (mulher, 36 anos, mestrado). 
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Do mesmo modo, no que diz respeito à importância atribuída pessoalmente à Eu-
ropa pelos entrevistados, constatou -se que tende a tratar -se de uma temática afas-
tada do campo de preocupações pessoais dos indivíduos, sobretudo no caso dos en-
trevistados menos escolarizados. Esta reduzida valorização da União Europeia poderá 
estar relacionada com a natureza da própria informação disponibilizada publicamente. 
Sendo a televisão o principal meio de obtenção de informação acerca dos assuntos 
europeus por parte de 74% da população portuguesa (EC, 2005), importa ter em conta 
que a fragmentação, a superfi cialidade, a reduzida contextualização e a rapidez da 
informação dos telejornais “difi culta[m] o aprofundamento e a compreensão de mui-
tos aspectos signifi cativos dos factos apresentados como notícias” (Wolf, 1992: 171).

Quanto à dimensão de conceptualização da memória, foi possível identifi car no 
discurso dos entrevistados uma condensação de signifi cados sobrepostos na pala-
vra “Europa”, com graus crescentes de complexidade a partir da noção mais primá-
ria, geográfi ca – “um continente… é a primeira ideia que me ocorre…” (homem, 40 
anos, doutoramento). 

Na identifi cação destas concepções de Europa sobressaíram as ideias de histó-
ria e civilização. Neste sentido, a Europa foi caracterizada pelos entrevistados de um 
modo profundamente positivo, valorizado, idealizado: a “velha Europa”, “velha, no 
sentido bom que a palavra velho tem”, “uma velha sociedade já bem implantada”, 
“um continente com uma experiência muito vasta”, “um continente muito mais anti-
go”, uma história “longa e de alguma forma reconhecida”, uma cultura “muito mais 
amadurecida”, “riquíssima e lindíssima”.

Embora esta noção esteja há muito enraizada na cultura portuguesa, parece ter 
na actualidade como herdeira a noção de Europa enquanto modelo de sociedade. É 
nesta outra ideia que se entrecruzam elementos característicos do ideário da “cons-
trução europeia” com o legado civilizacional do “velho continente”. Desta forma, “Eu-
ropa” representa também – sobretudo entre os entrevistados mais escolarizados – 
um modelo ideal de uma sociedade desenvolvida, organizada, solidária, cooperante, 
tolerante, que valoriza a paz e as questões sociais e humanas. Entre os entrevistados 
com profi ssões menos qualifi cadas, “Europa” tende a representar uma comunidade 
económica em que Portugal está inserido e que se traduz (ou devia traduzir) em de-
senvolvimento, vantagens, ajudas, subsídios, fundos. Como disse uma entrevistada, 
“A Europa é os países unidos… para… para se conseguirem talvez desenvolver me-
lhor e… como é que eu hei -de dizer… e trocarem produtos entre si… qualquer coisa 
que eu não sei…” (mulher, 57 anos, 6º ano).
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Uma outra ideia de Europa, desta vez conotada de modo tendencialmente nega-
tivo, consiste na de instituição política. A este respeito observou -se uma divisão na 
amostra entre os mais escolarizados, tendencialmente mais interessados nas ques-
tões europeias, e os menos escolarizados, que não só tenderam a mostrar falta de 
interesse como desapego, falta de afeição ou indiferença, pela UE. A análise das en-
trevistas permitiu observar também que a conotação atribuída à Europa é bastan-
te variável, podendo ser muito positiva quando associada a aspectos culturalmente 
idealizados ou negativa quando entendida em oposição à “portugalidade”, tendo em 
conta as interpretações da situação e da evolução do país no quadro da integração 
na União Europeia. 

Relativamente à dimensão de comemoração da memória, a análise de alguns sím-
bolos, de acções rituais e do sentimento de pertença à Europa permitiu verifi car que 
as representações evocadas parecem mais marcadas pela informação mediatizada 
do que pela experiência vivida dos entrevistados, não existindo no espaço público 
formas de ritualização da pertença à Europa que favoreçam uma identifi cação global 
com a realidade europeia. 

Confi rmou -se assim a existência de um importante diferencial discursivo entre os 
entrevistados, mais e menos qualifi cados profi ssional e academicamente, que tende 
a traduzir -se em níveis de informação e interesse pelos assuntos europeus conside-
ravelmente mais elevados entre os primeiros do que entre os segundos. Além disso, 
os mais qualifi cados tendem a apresentar um ideário permeável ao das elites comu-
nitárias, evocando formas de partilha cultural e valores comuns, bem como um mo-
delo europeu de sociedade ideal, embora não deixem de afi rmar perspectivas críticas 
relativamente à institucionalização política da UE. Os entrevistados menos qualifi -
cados profi ssionalmente, por outro lado, produziram discursos mais circunscritos 
a uma perspectiva económica, concreta e funcional da Europa, presa à percepção 
do quotidiano. Assim, embora partilhando uma idealização histórica do continente 
europeu, tenderam a situar a Europa numa perspectiva instrumental de obtenção 
de vantagens para o país, deixando transparecer a ideia da necessidade de defe-
sa da nacionalidade. Apesar das diferentes tendências apresentadas nos discur-
sos destes dois grupos de entrevistados, e tal como verifi cado relativamente à im-
prensa, ambos denotaram a debilidade da memória social da Europa no domínio da 
comemoração.



ARTIGOS  |  81

A IMPRENSA PORTUGUESA E A MEMÓRIA SOCIAL DA EUROPA

Conclusão

Na medida em que a opinião pública constitui uma força legitimadora da autori-
dade das instituições políticas, os media são um objecto privilegiado de instrumenta-
lização pelas elites políticas, dado constituírem agências socialmente legitimadas de 
transmissão de informação com incomparável capacidade de difusão social. Apesar 
de entre as elites políticas nacionais existir um consenso dominante relativamente à 
participação do país na integração europeia, tem -se verifi cado uma duplicidade no 
discurso e na acção, de modo a que os ganhos provenientes da União Europeia são 
publicitados como “vitórias nacionais”, enquanto, em contrapartida, atribui -se à “Eu-
ropa” a responsabilidade pelas medidas e políticas impopulares. As elites políticas 
têm ainda revelado incapacidade em discutir conceitos e modelos de construção eu-
ropeia, preteridos em relação à mera disputa partidária a nível nacional.

Neste contexto, em que as próprias elites revelam ambiguidade relativamente 
à Europa, não é surpreendente que a mediatização destes assuntos pela impren-
sa reproduza de modo inconsistente a memória social da Europa, ou seja, de modo 
idealmente positivo e tendencialmente favorável à integração europeia num plano 
conceptual, mas, nas dimensões de selecção e comemoração, secundarizada, con-
siderada pouco apelativa e esvaziada pela produção de um discurso que privilegia a 
nacionalidade. Assim, se, no plano da representação, a memória da Europa é valo-
rizada pela imprensa, no plano da acção não surge no espaço público de um modo 
coerente, sendo preterida a favor da selecção e comemoração de assuntos em que 
prevalece a memória da nacionalidade. 

Os dados relativos a estes indicadores parecem assim demonstrar que a constru-
ção mediática do conceito de Europa oscila entre a veiculação, num plano implícito, 
de um mito – correspondente à ideologia dominante do aparelho do Estado e das ins-
tituições comunitárias – e a explicitação de representações contraditórias. 

Por outro lado, verifi ca -se uma certa sintonia entre o discurso produzido pela im-
prensa e as representações evocadas pelos entrevistados. Apesar das diferenças 
entre os mais e menos qualifi cados profi ssionalmente, no essencial, nas entrevistas 
realizadas a Europa surgiu conceptualizada de uma forma tendencialmente positiva, 
embora a respeito da dimensão de selecção fosse considerada pouco apelativa e, 
em termos de comemoração, estivesse tendencialmente ausente do espaço público.
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