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introdução

a presença ubíqua de informação na sociedade contemporânea tem conduzido 
a uma rápida alteração de comportamentos do recetor face aos mass media. 
a premissa one to many dos média tradicionais evoluiu para uma self mass 
comunication (Castells, 2009), numa lógica de comunicação multimédia 
interpessoal e de ausência crescente do mediador entre as fontes e a notícia. 

os ecrãs disseminam-se, funcionam em rede, pelo que já não é adequada uma 
análise isolada da televisão. o avanço vertiginoso da tecnologia digital atirou o 
medium para um contexto de novos desafios e de dúvidas constantes. Vivemos 
a era da plenty television e da informação ubíqua na qual a opção multicanal 
disponibiliza uma escolha infindável não só nos tradicionais ecrãs de televisão, 
mas também nas novas plataformas que rapidamente emergiram e fazem parte 
do quotidiano de milhões de utilizadores.

o mercado da televisão generalista free-to-air (Fta) está a mudar 
velozmente, o que tem causado incertezas inquietantes sobre a sustentabilidade 
de uma atividade que foi tida, durante décadas, como uma das mais poderosas e 
influentes da história da comunicação. 

estas empresas, que suportam o seu modelo de negócio através do incentivo 
ao consumo, são agora forçadas a dividir as receitas com os canais da televisão 
por subscrição e com os novos concorrentes do mercado publicitário que 
emergiram da web, dos quais se destacam a google, o Youtube, o Facebook, o 
twitter e o instagram. 

assistimos a uma híper-segmentação de públicos, a um aumento do poder 
de escolha do espectador e a um desencontro das conveniências do programador 
e do recetor. Estamos perante um novo contexto mediático, onde se verificam 
interesses muitas vezes conflituantes entre distribuidores, produtores, 
anunciantes, fabricantes e consumidores. 

o espectador passou a ser redistribuidor, produtor e programador de 
conteúdos, emergindo de uma aparente passividade – decorrente do conceito de 
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audiência dos mass media -, para um papel ativo e participante, em consequência 
da sociedade informacional em que vivemos, na qual a rede é elemento central. 

os editores dos noticiários televisivos passaram a difundir o produto amador 
(conteúdos produzidos pelo espectador sem a orientação de um jornalista), a 
introduzir nos alinhamentos os conteúdos mais populares das redes sociais - 
numa adoção das práticas dos utilizadores na rede –, e a optar pela informação-
magazine como estratégia para fidelizar as audiências, cada vez mais emancipadas 
e independentes da programação pré-estabelecida pelos emissores. 

Parece claro que, tal como a informação, os conteúdos televisivos estão 
presentes e acessíveis em cada vez mais locais e em aparelhos cada vez mais 
móveis e mais diversificados. Em suma, a proliferação da oferta e a ação mais 
participativa do espectador impelem a academia e os profissionais para a 
necessidade premente de repensar a televisão atual e perceber este medium no 
futuro próximo. 

Foi neste contexto que surgiram as questões centrais que nortearam os 
trabalhos da conferência internacional “a informação na era da televisão 
ubíqua”, que teve lugar na ubi em 20 de maio de 2014: como chegámos ao 
conceito de televisão ubíqua? qual o cenário de oferta de televisão ubíqua 
em Portugal? que informação resulta na e da era da televisão ubíqua? que 
implicações tem a ubiquidade da televisão na produção de conteúdos dos canais 
temáticos de informação televisiva em Portugal?

a análise atualizada da televisão terá que necessariamente ter em conta o 
estatuto de ubiquidade do medium, por um lado, e de meio tradicional, por outro, 
em contexto de convergência com os media emergentes, numa nova realidade 
de multiplataforma e de diversidade de acesso. a tecnologia da televisão offline 
e online convergiu abruptamente, revelando, desta forma, os limites dos estudos 
televisivos e as perspetivas de pesquisa que isolavam este medium dos restantes. 
É deste ponto de vista que a discussão se justifica e ganha novas condições para 
uma perspetiva de estudo diferenciada.  

é neste novo contexto de ubiquidade da televisão que partimos para um exame 
plural do estado da arte neste campo, no âmbito das atividades de investigação 
e reflexão promovidas pelo LabCom.IFP introduzindo uma temática que vem 
diversificar e acrescentar às áreas já estudadas neste centro de investigação. 
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Para uma discussão abrangente e plural, apresentamos a reflexão de 18 
autores portugueses e estrangeiros, e dividimos o livro em quatro grandes eixos 
temáticos: A ubiquidade televisiva, Os novos desafios postos à televisão, A 
mutação da audiência televisiva e A manifestação da ubiquidade na produção 
audiovisual.

a ubiquidade televisiva

é entendimento dos vários autores que na era da ubiquidade a oferta televisiva se 
encontra potencialmente em todo o lado, muitas vezes sem haver a necessidade 
de um televisor para tal.

Para François Jost, o contexto é de uma luta intermediática, na qual a 
televisão se distingue por uma tensão narrativa própria que envolve sequências 
narrativas de imagens em stock ou pseudo-stock ou em direto. o autor entende 
que a televisão tem o privilégio de mostrar o mundo em direto e de jogar com a 
incerteza junto do espectador, através da atração centrípeta - própria da televisão 
e diferente de outros meios -, que advém da sua relação com o espectador e 
da libido cognoscendi deste. trata-se de uma tensão narrativa que permite ao 
espectador uma experiência diferenciada quando assiste aos inúmeros conteúdos 
televisivos, especialmente aos de informação noticiosa. esta experiência é cada 
vez mais individualizada e acompanha os indivíduos para os espaços onde 
estão ou onde podem potencialmente estar, como analisa Paulo Serra. assim, a 
televisão insiste num esforço multimodal em acompanhar os seus espectadores e 
para lhes dar aquilo a que pretendem aceder e, ainda, o que poderão pretender, a 
qualquer hora, em qualquer local, de qualquer género. 

João Carlos Correia apresenta, neste contexto, quatro desafios impostos 
atualmente à televisão: o da criatividade perante a notável mudança de conteúdos; 
o da convivência com as redes sociais e com um ambiente de comentário 
constante; o discursivo; e o do modelo de negócio. São desafios que têm em 
comum as potencialidades da internet e dos dispositivos móveis, perante os quais 
a ideia de convergência é necessariamente aplicada à realidade televisiva com 
que nos confrontamos hoje. esta realidade não deixa, porém, de ser paradoxal: 
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como expõem Luís Nogueira e Francisco Merino, se tradicionalmente a 
televisão era o meio onde todas as imagens pareciam convergir, agora ela oferece 
constantemente vias de escape para outras plataformas. ou seja, ao lado de uma 
convergência clara, existe também uma dinâmica de divergência que advém 
precisamente da lógica de rede, trânsito e fluxo própria dos novos meios.

Os novos desafios postos à televisão

No presente contexto, assistimos ao restabelecimento das condições de 
existência da televisão e, simultaneamente, ao questionamento do seu estatuto: 
não mais, apenas, para ver de longe, mas para ser vista em todo o lugar. Para 
Anabela Gradim, são alterações que colocam este meio numa encruzilhada, 
ante exigências tecnológicas e de mercado significativas, as quais colocam em 
questão, além da composição do próprio meio e da sua relação com os outros 
meios, o papel do jornalismo e dos seus profissionais. Estas exigências, defende 
igualmente Washington Souza Filho, marcam a atual conjuntura e tem reflexos 
na atuação dos meios de comunicação, entre eles a televisão, além de alterar 
o perfil dos jornalistas. O autor entende, assim, que o momento do medium é 
de busca de uma estratégia que permita conciliar a manutenção de um padrão 
tradicional e as transformações surgidas com o novo ambiente. Trata-se de uma 
nova ecologia mediática que afeta o perfil dos profissionais, especialmente o 
dos telejornalistas, como assinala Pedro Coelho. O autor considera que o perfil 
destes profissionais é agora moldado pelo acesso abundante a todo o tipo de 
informação não filtrada, informação em excesso que estará a criar barreiras ao 
cumprimento do valor mais distintivo do jornalismo, a verificação. 

a mutação da audiência televisiva

a mobilidade e a participação são a mais recente evolução do consumo mediático. 
Ainda assim, Pere Masip e Jaume Suau verificam que a televisão continua a ser 
o meio de comunicação preferido dos espanhóis, uma realidade que se constata 



5Introdução

igualmente em Portugal. no entanto, apesar de a televisão ser o principal 
meio de comunicação utilizado para a procura de informação, a distância dos 
consumidores que a procuram através da internet é cada vez mais curta. vivemos, 
assim, um período em que a confiança do público nos velhos media aparenta 
erodir-se, enquanto que os novos meios continuam a ganhar popularidade. Sónia 
Sá observa através do jornalismo televisivo que os produtores profissionais se 
apercebem cada vez mais que a presença ativa do espectador na produção e 
emissão de centeúdos é fundamental para que este género se mantenha popular 
e credível, ainda que com a necessária verificação dos conteúdos amadores por 
parte do jornalista.  neste contexto, Paulo Cazajeira entende que o seguidor dos 
programas de televisão nas redes sociais torna-se num fragmento da audiência 
de televisão, classificando-o como público da TV social; um público que surge 
da combinação dos espectadores de tv e dos utilizadores das redes sociais e 
representa uma nova forma de participação.

em causa está, assim, a captação de novas audiências através das plataformas 
emergentes e a necessidade de tornar a ubiquidade televisiva numa realidade. 
Para Ana Serrano Tellería, o conceito de esferas líquidas aplicado à ubiquidade 
televisiva permite identificar uma tensão narrativa que indicia os principais 
desafios colocados aos géneros jornalísticos e ao design de interfaces nas 
comunicações móveis. A propósito desta tensão narrativa, a qual pode explicar 
as exigências que se prefiguram no futuro iminente dos aplicativos de televisão, 
alba rodriguez e xosé lópez entendem que a ubiquidade televisiva passará por 
uma compatibilidade entre plataformas e dispositivos, através do estabelecimento 
de novos formatos, e pela distribuição focada no vídeo móvel, que adquire um 
papel relevante nas aplicações específicas de televisão. 

a manifestação da ubiquidade na produção audiovisual

A noção de ubiquidade não se restringe, certamente, à televisão. Ela pode, e 
eventualmente deve, estender-se à demais produção audiovisual. Miriam Rossini 
entende que é neste contexto de ubiquidade que o audiovisual encontra um lugar 
de destaque, numa altura em que cada vez mais verificamos que a omnipresença 



6 J. Paulo Serra, Sónia Sá e Washington Souza Filho

das câmaras no dia a dia está a povoar o ciberespaço com todo o tipo de imagens 

audiovisuais: profissionais, mas, cada vez em maior número, também amadoras. 
e é essa dualidade que, segunda a autora, torna o audiovisual uma experiência 

marcante na nossa cultura.  

Perante esta ubiquidade audiovisual, seria expectável que os conteúdos 

autóctones (jornalismo audiovisual criado em exclusivo para dispositivos 

móveis) fossem inovadores e diferenciados, precisamente pelo novo meio em 

que são exibidos. a este propósito, Juliana teixeira conclui que os princípios 

de composição audiovisual não se têm alterado em relação aos que conhecemos 

dos meios mainstream. A autora observa que, à semelhança do que ocorria no 
telejornalismo e até nos primeiros anos do ciberjornalismo, a prioridade é dada 

aos personagens em detrimento da contextualização. ou seja, a inovação técnica 

do dispositivo não se converte em inovação de conteúdo. 

a ubiquidade audiovisual referida possibilitou aquilo que vários autores 

entendem como democratização da imagem. Cristina tonetto mostra que o 

cinema procura através da internet uma divulgação ampliada das suas obras, 

mesmo que o processo nem sempre seja simples. esta aproximação entre o 

cinema e a internet está, ainda, em construção, precisamente porque falta aos 

produtores e espectadores um melhor entendimento sobre os processos que se 

estabelecem com as novas redes. 

Como se constata, a ubiquidade que junta a televisão aos novos meios – o 

que a faz atravessar, como vimos, vários processos de mutação – leva-a a ser 

cada vez mais vista em cada vez mais suportes para além do televisor. em suma, 

a televisão procura estar em todo o lado, acessível a todas as audiências. neste 

livro propomo-nos prosseguir a análise e ampliar a discussão sobre os novos 

caminhos da televisão.  

J. Paulo Serra, Sónia Sá e Washington Souza Filho 
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a televisão no seu labirinto
anabela gradim

a televisão – o único meio até hoje a receber o cognome de “mágico” –  
tornou-se fundamental nas nossas sociedades, e tem sido um meio incomparável 
de progresso e evolução social, em grande parte responsável pela globalização 
de valores nas modernas sociedades ocidentais.  

E, no entanto, encontra-se hoje numa encruzilhada, enfrentando alterações 
tecnológicas e de mercado com que ninguém sonhara. Essas mutações 
questionaram a função e composição dos meios, e também o papel do jornalismo 
no mundo contemporâneo, reconfigurando a profissão e as condições do seu 
exercício. Falamos de profundas alterações económicas e políticas, de mercado, 
tecnológicas e produtivas. 

as primeiras traduzem-se na omnipresente globalização, desindustrialização 
do ocidente em favor do oriente, financeirização da economia, e crise do trabalho. 
As alterações de mercado são visíveis na consolidação de lógicas concorrenciais 
de mercado, de que são sintomas a aposta na espectacularização, o infotainment, 
a tabloidização da informação, a compressão de custos, a novelização dos 
telejornais, o esvaziamento do jornalismo de investigação, e a colonização 
dos espaços de opinião e comentário pelos políticos; bem como, além disso, a 
inexistência de uma estratégia de assimilação/reação ao online, cuja concorrência 
preocupa todos os meios. 

em termos tecnológicos e de produção, as últimas décadas foram marcadas 
pela convergência de plataformas e formatos, pela emergência do webjornalismo, 
multiplicação de produtos “para-jornalísticos” e consequente crise identitária, 
e passagem de um modelo unidirecional para modelos de transmissão da 
informação multidirecionais e em rede. 

a televisão generalista acompanhou estes fenómenos com o privilegiar da 
interação, o aumento dos diretos, quer na informação quer no entretenimento, e 
uma aposta clara na compressão dos custos de produção permitida pela exploração 
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das novas tecnologias. Como resultado, as grelhas de programação são quase 
exclusivamente preenchidas com informação (uma informação feita de jornais 
excessivamente longos, demasiado marcados pelas lógicas de entretenimento 
e mercado), telenovela, concursos, reality e talk-shows, servidos a um público 
que declina em termos de quantidade, ao mesmo tempo que se homogeneíza 
qualitativamente.

a promessa de diversidade que a abertura aos operadores privados na década 
de 90 do século passado parecia significar, não se verificou. Paradoxalmente, 
sucedeu exatamente o contrário. a uniformização das grelhas e um estreitamento 
de foco nos espaços noticiosos, nomeadamente nos telejornais, com o declínio 
do noticiário internacional, ênfase no fait-divers, nas notícias locais facilmente 
novelizáveis, e não poucas vezes na autopromoção. Para este quadro atual, que 
é amplamente reconhecido estar longe de ser satisfatório, contribuíram estas 
alterações económicas, tecnológicas e de mercado, que afetaram tanto a televisão 
quanto a informação televisiva.

relativamente a esta última, hoje não restam dúvidas de que o jornalismo 
foi uma das profissões mais afectadas pela revolução tecnológica das últimas 
duas décadas. Digitalização, mobilidade, ubiquidade, confluem na mais radical 
alteração das condições da produção jornalística desde a invenção da prensa 
móvel. entre os resultados desse processo contam-se a aceleração do acesso 
e controlo da informação, com consequências ao nível do fact-checking e da 
credibilidade das empresas jornalísticas, democratização do espaço público e 
perda do poder de agenda setting, algo que os jornais vêm experienciando de 
modo dramático.

neste cenário, em que já não é o mais novo e recente meio, a televisão terá 
que se adaptar aos novos papéis, como a seu tempo os meios que a precederam 
se adaptaram para acomodar a concorrência da caixa mágica. Por ora, é nítido 
que continua em busca de um lugar que os novos desafios desestabilizaram, ao 
mesmo tempo que opera a revisão do conjunto de práticas que a constituem. o 
processo deve ser objeto de debate alargado, pois pelas suas características a 
televisão não pode estar para lá do escrutínio público. tal sucede porque este 
meio não só reflete o todo social, como ajuda a moldá-lo nas suas crenças, 
valores, e nas suas opções políticas, que por sua vez modelarão o social.
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a informação no mundo digital

a televisão já não é o novo e mais recente meio. está em mudança: já não é o que 
foi, e ainda não é o que será. tempos difíceis, mas também de oportunidade. assim 
que absorver o impacto das tecnologias digitais e da mobilidade na produção 
televisiva, na informação e no jornalismo, o modelo que hoje conhecemos estará 
reconfigurado, mas interessa, e muito, discutir o processo e o rumo para que 
aponta essa receção do tecnológico.

que telejornalismo na era da informação ubíqua? no fundo trata-se da 
questão do futuro do jornalismo e dos jornalistas num mundo de informação 
instantânea, onde todos estão “online, all the time, for everyone”.

os media em geral, e o jornalismo em particular, foram uma das áreas mais 
atingidas pela revolução digital; um impacto duramente sentido pelas empresas 
e pelos profissionais que todos os dias nelas exercem. Para o jornalismo uma 
parte das promessas que a economia e os ambientes digitais trouxeram está 
por cumprir: jornais e revistas de referência são forçados abandonar o papel 
tornando-se exclusivamente digitais, de que o ícone é a Newsweek; televisões 
generalistas forçadas a concorrer com a hiper-segmentação das audiências no 
cabo, ou serviços como o netflix (44 milhões de assinantes em mais de 40 países); 
e ainda a monitorização de “efeitos” em tempo real, algo sem precedentes na 
história: monitorização quer em termos de audiência, quer em termos de impacto 
da publicidade (de que o melhor exemplo é o google adwords, onde o cliente 
paga por click, isto é, medindo a atenção e remunerando a atenção). 

é verdade que muitas das “promessas” do digital se revelaram particularmente 
desestabilizadoras: do modelo de negócio, das condições de mercado, da 
democratização do acesso ao espaço público, da concorrência violenta entre 
meios. Face a um quadro tão instável, a resposta das televisões generalistas foi 
esquecer o rating, que declina, lutar pelo share, onde a erosão das audiências 
é menos percetível. ora a concorrência entre canais e entre jornalistas, nestes 
moldes, resulta não em diversidade, mas em uniformidade e, verdadeiramente, 
censura, através de mecanismos de anulação da diferença e de reificação que 
bourdieu analisou magistralmente.
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Refletir sobre o papel da informação na era da televisão ubíqua é interrogar 
jornalismo hoje, e como pode este tirar partido das vantagens que a digitalização 
dos meios tem para oferecer.

Jornalismo hoje: porquê, e para quê?

bernard roshco nota que nas sociedades contemporâneas organizadas segundo 
o princípio da divisão do trabalho os indivíduos têm absoluta necessidade de se 
informar sobre as atividades dos outros, pelo que as notícias se tornam “parte 
inerente da vida social organizada” (1975: 33). o conhecimento de tudo o 
que não experienciam diretamente deverá ser obtido desta forma. as notícias  
tornam-se como que o lubrificante da vida social que, especialmente em 
democracia, necessita da sua circulação para poder funcionar de modo adequado. 

As trocas sociais exigem a criação e transmissão de notícias, da família às 
organizações burocráticas de grande dimensão. Em inter-grupos a informação 
sobre a adesão às normas sociais é necessária para o exercício do controlo social 
e a manutenção da coesão da comunidade. Entre grupos, seja para o conflito ou 
para a cooperação, a ação está dependente das notícias sobre os outros grupos 
com que se interage. assim, as notícias são simultaneamente os “olhos do corpo 
social”, e o “cimento do social”, garantindo a coesão da comunidade ao gerarem 
a perceção de uma identidade grupal que contrasta com as imagens da alteridade.

as notícias moldam a consciência social, sendo os jornais uma instituição 
social que desempenha um papel vital na relação com “valores políticos nucleares 
como liberdade de expressão e democracia” (allern, 2002: 137). São também 
negócios que fabricam uma mercadoria especial – informação e entretenimento 
– para um mercado. a excecionalidade do estatuto dos media noticiosos deve-se 
ao facto de estes operarem no mercado da fabricação de ideias e perceções da 
realidade, gozando “de uma influência que se estende muito para lá do mercado. 
Quem controla os media é uma questão significativa para todos os membros da 
sociedade” pois “o controlo dos media é a chave para o poder político” (idem). 

embora as empresas noticiosas se distingam dos outros media pela sua ligação 
ao jornalismo e às notícias como instituição social, as empresas noticiosas, em 
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especial a televisão, não se dedicam exclusivamente a essa atividade: além de 
informação, produzem igualmente entretenimento. este último, tanto quanto a 
informação, tem a capacidade de moldar a consciência coletiva e promover a 
mudança social. a televisão, em especial, pelo alcance do meio, contribui para 
a globalização de valores, ou seja, a sua disseminação alargada na sociedade, 
não apenas, nem sobretudo, a partir dos espaços noticiosos, mas da ficção e do 
entretenimento.

enquanto a informação, ao operar no espaço do debate público impactando 
os processos de deliberação democrática, produz consequências de modo mais 
epidérmico e direto, o entretenimento está mais vocacionado para as mudanças 
de mentalidade estruturais, que atuam em ciclos longos e menos percetíveis. 
esta é a razão por que o “telelixo” é tão preocupante. um dia a antropologia vai 
trabalhar estes objetos congratulando-se pela sua riqueza e pela diversidade de 
pormenores que oferecem; mas hoje, aqui e agora, não podemos ignorar que são 
entidades ativas, produzindo efeitos no corpo social.

Da crítica da televisão...

a credibilidade da televisão advém-lhe de trabalhar com imagens, algo que nos 
habituamos a identificar como ícones, substitutos perfeitos do referenciado, 
raciocínio que raramente é perturbado com considerações sobre a edição, 
enquadramento, montagem e contextualização que toda a imagem comporta. 
Comportamo-nos perante as imagens como se de signos naturais se tratassem, 
de significação unívoca e insuscetível de confusão interpretativa. 

não é preciso um exame muito aprofundado para observar o quão falso é 
este hábito de interpretar. Platão exibia um notável desprezo pela imagem, que 
considerava como simulacro e ontologicamente inferior à coisa representada. 
Essa desconfiança marca a alvorada do espírito científico, que se constrói 
contra as evidências, desconfiando da aparência e procurando a “substância” e a 
“verdade” para lá da imagem enganadora. 

Com altos e baixos, esta epistemologia ingénua – o ser encontra-se para lá da 
aparência – foi a grande matriz do pensamento ocidental até finais do século XX. 
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não que desapareça nessa altura, ou hoje, mas este quadro de “esclarecimento”, 
a crença no progressivo desvelamento do ser das coisas começa a ser seriamente 
posto em causa a partir do pragmatismo e do pós-modernismo. Fim das grandes 
narrativas, como lhes chamou Llyotard, substituídas por uma multiplicidade de 
argumentos ou jogos de linguagem. o programa de uma “sociedade transparente” 
perde-se, paradoxalmente, quando a comunicação ubíqua invade todas as esferas 
da existência, e a televisão como as redes sociais, parecem obcecadas com o 
projeto de tudo ver, tudo mostrar, numa orgia de “realidade” sem paralelo na 
história da humanidade. isto mesmo constata vattimo quando observa que “o 
desenvolvimento intenso das ciências humanas e a intensificação da comunicação 
social não parecem produzir um aumento da autotransparência da sociedade 
mas, pelo contrário, parecem funcionar em sentido oposto” (1992:29).

“em vez de avançar para a autotransparência, a sociedade da comunicação 
generalizada avançou para aquela que, pelo menos em geral, se pode chamar a 
fabulação do mundo. as imagens do mundo que nos são fornecidas pelos media 
e pelas ciências humanas constituem e própria objetividade do mundo e não 
apenas interpretações diferentes de uma “realidade” de algum modo “dada”, 
explica vattimo, para sustentar que foi a sociedade da comunicação generalizada 
que pôs termo à ideia de uma perspetiva ou ponto de vista único relativamente à 
história e ao real. (1992:32).

Para bourdieu o que é decisivo no fenómeno televisivo contemporâneo 
joga-se no campo da informação, e não da fabulação. na sua abordagem 
crítica da televisão, o sociólogo francês lamenta que em vez de instrumento 
de democracia direta, esteja mais próxima de se tornar antes “instrumento de 
opressão simbólica”. 

lugar privilegiado da exibição narcísica, o próprio formato do meio, 
as exigências do estúdio, contribuem para uma formatação discursiva e 
argumentativa extremamente pobre, num registo superficial que impede a 
discussão aprofundada das questões. Através de “censuras de toda a ordem”, 
da seleção dos assuntos, às condições da comunicação e ao (escasso) tempo 
disponível a televisão torna-se “um formidável instrumento de manutenção da 
ordem simbólica” (1997:20). além disso, a busca da exclusividade acaba, neste 
meio, por conduzir à “uniformização” e “banalização”, pois de tanto perseguir o 
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que faz o outro, de tanto extremar a concorrência, cria-se um fechamento mental 
verdadeiramente censório e “acaba-se por fazerem todos a mesma coisa” (idem: 
27). Finalmente a velocidade que o meio impõe privilegia o “pensamento rápido”, 
o qual se realiza a partir de “ideias feitas” que anulam o problema da receção (o 
público também já partilha essas ideias) criando uma comunicação instantânea, 
em que o conteúdo se torna a comunicação ela própria (idem: 40). em suma, a 
televisão tende a constituir um mundo fechado de autoreforço permanente onde 
circulam sempre os mesmos (idem: 43).

não estamos longe do diagnóstico de Postman de morte da cultura e 
da democracia, a partir da contaminação de todas as esferas da vida pública, 
e de todo o discurso, incluindo o jornalístico, pela lógica do entretenimento. 
Inspirado em McLuhan, Postman, um influente crítico do fenómeno televisivo, 
considera que o formato da televisão, enquanto meio, condicionará o tipo de 
pensamento e discurso que a partir dele pode ser formado. a cultura baseada na 
discussão racional, própria de uma civilização da imprensa, é substituída a partir 
da hegemonia da televisão no espaço público por uma cultura da imagem, onde o 
entretenimento toma a dianteira em todos os espaços, incluindo os informativos 
e noticiosos. Estas alterações estruturais induzidas pela televisão trazem sérias 
consequências ao campo político, que deixa de ser o palco do confronto de ideias 
e argumentação racional, para se centrar nos aspetos visuais e de estilo dos 
candidatos, com a discussão condensada em sound bytes em vez da articulação 
de visões políticas complexas alternativas. 

enquanto Postman lamenta a passagem de uma cultura baseada no logos 
para uma cultura visual onde a palavra e a articulação lógica do pensamento 
perdem importância, fenómeno da responsabilidade da televisão, que é um 
meio essencialmente inapto à expressão desse tipo de mensagem, Herman 
e Chomsky haviam chegado a um resultado semelhante a partir da crítica do 
modelo da propaganda nos media: o funcionamento dos media numa sociedade 
capitalista é enformado por uma série de distorções fundamentais de que resulta, 
voluntariamente e sem recurso a uma coerção externa visível, um certo consenso 
cultural sobre os fenómenos, que o é primeiramente das elites e do funcionalismo 
mediático, e através do diligente trabalho dos media acaba por disseminar-se 
na sociedade. os media tornam-se uma fonte de controlo social essencialmente 
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conservadora e interessada na preservação do status quo. Fazem-no através do 
enquadramento das suas histórias, e da manipulação e preconceito, nem sempre 
consciente, com que tratam a informação apresentada ao público. 

… à televisão utópica

Estas críticas aos media em geral e à televisão em particular são fundamentais 
para a compreensão e análise do fenómeno. transformada em “analgésico pós-
laboral” (2006:31), como lhe chama rui Cádima, a televisão portuguesa tem 
demasiado em comum com as suas congéneres sul-americanas: “um prime time 
de informação burocratizada, de mimetismos de agenda e de infotainment, com 
telejornais que chegam a ter duas horas de duração, ensanduichados por novelas 
e concursos (antes e depois), é o primeiro impedimento ao desabrochar de 
uma cultura de Conhecimento” (idem). Cádima conclui, muito justamente, que 
“todos os canais generalistas estão comprometidos neste sistema perverso” e que 
“importa continuar a lutar por subverter o modelo de prime time telenoveleiro e 
a eterna ‘concursite’ de segunda a sexta”, sendo ao operador público, mediante 
o cumprimento do contrato de concessão, a quem em primeiro lugar pertence tal 
tarefa. 

este diagnóstico, de resto, não se aplica exclusivamente ao caso português. 
“As sondagens, as reuniões ou os livros de reclamações das associações de 
espectadores mostram que o público não é parvo e compreende perfeitamente 
a atual ausência de inovação, a obsessão da audiência, o desaparecimento 
dos documentários, a espectacularização exagerada da informação, o número 
insuficiente de programas científicos e culturais, a multiplicação dos jogos...” 
(Wolton, 1994: 59).

é certo que o modelo “estatista” de televisão para o grande público defendido 
por Wolton foi alvo de diversas críticas. traz no entanto dois aspetos importantes 
tantas vezes ausentes do debate e da crítica: otimismo nas qualidades do público, 
e otimismo relativamente à possibilidade de reorientar o serviço público, que 
deve construir-se como operador de referência no mercado. 
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reorientar o serviço público, como operador de referência capaz ele próprio 
de influenciar as lógicas do mercado, coincide com o programa de uma televisão 
utópica: uma televisão que hoje, em Portugal, não existe em lado nenhum, 
exceto na legislação que a regulamenta. é que não há otimismo como o que 
encontramos no quadro legal vigente. observar a lei de televisão bem poderia ser 
um primeiro passo para uma redefinição do meio e dos serviços que operam em 
Portugal. bastaria o cumprimento rigoroso do quadro legal atualmente em vigor, 
e que muito dificilmente encontra plena expressão nas ações quer do operador 
público, quer dos privados, para se obter uma transformação substancial do 
serviço televisivo, uma televisão que chamarei de utópica não por alguma 
inalcançabilidade intrínseca, mas apenas porque no atual panorama nos parece 
tão longe de materialização.

é possível, por exemplo, que uma interpretação estrita da atual legislação 
já permitisse proibir certas práticas. Obrigações como a de que “a programação 
televisiva deve respeitar a dignidade da pessoa humana e os direitos, liberdades 
e garantias fundamentais” (nº 1 artº 27º da lei 27/2007) nem sempre serão 
respeitadas. Depois, recordemos que, entre outros, a televisão tem por fim 
“contribuir para a informação, formação e entretenimento do público”, “promover 
o exercício do direito de informar, de se informar e de ser informado, com rigor e 
independência, sem impedimentos nem discriminações”, “promover a cidadania 
e a participação democrática e respeitar o pluralismo político, social e cultural”, 
“difundir e promover a cultura e a língua portuguesas, os criadores, os artistas e 
os cientistas portugueses e os valores que exprimem a identidade nacional” (artº 
9º 27/2007), elementos de que encontramos certamente representação nos quatro 
canais, mas nem sempre, ou não suficientemente.

utopismo será também pretender que a atividade televisiva deve garantir 
através da autoregulação “a observação de uma ética de antena que assegure 
o respeito pela dignidade da pessoa humana, pelos direitos fundamentais e 
demais valores constitucionais, em especial o desenvolvimento da personalidade 
de crianças e adolescentes” (artº 34, idem). isto consubstancia-se, para todos 
os operadores generalistas com cobertura nacional, nas seguintes obrigações 
“assegurar (...) a difusão de uma programação diversificada e plural”, “a difusão 
de uma informação que respeite o pluralismo, o rigor e a isenção”, e “garantir uma 
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programação e uma informação independentes face ao poder político e ao poder 
económico”, e “difundir obras criativas de origem europeia, designadamente em 
língua portuguesa” participando na sua produção.

estes encargos genéricos referem-se a todos os operadores de televisão 
generalista. Para o serviço público são definidas obrigações acrescidas, como 
garantir “a observância dos princípios da universalidade e da coesão nacional, da 
diversificação, da qualidade e da indivisibilidade da programação, do pluralismo 
e do rigor, isenção e independência da informação, bem como o princípio 
da inovação”(artº 50º, idem), o que se fará entre outros, promovendo “uma 
programação variada e abrangente, que promova a diversidade cultural e tenha 
em conta os interesses das minorias”, “o acesso do público às manifestações 
culturais portuguesas e garantir a sua cobertura informativa”, ”uma informação 
isenta, rigorosa, plural e contextualizada, que garanta a cobertura noticiosa 
dos principais acontecimentos nacionais e internacionais”, “a produção e 
transmissão de programas educativos e de entretenimento destinados ao público 
jovem  e infantil”,  “a transmissão de programas de carácter cultural, educativo 
e informativo para públicos específicos, incluindo os que compõem as diversas 
comunidades imigrantes em Portugal”, “atividades de educação para os meios  
de comunicação social”, “a emissão de programas em língua portuguesa, de 
géneros diversificados, e reservar à produção  europeia parte considerável do 
seu tempo de emissão”, “apoiar a produção nacional de obras cinematográficas e 
áudio-visuais (...) e a coprodução com outros países, em especial europeus e da 
comunidade de língua portuguesa”, “emitir programas destinados especialmente 
aos portugueses residentes fora de Portugal e aos nacionais de  países de língua 
oficial portuguesa, igualmente residentes fora de Portugal”, (idem, artº 51) entre 
outras.

o contrato de concessão de serviço público, que é renovável periodicamente 
prevê dois serviços, um generalista com o objetivo de “satisfazer as necessidades 
formativas, informativas, culturais e recreativas do grande público”, e um 
segundo serviço de programas generalista “aberto à participação da sociedade 
civil e com o objetivo de satisfazer as necessidades informativas, recreativas 
e, em especial, educativas, formativas e culturais dos diversos segmentos do 
público, incluindo as minorias”, e ainda canais para as regiões autónomas e para 



79A televisão no seu labirinto

os portugueses residentes no estrangeiro e países de língua oficial portuguesa” 
(artº 52, lei nº 27/2007). 

Detalham-se em seguida o perfil dos canais um e dois numa profusão 
regulatória a que nenhum detalhe escapa. o primeiro canal, por exemplo, deve 
“conceder especial relevo” “à informação, designadamente através da difusão 
de debates, entrevistas, reportagens e documentários” “ao entretenimento de 
qualidade e de expressão originária portuguesa”, “à transmissão de programas 
de carácter cultural”, e “à sensibilização dos telespectadores para os seus 
direitos e deveres enquanto cidadãos” (artº 53, lei nº 27/2007). o segundo canal 
fica obrigado a “uma programação de forte componente cultural e formativa, 
devendo valorizar a educação, a ciência, a investigação, as artes, a inovação, a 
ação social, a divulgação de causas humanitárias, o desporto amador e o desporto 
escolar, as confissões religiosas, a produção independente de obras criativas, o 
cinema português, o ambiente, a defesa do consumidor e o experimentalismo 
áudio-visual”, garantindo “uma programação de grande qualidade, coerente e 
distinta dos demais serviços de programas televisivos de serviço público” (idem, 
artº 54).

obrigatoriamente incluídos nestes serviços serão os seguintes conteúdos: 
“Programas que valorizem a educação, a saúde, a ciência, a investigação, as 
artes, a inovação, o empreendedorismo, a interculturalidade, a promoção da 
igualdade de género, os temas económicos, a ação social, a divulgação de causas 
humanitárias, o desporto não profissional e o desporto escolar, as confissões 
religiosas, a produção independente de obras criativas, o cinema português, 
o ambiente, a defesa do consumidor e o experimentalismo audiovisual.” (lei 
40/2014 de 09 de julho). é verdade que tudo isto, o que é prescrito a todos 
operadores e ao concessionário do serviço público, podemos com boa vontade 
encontrar nas grelhas de programação, mas não na sua expressão mais perfeita. 
o aprofundamento da vontade do legislador seria um passo em direção a uma 
televisão utópica incomparavelmente melhor que aquela a que hoje temos acesso. 
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