
 

 

 
 
 
 
 
 

O PRESIDENTE-
CELEBRIDADE_ 

 

SANDRA SÁ COUTO 

TESE DE DOUTORAMENTO EM INFORMAÇAO E COMUNICAÇÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS 

APRESENTADA À FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO  

JANEIRO DE 2019 

 

 

  



Sandra Sá Couto O Presidente Celebridade Página 2 
 

AGRADECIMENTOS 

Uma dissertação é um caminho longo e solitário, mas neste processo nunca 

estive sozinha. 

Agradeço a amizade, a confiança e os conselhos sábios da Professora Helena 

Lima. Quase todo o meu percurso académico se deve aos desafios que me 

lançou. As nossas conversas sobre o jornalismo e a política, a teoria e a prática, 

refletem-se no meu percurso profissional e académico, e em especial nesta 

dissertação.  

Agradeço aos meus entrevistados. Partilhamos há muitos anos a paixão pelo 

jornalismo e pela política. Mesmo que estes dois mundos nos pareçam às vezes 

tão diferentes de quando começámos, foi nas reflexões que fizemos em tantas 

campanhas eleitorais e nas opiniões de cada um que me inspirei. 

Agradeço o constante entusiamo com que as minhas amigas foram 

acompanhando o meu percurso. Nunca duvidaram que eu fosse capaz de concluir 

esta tarefa, muitas vezes quando nem eu própria achava que fosse possível. 

Um agradecimento muito especial às minhas irmãs e irmãos, pela força 

constante, aos meus pais, por acreditarem sempre que vou ser capaz de superar 

os desafios a que me proponho, e ao Paulo e Miguel, pela infinita paciência e 

amor. Obrigada a todos! 

  



Sandra Sá Couto O Presidente Celebridade Página 3 
 

RESUMO 

O Presidente-celebridade 

A crescente personalização da política, as inovações tecnológicas e uma certa 

desilusão com os políticos tradicionais abriram caminho aos políticos-celebridade. 

Saber comunicar na cultura popular torna-se obrigatório para quem tem 

aspirações na política. Os políticos utilizam a sua celebridade para tornar a 

mensagem mais eficaz, mas não basta ser conhecido, os políticos-celebridade 

têm de ter uma narrativa clara e serem capazes de mobilizar multidões.  

O Presidente da República português é um caso singular de popularidade. 

Marcelo Rebelo de Sousa teve uma carreira política, mas foi nos media que 

ganhou o estatuto de celebridade, com os seus comentários semanais na 

televisão. Marcelo fez uma das mais baratas campanhas eleitorais para a 

Presidência da República, baseada apenas na sua notoriedade e no contacto 

popular e quando chegou ao Palácio de Belém todos lhe reconheceram um novo 

estilo de fazer política.  

O objetivo central desta investigação é tentar compreender se os jornais de 

referência portugueses, Público, Diário de Notícias e Expresso, 

enquadram/framing Marcelo Rebelo de Sousa como um político-celebridade. O 

nosso objeto de estudo será o editorial enquanto elemento fundamental na 

formação de opinião e o período de análise centra-se nos seis meses que 

antecederam a eleição e o mesmo período um ano depois já com Marcelo Rebelo 

de Sousa como Presidente da República.  

Para analisar as propriedades discursivas do discurso jornalístico de opinião por 

excelência iremos cruzar diversas metodologias: a análise de conteúdo para 

observar as palavras mais frequentes dos editoriais analisados, a análise crítica 

de texto para verificar o significado que as palavras assumem e o seu contexto e 

ainda entrevistas ao diretor de campanha de Marcelo Rebelo de Sousa e a 

cientistas políticos e jornalistas. 

Iremos verificar que o passado de Marcelo Rebelo de Sousa como comentador 

político da televisão o tornou um político-celebridade. A popularidade conquistada 



Sandra Sá Couto O Presidente Celebridade Página 4 
 

permite ao Presidente da República alargar os seus poderes. Marcelo é o 

Presidente-celebridade. 
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ABSTRACT 

The celebrity President 

The growing personalization of politics, technological innovations, and a certain 

disillusionment with traditional politicians paved the way for celebrity politicians. 

Knowing how to communicate in popular culture becomes mandatory for those 

who have aspirations in politics. Politicians use their celebrity to make the 

message more effective, but it is not enough to be known, celebrity politicians 

have to have a clear narrative and be able to mobilize crowds. 

The portuguese President is a singular case of popularity. Marcelo Rebelo de 

Sousa had a political career, but it was in the media that he won the celebrity 

status with his weekly television commentary. As a candidate, he made one of the 

cheapest electoral campaigns for the Presidency, based only on his notoriety and 

popular contact and when he was elected, everyone recognized a new style of 

politics. 

The central objective of this investigation is to try to understand if the portuguese 

elite newspapers, Público, Diário de Notícias and Expresso, frame Marcelo Rebelo 

de Sousa as a celebrity politician. Our object of study will be the editorial as a 

fundamental element in the formation of opinion and the period of analysis focuses 

on the six months before the election and the same period a year later, already 

with Marcelo Rebelo de Sousa as President. 

In order to analyze the discursive properties of journalistic discourse of opinion par 

excellence we will cross different methodologies: content analysis to observe the 

most frequent words of analyzed editorials, critical analysis of text to verify the 

meaning that the words assume and its context and still interviews with Marcelo 

Rebelo de Sousa's campaign director and political scientists and journalists. 

We will verify that Marcelo Rebelo de Sousa's past as a political commentator on 

television made him a celebrity politician. The popularity gained allows the 

President to extend his powers. Marcelo is the President-celebrity.  

  



Sandra Sá Couto O Presidente Celebridade Página 6 
 

ÍNDICE 

INTRODUÇÃO             9 

CAPÍTULO I – POLÍTICA E CELEBRIDADES      15 

1. AS CELEBRIDADES          17 

1.1 CATEGORIAS DE CELEBRIDADES       22 

1.2 OS POLÍTICOS-CELEBRIDADE        25 

1.3 POLÍTICOS-CELEBRIDADE E O IMPACTO PARA A DEMOCRACIA  39 

1.4 A METÁFORA DA CELEBRIDADE       44 

2 A ESCOLA AMERICANA         48 

2.1 EISENHOWER, A ESTRELA DO VÍDEO       50 

2.2 DE ROOSEVELT A JFK         51 

2.3 OBAMA, O PRESIDENTE-CELEBRIDADE      55 

2.4 TRUMP, A CELEBRIDADE-POLÍTICA       58 

3. A PERSONALIZAÇÃO DA POLÍTICA       62 

3.1 AS CARACTERÍSTICAS DOS LÍDERES       66 

3.2 AS CELEBRIDADES E A DISPERSÃO DOS LÍDERES DEMOCRÁTICOS  68 

3.3 O DESENCANTO COM OS PARTIDOS POLÍTICOS E A DESIOLOGIA  71 

CAPÍTULO II - A COMUNICAÇÃO POLÍTICA      79 

1. A MEDIATIZAÇÃO DA POLÍTICA        87 

1.1 A ERA DA TELEVISÃO         88 

1.2 A ERA DIGITAL          99 

2. AGENDA SETTING                 106 

3. FRAMING                  109 

3.1 FRAMING E O PROCESSO POLÍTICO              111 

3.2 FRAMING E OPINIÃO PÚBLICA               112 

4. JORNALISMO DE OPINIÃO                114 

4.1 OS EDITORIAIS                 115 

4.2 EDITORIAIS ASSINADOS                120 

4.3 EDITORIAIS E OPINIÃO                  121 

CAPÍTULO III - MARCELO REBELO DE SOUSA             123 

1. O COMENTÁRIO POLÍTICO                127 

2. A CARREIRA POLÍTICA                130 



Sandra Sá Couto O Presidente Celebridade Página 7 
 

2.1 A CANDIDATURA A LISBOA               132 

2.2 A CORRIDA PARA BELÉM                133 

3. A CAMPANHA PARA AS PRESIDENCIAIS             138 

CAPÍTULO IV - O PRESIDENTE CELEBRIDADE - ESTUDO EMPÍRICO        147 

APRESENTAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DO OBJECTO DO ESTUDO          148 

1. CAMINHOS METODOLÓGICOS               152 

1.1 DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA E RECOLHA DE DADOS           152 

1.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS EDITORIAIS             153 

2. A ANÁLISE DO TEXTO/DISCURSO              162 

2.1 ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO              164 

3. ENTREVISTAS DE ELITE                169 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS            171 

4.1 ANÁLISE POR CATEGORIA GRAMATICAL DAS PALAVRAS MAIS 
FREQUENTES                  174 

4.2 ANÁLISE POR PERÍODOS                185 

4.3 ANÁLISE POR JORNAIS                199 

5. ANÁLISE CRÍTICA DE DISCURSO               212 

6. AS ENTREVISTAS – CONTRIBUTOS PARA O ENTENDIMENTO          225 

6.2 MARCELO, O PRESIDENTE-CELEBRIDADE             230 

6.3 O CAPITAL POLÍTICO DO PRESIDENTE-CELEBRIDADE           236 

6.4 OS POLÍTICOS-CELEBRIDADE E AS CELEBRIDADES POLÍTICAS       242 

CONCLUSÕES                  248 

BIBLIOGRAFIA                  253 

APÊNDICES                  268 

APÊNDICE 1                  269 

APÊNDICE 2                  278 

APÊNDICE 3                  289 

APÊNDICE 4                  297 

APÊNDICE 5                  306 

APÊNDICE 6                  310 

APÊNDICE 7                  315 

 



Sandra Sá Couto O Presidente Celebridade Página 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…o grande desafio político de Marcelo Rebelo de Sousa começa hoje. Depois de 

40 anos na vida pública vai ter de inventar para si um novo personagem, o do 

homem que se senta na cadeira de Presidente da República.” 

Público, 25 de janeiro de 2016 
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A celebrificação da política é um fenómeno crescente e global. A inovação 

tecnológica, a personalização e uma certa desilusão quanto aos partidos políticos, 

obrigaram os líderes partidários a aprenderem como se comunica dentro da 

cultura popular. Os eleitores são a sua audiência. Wheeler (2003) defende que 

falar de políticos-celebridade é falar de estilo, performance e personalidade, mas 

para um político aspirar a ser uma celebridade tem de ser conhecido, construir 

uma narrativa clara e ser capaz de mobilizar.  

Como referem John Kane e Haig Patapan “…é quase um cliché democrático dizer 

que cada eleição traz a esperança de um novo líder que não seja “mais um 

político”, uma esperança aparentemente destinada a ser uma desilusão para 

sempre”. (2012:9). Perante esta exigência, os líderes políticos tentam chegar ao 

eleitorado através da emoção e do estilo, encurtando caminho para a informação 

política (Pels:2008). Quem não se lembra de Tony Blair a deixar-se fotografar ao 

lado da seleção de futebol britânica, do saxofone de Bill Clinton ou do mais 

famoso político-celebridade dos Estados Unidos, Barack Obama? Políticos de 

carreira que utilizam a sua celebridade para promoverem a sua imagem e com 

isso comunicarem com mais eficácia a sua mensagem. Autores como John Street 

(2011) defendem mesmo que todos os políticos são celebridades, só que alguns 

têm performances mais convincentes. 

Marcelo Rebelo de Sousa é uma celebridade. Muito antes de ser Presidente da 

República já não precisava de apresentações. Há mais uma década que nos 

entrava semanalmente na sala de estar através da televisão. Mas, Marcelo, sim, 

toda a gente o trata pelo nome próprio, não era apenas uma cara conhecida. Ele 

era o Professor que sabia falar sobre tudo, que tinha opinião sobre tudo, que 

criticava a classe política, até aqueles da sua família política social democrata, 

dormia três ou quatro horas por noite e lia mais livros do que parecia ser possível 

a um ser humano.  

Há vários anos que parecia inevitável uma candidatura de Marcelo Rebelo de 

Sousa a Belém. Durante vários meses o próprio comentou essa possibilidade na 

televisão e quando finalmente anunciou a candidatura a Presidente da República 

disse que o fazia para pagar uma dívida moral que tinha para com o país. Partiu 

para uma campanha eleitoral única, sem hino, sem cartazes e bandeiras, sem 
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comícios, com um dos mais baixos orçamentos de sempre, numa estrutura que 

tinha sete pessoas, e acima de tudo não tinha partidos. Foi a segunda campanha 

eleitoral da vida de Marcelo Rebelo de Sousa, mas desta vez não ia ser preciso 

mergulhar nas águas do rio Tejo ou conduzir um camião do lixo porque tinha o 

maior trunfo que um candidato pode ter, a notoriedade. Mas será que chegava? 

Marcelo assumiu que teve dúvidas. 

O jornalista Paulo Baldaia conta-nos que um dia, na pré-campanha, passeou com 

Marcelo Rebelo de Sousa no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e ele 

parecia tão famoso como Cristiano Ronaldo. Todos o queriam cumprimentar, 

todos lhe queriam tocar. Uns dias depois o Diário de Notícias tinha um editorial 

com o título “o entertainer mor do reino”. Quando foi eleito para Presidente da 

República, a 24 de janeiro de 2016, o mesmo jornal escreveu a notícia da sua 

vitória com o título “O comentador que chegou a Belém.” 

Marcelo tornou-se o Presidente-celebridade. No primeiro ano de mandato, as 

televisões dedicaram-lhe mais de mil horas de emissão, o dobro de Cavaco Silva. 

Não só a sua presença em atos públicos é diária como comenta todos os 

assuntos da atualidade, seja ela política, económica ou judicial. O Presidente da 

República recorda muitas vezes aos jornalistas que é comentador há quase 

cinquenta anos.  

O Presidente-celebridade, o homem que na opinião de politólogos e jornalistas foi 

eleito pela televisão, é um de nós quando se senta num passeio das ruas de 

Lisboa a falar com um sem abrigo. Marcelo Rebelo de Sousa foi um de nós 

quando percorreu as zonas afetadas pelos incêndios do verão de 2017 e abraçou 

um a um os familiares das vítimas, mas foi Chefe de Estado quando se dirigiu ao 

país pedindo uma assunção de responsabilidades ao governo e com um duro 

discurso e sérios avisos obrigou à demissão da Ministra da Administração Interna.  

Ao longo deste estudo sobre a cultura das celebridades e a forma como se 

irradiou no mundo político contemporâneo, vamos debruçar-nos sobre a realidade 

portuguesa, mais concretamente sobre o caso do Presidente da República 

Marcelo Rebelo de Sousa e vamos analisar como os jornais portugueses de 

referência enquadram um dos mais populares Chefes de Estado portugueses.  
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Assim, no capítulo I, teremos oportunidade de recordar que o fenómeno das 

celebridades é uma condição com séculos, mas foi no sec XIX com o 

aparecimento das primeiras tecnologias, como o telégrafo, a fotografia, a 

imprensa escrita e posteriormente o cinema, que se tornou possível dar uma 

imagem a um nome e permitir que as celebridades se tornassem um fenómeno de 

massas. O aparecimento da televisão expandiu o fenómeno porque as 

celebridades tornaram-se familiares pelo simples facto de as vermos na nossa 

sala de estar. Dentro das várias categorias das celebridades focamos o nosso 

estudo nos políticos-celebridade, políticos de carreira que entram na esfera das 

celebridades, uma categoria mais recente e que se deve não só ao impacto dos 

media na sociedade, mas também ao desencanto do eleitorado com os partidos 

tradicionais e a uma visível e crescente personalização da política. Mas qual o 

impacto que a cultura popular terá na democracia? Será a imagem mais 

importante do que o conteúdo político? Ou a emoção e o estilo podem encurtar o 

caminho para a informação política permitindo que os eleitores se identifiquem 

com os seus líderes? Revisitamos a obra dos vários autores que refletem a 

preocupação quanto à intromissão da cultura das celebridades no mundo da 

política e lembramos que nos Estados Unidos tudo começou com Eisenhower, 

quando o herói de guerra se tornou o Presidente da televisão. A propósito dos 

Estados Unidos refletimos os casos de Barack Obama e Donald Trump para 

analisar o que faz de um representante político uma celebridade e de uma 

celebridade um representante político. Iremos ainda lembrar a “metáfora da 

celebridade” usada pelos opositores de Barack Obama para diminuir a imagem do 

candidato democrata, baseada no pressuposto de que a fama não é um garante 

de competência.  

No capítulo II, centramos a reflexão sobre a comunicação política e a sua 

crescente profissionalização, o primado da imagem sobre o conteúdo, e a 

mediatização da política. Os novos media obrigaram os media tradicionais a uma 

reconfiguração e os políticos conseguem comunicar com os seus eleitores 

diretamente, sem os filtros dos jornalistas. Neste capítulo e para situarmos e 

enquadrarmos a nossa análise vamos rever conceitos como o agenda setting, 

recordando que os meios de comunicação continuam a ser a principal fonte de 

informação dos cidadãos no que à política diz respeito e a escolha dos media de 
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determinados temas sobre outros desempenha um papel fundamental na 

formação da opinião pública. No mesmo sentido, o enquadramento/framing que 

os media fazem ajudam a formar opinião sobre determinado assunto. Em suma, o 

cidadão, o eleitor, raramente tem acesso ao processo político em primeira mão e 

nesse sentido o que lê nos media é fundamental para determinar o que pensa e 

que escolhas fará no processo democrático. Como a nossa análise se debruça 

sobre os editoriais dos jornais Público, Diário de Notícias e Expresso, revemos as 

funções do jornalismo opinativo e as características e as funções, em concreto, da 

opinião das direções dos jornais que é refletida através dos editoriais.  

O capítulo III acompanha o percurso de Marcelo Rebelo de Sousa e faz um 

retrato sobre as suas origens, o seu percurso profissional, a vida política, os 

cargos que desempenhou e por último o seu desempenho como comentador 

político em vários órgãos de comunicação social, em especial as televisões onde 

ganhou o estatuto de celebridade. Abordamos ainda de forma aprofundada a 

campanha eleitoral que o levou ao Palácio de Belém, uma campanha com 

características únicas, mas com objetivos bem definidos tendo em conta o perfil 

do candidato e o momento político vivido em Portugal no pós-legislativas de 2015. 

A entrevista que realizámos ao diretor de campanha de Marcelo Rebelo de 

Sousa, Pedro Duarte, é reveladora da estratégia montada para eleger o candidato 

à primeira volta baseada na celebridade conquistada no palco televisivo e no 

afastamento da política tradicional.  

Finalmente o capítulo IV, revela o estudo a que procedemos dos editoriais dos 

jornais de referência Público, Diário de Notícias e Expresso relativos a dois 

períodos: outubro de 2015 a março de 2016, do lançamento da candidatura à 

posse de Marcelo Rebelo de Sousa, e um ano depois, de outubro de 2016 a 

março de 2017, já com Marcelo como Chefe de Estado em Belém. Através da 

análise de conteúdo, frequência das principais palavras, e análise de texto 

verificamos se Marcelo Rebelo de Sousa é enquadrado/framing nos editoriais em 

análise como um político-celebridade. Para completar a nossa análise 

procedemos a entrevistas de elite a jornalistas e cientistas políticos que não só 

nos ajudam a compreender o fenómeno em análise como nos dão uma leitura 

sobre a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa naquilo que definem como um 

inquilino do Palácio de Belém com características únicas. 
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Pretende-se com este estudo contribuir para uma reflexão sobre dois campos 

fundamentais em democracia e muitas vezes em colisão, o da política e do 

jornalismo. As transformações que se assistem em ambos os campos são rápidas 

e desafiantes. A autora deste estudo é jornalista da RTP e assistiu de perto ao 

longo das últimas duas décadas a muitas dessas transformações. Foi aliás no 

decorrer da campanha eleitoral de Marcelo Rebelo de Sousa, que a autora se 

desafiou a si própria a refletir sobre as características que se adivinhavam únicas 

do candidato e futuro Presidente da República. Se é verdade que todos os 

políticos são celebridades, há políticos que são mais celebridade que outros e 

Marcelo Rebelo de Sousa é o Presidente-celebridade não só fruto da sua 

personalidade e competências, mas acima de tudo fruto do caminho que fez nos 

plateaus de televisão.  
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Política e Celebridades 
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Marcelo Rebelo de Sousa é retratado por muitos como o Presidente- celebridade. 

Durante os dois primeiros anos em Belém, o Presidente exerceu, como tinha 

prometido e lhe gosta de chamar, uma magistratura de afetos. Marcelo 

multiplicou-se em selfies pelos variados concelhos ao mesmo tempo que falava 

publicamente de consensos políticos, comentava a aprovação do orçamento do 

Estado a partir de Belém e convocava Conselhos de Estado de três em três 

meses. O político e o popular, sempre, diariamente, em eventos abertos às 

câmaras de televisão. Foi com esse estatuto, o de celebridade, que Marcelo 

Rebelo de Sousa fez uma campanha eleitoral sem precisar de cartazes, hinos ou 

bandeiras. Foi com esse estatuto, o de celebridade, que foi eleito à primeira volta 

nas eleições presidenciais de 2016. Os cientistas políticos defendem que lhe 

valeu a notoriedade que alcançou ao longo das últimas duas décadas na televisão 

e valeu-lhe um estilo muito próprio e dificilmente comparável com outras 

personalidades políticas que tenham concorrido a cargos públicos na história da 

vida democrática portuguesa.  

"Determinante, porém, na relação que estabelece com as pessoas é o facto de ter 

sido eleito Presidente enquanto celebridade da sociedade-espetáculo. Mais do 

que pelo seu percurso político, que está apenas na memória de alguns, Marcelo é 

a celebridade televisiva que todos tiveram perto de si, semanalmente, através da 

TV. É um político de uma nova era. É o Presidente-celebridade" Almeida, S.J. 

(Público:2017) 

A questão de base está no paradoxo com que os líderes democráticos sempre 

foram confrontados: como parecer estar acima de nós (isto é, a imagem do 

homem de Estado) de modo a que confiemos neles para governar, enquanto que 

ao mesmo tempo têm de demonstrar que são “como nós” (isto é, pessoas 

comuns), representam-nos, mas são cidadãos autênticos iguais a nós. É o que 

John Kane e Haig Patapan (2012) resumem como sendo simples e ao mesmo 

tempo excecional.  
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1 AS CELEBRIDADES 

 

O estatuto de celebridade tem décadas no estudo da comunicação política, mas 

nos últimos anos, fruto da inovação tecnológica, da transformação do marketing, 

de uma certa desilusão quanto aos partidos políticos e de uma crescente 

personalização, os políticos-celebridade proliferam quase como se essa fosse a 

chave do sucesso para a vitória. Há muito tempo que, na verdade, o mundo da 

política e das celebridades se confunde e nesta era em que tudo é mediatizado, 

os políticos tratam o seu eleitorado muitas vezes como uma audiência. Como 

sintetiza John Street: “A política tornou-se um ramo do show business, no qual os 

políticos imitam o estilo das estrelas do pop e das estrelas de cinema, numa 

tentativa de se tornarem mais atrativos a um eleitorado e aos media cada vez 

mais desiludidos” (Street, 2011:236). A cultura contemporânea é, para efeitos 

práticos, uma cultura popular e as celebridades são um dos mais importantes 

produtos dessa cultura popular. Como vários autores assinalam, desde os anos 

50 até aos dias de hoje, o estudo das celebridades como fenómeno cultural está 

ligado ao aparecimento dos meios de comunicação de massa e à indústria do 

entretenimento (Marshall: 1997; Leslie: 2011; Street: 2004; Postman:2005; Nayar: 

2009; Rojek: 2001, West, D; Orman, J: 2003). 

Já em 1967, Daniel Boorstin falava no impacto da revolução gráfica e da 

consequente criação dos pseudo eventos e dos pseudo eventos humanos. “A 

revolução gráfica deu-nos de repente, entre outras coisas, os meios para fabricar 

o ser conhecido. Descobrindo que nós (os telespectadores, os ouvintes da rádio, 

os leitores dos jornais) e outros empregados (a televisão, o cinema, os produtores 

da rádio, os editores dos jornais, os escritores) conseguimos de uma forma tão 

rápida e tão eficaz dar a um homem a fama. No que nos enganamos foi acreditar 

que a fama- o facto de ser conhecido- é uma marca de grandeza...confundimos 

grandes nomes com grandes homens”. (Boorstin,1992:28) Boorstin, que estudou 

a superficialidade e os efeitos efémeros desta condição, argumenta que se vive a 

época em que as pessoas são conhecidas por ser conhecidas e que as ilusões 

são confundidas com a realidade à medida que a fama é construída num 

processo industrial e que uma celebridade não é uma pessoa, mas uma condição. 

A condição de ser muito falado, de ser conhecido, de conseguir chegar às notícias 
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e manter-se lá. Tudo isso é fruto da visibilidade que os políticos adquiriram com a 

televisão, mas também fruto de estratégias de comunicação política. 

“Shakespeare dividia os grandes homens em três categorias: aqueles que 

nasceram grandes, aqueles que alcançaram a grandeza, e aqueles que 

conseguiram impor a grandeza. Nunca lhe ocorreu mencionar aqueles que 

contratavam peritos em relações públicas ou assessores de imprensa para os 

tornar grandes” (Boorstin, 1992: 53)  

Estamos a viver a profecia de Andy Warhol de que um dia toda a gente teria os 

seus quinze minutos de fama. Melhor, uns anos depois de ter dito esta frase, 

Warhol corrigiu-a para afirmar que em quinze minutos toda a gente podia ficar 

famosa. Na verdade, “…a visibilidade é o que distingue a celebridade das 

massas. (Leslie, 2011:13). Assim se explica como se passa da condição de ser 

famoso ou conhecido à condição de celebridade. É uma espécie de fama 

modernizada: “Sem os media, as celebridades não são celebridades. Quando 

muito são indivíduos que têm sucesso, que são conhecidas, que são famosas”. 

(ibid:19) 

O termo celebridade vem do Latim celebrem/celebritas/celeber e deriva tanto no 

verbo, que significa celebrar, como do nome que descreve alguém que é muito 

conhecido/ famoso do francês célèbre.  

Ser famoso ou ser conhecido é uma condição com séculos. A partir do século 

XIX, as tecnologias deram outra forma a essa condição, desde logo com a 

invenção do telégrafo, que permitiu que a informação chegasse mais longe, mas 

também com a chegada da imprensa escrita, a fotografia, onde os famosos já não 

eram só um nome e uma descrição, mas uma imagem, e claro o cinema. Estas 

mudanças não só possibilitaram que a condição de celebridade não fosse um 

bem exclusivo de uma certa aristocracia, como promoveram as celebridades 

como um fenómeno de massas. Se bem que a construção das celebridades 

remonte ao tempo do ecrã, ao cinema, onde os atores se tornaram famosos e a 

palavra estrela era usada como uma interação representacional entre a pessoa 

que estava dentro e fora da tela (Holmes, S. Redmond.S:2010). Foi com a 

televisão que as celebridades se tornaram verdadeiramente familiares e íntimas 

pelo simples facto de as vermos na nossa casa, na nossa sala de estar. Foi com a 
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chegada da televisão que se expandiu a possibilidade das pessoas se tornarem 

verdadeiramente famosas e conhecidas de uma forma intensa e íntima: “As 

celebridades, pelo menos no sentido que as conhecemos, têm as suas origens no 

fim do século XIX, quando a circulação dos jornais se intensificou e as notícias 

foram redefinidas como algo que aconteceu há uns dias em vez de há alguns 

meses. Este desenvolvimento nos media, primeiro com as revistas e a rádio, 

depois com o filme, abriram novos horizontes e impuseram novos limites. O fluxo 

grátis tanto das notícias como do entretenimento permitiu às populações 

partilharem novas fontes de informação, mas iniciou também uma dependência. 

Só confiamos nos media para obter informação; confiamos neles…o que faríamos 

se por um dia não tivéssemos acesso a estas informações pelos jornais, a rádio, a 

televisão e a Internet? Para o bem e para o mal, os media tornaram-se numa 

máquina de adição.” (Cashmore, 2006:235). 

Em 2005, na edição comemorativa dos vinte anos da publicação do livro de Neil 

Postman, Amusing ourselves to death, o filho do autor, Andrew Postman, 

perguntava-se se na era da Internet, do e email, da televisão por cabo 24 horas 

por dia, ainda estaria atual essa visão do pai de como a televisão mudou a vida 

do público, como transformou essa vida em puro entretenimento. Neil Postman 

fazia em 1985 um lamento e uma chamada de atenção. Estávamos na época em 

que um ator de Hollywood, Ronald Reagan, acabava de conquistar a presidência 

dos Estados Unidos concorrendo nas primárias contra um senador que tinha sido 

astronauta e outro senador conhecido por ter sido um popular apresentador de 

televisão. Postman perguntava-se se tinha chegado ao ponto em que a cosmética 

tinha substituído a ideologia lembrando o debate entre o candidato republicano e 

o candidato democrata na televisão: “A cada candidato foram dados cinco 

minutos para responder a questões como: qual é a sua política para a América 

Central? Ao adversário era depois dado um minuto para replicar. Nestas 

circunstâncias, complexidade, documentação e lógica não têm qualquer papel, e, 

na verdade, em várias ocasiões a sintaxe foi completamente abandonada. Os 

candidatos estavam mais preocupados em criar uma boa impressão, que é aquilo 

que a televisão faz, do que nos argumentos. E os comentários pós debate não 

foram sobre as ideias de cada um. Em vez disso, a pergunta era quem venceu o 

debate. A resposta foi determinada pelo estilo de cada um- como é que pareciam, 
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sorriam e a rapidez de resposta. É assim que o líder do mundo livre é escolhido 

pelas pessoas na era da televisão” (Postman, 2005:97). Em 1996, Ronald Reagan 

dizia que a política é como o show business.” Show business não deixa de ser 

uma ideia de excelência, mas o seu principal negócio é agradar à multidão, e o 

seu principal instrumento é o artifício. Se a política é show business, então a ideia 

não é alcançar a excelência, a claridade ou a honestidade mas parecer, que é 

definitivamente outro assunto”.(ibid:125) Na sua obra que analisa o declínio da 

era da tipografia, cujo discurso, defende o autor, era sério e racional e antevê a 

era da televisão, com um discurso confuso e absurdo, Neil Postman defende que 

a televisão está a fazer um sério ataque ao capitalismo ideológico ao juntar as 

artes do show business, música, drama, humor e celebridades: “…os políticos 

podem aparecer a qualquer altura, em qualquer lugar, a fazer qualquer coisa, sem 

parecerem estranhos, presunçosos ou fora do lugar. A televisão assumiu as 

celebridades” (ibid: p-132)  

No essencial, uma celebridade é uma figura pública mediatizada. Ser uma 

celebridade implica uma presença regular na esfera pública. Há mesmo quem 

defenda (Leslie:2011) que o conceito de celebridade, tal como hoje o 

conhecemos, só se desenvolveu a partir do século XX com o aparecimento dos 

meios de comunicação de massa e que permitiu que figuras conhecidas e 

famosas fossem de uma forma regular expostas e divulgadas nos media, o que 

lhes permite chegar a mais gente e assim permanecer como sendo alguém que 

continua a ser famoso ou muito conhecido. Para Pramod K. Nayar, uma 

celebridade é “um indivíduo que o público vê, alguém que é reconhecido por um 

largo número de pessoas”. São distantes e familiares ao mesmo tempo e 

“...produzidos pelos mass media através de imagens, representações, 

consumidas por uma grande audiência que tem interesse na sua vida pública e 

privada” (Nayar, 2009;7). Street (2004) define as celebridades como “pessoas 

que, através dos media, gozam uma maior presença na esfera pública do que a 

maioria da população”. Ou como sintetiza Marshall (1997) “são autorizadas a 

mover-se nos palcos públicos enquanto o resto de nós está a ver”. Eric Louw 

sintetiza assim as celebridades: “As celebridades são famosas porque são 

produzidas nos media- a sua fama deriva do facto de terem a sua imagem 

constantemente no domínio público. As celebridades parecem importantes porque 
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os media os tornaram importantes. Estão nos media porque o público tem 

interesse nelas, mas o público está interessado porque os media geram esse 

interesse” (Louw, 2010:109). Na lógica da construção das celebridades, Marshall 

explica o processo: “é criar e popularizar uma cara e personalidade com que as 

pessoas se identifiquem em dois sentidos: as celebridades são admiradas por 

causa do seu estatuto, isto é, fama e sucesso. As celebridades levam as pessoas 

comuns a um mundo de fantasia- a ideia de que qualquer um pode ser famoso 

(Marshall, 1997:113). 
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1.1 CATEGORIAS DE CELEBRIDADES 

 

Para que possam ser construídas, as celebridades têm de várias características, 

identificadas por Leslie (2011): 

Ter uma vida pública: estar envolvido numa área ou num trabalho que esteja na 

esfera pública. 

Ter alcançado algo que seja importante para o público em geral 

Ser conhecido ou famoso, usualmente por causa dos feitos alcançados 

Querer ser uma celebridade, descobrindo formas de se tornar regularmente 

visível e ouvido para manter o estatuto de ser conhecido ou famoso 

Ser altamente visível nos media 

Relacionar-se com o público ao nível do subconsciente, assumindo os seus 

desejos e sonhos.  

Para Robert Van Krieken “…uma celebridade é uma qualidade ou estatuto 

caracterizado pela capacidade de atrair atenção gerando um valor ou beneficio 

que deriva do facto de ser conhecido (altamente visível) em pelo menos uma 

arena pública. Pode ser positivo ou negativo, incluindo a notoriedade” (Krieken, 

2013: 10). Acrescenta que as celebridades são sempre acentuadas por um grau 

de “vulgaridade”, um movimento das raízes humildes para um estatuto elevado, 

numa aproximação às suas audiências, permitindo um grau de aproximação às 

não-celebridades. Van Krieken defende que as celebridades não precisam 

necessariamente de ser poderosas, embora isso ajude, mas o seu estatuto de 

celebridade é realçado se tiverem uma narrativa que as distinga, permitindo-lhes 

ser sujeito a um escrutínio constante e exigindo uma performance continua entre 

o que é a sua vida privada e o seu papel público.  

Pramod K. Nayar (2009) encontra três tipos de celebridade: alguém cuja fama 

vem da família; alguém que chega à condição de celebridade por causa do que 

alcançou; e por último, alguém cuja fama foi atribuída através dos media (casos 

de escândalos, por exemplo).  
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 Chris Rojek (2001) atribui, tal como Nayar, três categorias às celebridades: as 

celebridades atribuídas (a que vem de família), a celebridade alcançada (através 

dos seus feitos; alguém que possui raro talento), e a celebridade atribuída 

(alguém que junta os feitos alcançados com uma grande atenção dos media). À 

celebridade atribuída, Rojek junta uma subcategoria: os cetelóides. Para o autor, 

ceteloides são celebridades que chegaram aos media por causa de um feito, mas 

duram pouco tempo como celebridade. A sua permanência enquanto novidade 

dura normalmente pouco tempo e a grande maioria está ligada a escândalos que 

despertam a atenção dos media, mas por pouco tempo. 

Na análise a este fenómeno, Paul t’Hart e Karen Tindall (2009) distinguem quatro 

tipos de celebridade: a celebridade ativista; a celebridade endossada, a 

celebridade política e o político que se tornou uma celebridade. As celebridades 

ativista e endossada são para os autores, personalidades que têm potencial para 

ter impacto no processo político por terem tempo e dinheiro para se dedicarem a 

determinadas causas, não têm constrangimentos ideológicos (ao contrário dos 

políticos) e que podem usar a sua fama para captarem o interesse dos media. A 

diferença entre eles, sublinham, é que a celebridade endossada oferece dinheiro 

e apoio às causas enquanto que a celebridade ativista participa nas campanhas, 

faz lóbi e aparece no terreno para publicitar essas causas. Duas faces da mesma 

moeda, são exercícios de liderança pela motivação sem autoridade formal, mas 

que influenciam as políticas. Já as celebridades políticas são também 

personalidades que emergem do mundo da fama, mas assumem carreiras 

políticas a tempo inteiro. Muitas são de facto eleitas e passam a ser 

representantes formais do povo. Para lá chegar aproveitam-se da fama que 

conquistaram e do facto de serem conhecidos, usam o argumento de que vêm de 

fora da política, muitas vezes têm de alterar atitudes e imagem pública para 

serem credíveis como líderes políticos, e ou conseguem ultrapassar os portões 

dos partidos políticos ou formam partidos. O quarto exemplo dos autores, e que é 

o objeto do nosso estudo, diz respeito aos políticos que se tornaram celebridades. 

São políticos de carreira que entram na esfera da celebridade, adquirindo a uma 

grande visibilidade nos media e fruto de uma sociedade de consumo. 

“Personalizando a sua autoridade através da projeção da ‘pessoa’ atrás do líder, 

em todos os media possíveis, o que reflete a transformação da comunicação 
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política numa era em que as lutas políticas e os destinos eleitorais já não se 

resolvem nas arenas políticas tradicionais, mas num campo cada vez mais aberto, 

fluído, deliberativo e simbólico. Nestas arenas do ‘politics as usual ’não está 

necessariamente o jogo principal. Os atores políticos- executivos, legisladores, 

burocratas- tiveram de se adaptar a várias transformações ao longo do tempo, à 

medida que a rádio, a televisão e a Internet afetavam os media e os padrões da 

comunicação de massa. Todas caminharam na mesma dimensão: uma crescente 

ênfase no que é pessoal e dramático, e uma crescente convergência da lógica da 

liderança política e do marketing”. (Marsh, Hart &Tindall, 2010:269). De todos os 

tipos de celebridades definidos por Paul T’ Hart e Karen Tindall são os únicos a 

quem a celebridade aconteceu, não foi procurada. E com isso vêm a sua vida 

privada ser exposta. Os autores lembram o caso de Bill Clinton como o exemplo 

de que a notoriedade pode pagar um preço alto. A vida dos políticos- celebridade 

passa a ser altamente escrutinada pelo público e quanto mais expostos estão 

mais suscetíveis estão também aos olhos de todos.   
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1.2 OS POLÍTICOS-CELEBRIDADE 

 

Os políticos-celebridade são uma categoria mais recente e que está ligada não só 

à proliferação e impacto dos media na sociedade, mas também a um crescente 

desencanto com os partidos políticos e uma evidente personalização da política. 

“Os políticos e a democracia sempre tiveram de ser bons atores, sempre tiveram 

de representar para uma multidão. Mas os políticos contemporâneos representam 

para essa multidão em novas formas através da televisão. (Marshall, 2006:118) 

Para Van Krieken, os políticos- celebridade embora tenham um sentido de 

novidade, são um fenómeno histórico já bem estabelecido: “celebridade e 

políticos são gémeos siameses pela simples razão que ambos são visibilidade, 

reconhecimento e estima: onde estiverem políticos populares e alguma 

aproximação à democracia, aí estarão as celebridades” (Krieken, 2012:109) 

Falar de políticos-celebridade é falar de estilo, performance, personalidade. Para 

Wheeler (2003) há condições essenciais para um político aspirar a ser uma 

celebridade: ser conhecido, ser capaz de construir uma narrativa política clara, ser 

capaz de comunicar com facilidade dentro de uma cultura popular, ser capaz de 

mobilizar, ser capaz de usar a condição de celebridade para mobilizar 

movimentos políticos que estejam ligados aos valores que defendem.  

 “Onde, como, e porquê é que os mundos das celebridades e dos políticos se 

juntaram para produzir formas de celebridade na liderança política”? Perguntam-

se Paul T’ Hart e Karen Tindall. Os autores diferenciam três categorias no que diz 

respeito às celebridades políticas: celebridades que se tornaram políticos; 

políticos que se transformaram em celebridades e os políticos que usam 

celebridades para fins eleitorais. Este é o ponto de partida para o trabalho de 

diversos autores que defendem que o fenómeno das celebridades políticas não é 

pós moderno, porque pessoas que ganharam fama noutras esferas sempre foram 

olhadas como as ideais para a liderança de vários papéis:” Quando a cultura e a 

economia das sociedades impregna tudo o que é abrangente, como o desporto e 

a indústria do  entretenimento, as figuras dessa indústria- hoje o desporto, a 

televisão, o cinema, estrelas do  rock e do hip-hop- é-lhes dada uma oportunidade 

de ouro para política de causas ou/ e carreirismo.” (T’Hart e Tindall, 2009:257).  
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A crescente celebrificação da política não só é cada vez mais evidente como é 

global. Num estudo sobre os regimes parlamentares, James Stanyer e Dominic 

Wring identificam a tendência em vários países: “De muitas formas os líderes 

políticos ganharam o direito a tornarem-se celebridades, com as suas caras tão 

conhecidas pelo público como aqueles envolvidos na indústria do entretenimento. 

O aumento dos políticos celebridade é uma tendência em quase todas as 

democracias por nós estudadas. Na India, os atores de cinema há muito que 

usam esse estatuto para chegar à política. M. G Ramachandran, um dos 

primeiros atores a entrar na política, já tem o seu próprio partido. Os grandes 

partidos contratam as estrelas de Bollywood para atrair a cobertura dos media e 

com isso ganhar votos. Alguns políticos tentaram construir o seu culto de 

personalidade fugindo à cultura popular. Isto incluiu líderes do Médio Oriente, mas 

também aqueles com democracias recentemente consolidadas como a Rússia 

onde o austero Putin orquestrou a sua imagem” (Stanyer e Wring, 2004: 5) 

Olhando para o caso dos Estados Unidos, Darrell M. West e John Orman 

identificam várias tendências nas últimas décadas que convergiram para acelerar 

uma histórica tendência para as celebridades políticas: “A emergência da rádio e 

da televisão, a democratização da fama, e as mudanças na forma como os 

jornalistas alteraram as dinâmicas da nossa cultura, tornaram possível que 

celebridades de vários tipos pudessem chegar à política em grande número. 

Neste respeito, a situação de hoje é muito diferente da era passada e coloca 

grandes desafios ao sistema político democrático”. (West e Orman, 2003:8). Os 

autores identificam cinco categorias de celebridades políticas: políticos que são 

notícia (celebridades clássicas que têm capacidade para comunicar e aparecer na 

televisão comunicando com o grande público); legados (descendentes de famílias 

políticas proeminentes); famosos não-políticos eleitos para cargos oficiais 

(responsáveis pela sua proeminência e vindos de fora do mundo político, como 

atores, estrelas de rock, desportistas famosos); famosos não-políticos ativistas ou 

porta-vozes (usados para apoiar políticos eleitos); celebridades de eventos 

(podem aparecer da noite para o dia devido a uma tragédia ou um dilema e duram 

geralmente pouco tempo). A existência destas categorias, explicam, existem 

porque encaixam na perfeição na necessidade dos media focados em histórias 

humanas e não em conteúdos.  
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Numa altura em que a aparência e a imagem dominam a política, John Street 

(2012) distingue dois tipos de celebridade política: a primeira categoria, designada 

pelo autor como CP1, pode assumir duas formas: políticos eleitos cujo 

background está no mundo do espetáculo (exemplos: Arnold Schwarzenegger ou 

Ronald Reagan); políticos de carreira que utilizam formas e associações das 

celebridades para promover a sua imagem e comunicar a sua mensagem 

(exemplo Tony Blair a posar para a fotografia com a seleção britânica de futebol, 

o Chanceler alemão Gerhard Schroeder num palco com a banda de música 

Scorpions ou Bill Clinton tocando o seu saxofone).  A segunda categoria definida 

por Street, designada como CP2, diz respeito a personalidades do mundo do 

espetáculo que assumem posições políticas e reclamam o direito de representar 

pessoas e causas, mas que não têm como objetivo serem eleitos. Para Street 

tanto no caso dos CP1 como nos CP2 há envolvimento político e reivindicação de 

falar pelos outros, diferindo nos meios pelos quais se reclama essa 

representatividade e como ela é legitimada e entendida. Adotanto a categorização 

de Street em relação aos CP1 passamos a chamar ao primeiro caso de 

celebridades políticas e ao segundo os políticos celebridade. Relativamente à 

primeira categoria, com exemplos conhecidos como Ronald Reagan e Arnold 

Schwarzenegger, Cashmore aponta três razões para o seu sucesso no mundo da 

política: “A maior parte das vezes têm meios financeiros suficientes para estarem 

acima de tentativas de corrupção. E muito importante, têm credibilidade; porque é 

que é alguém trocaria uma vida glamorosa e lucrativa para ser um servidor 

público se não fosse por um grande sentido de estado? Mas talvez a mais 

importante, têm notoriedade: a sua imagem é conhecida antes de chegar à 

política. Isto poupa um grande trabalho e dinheiro porque não precisa de se dar a 

conhecer. (Cashmore, 2006: 213)  

 David Marsh, Paul t’ Hart e Karen Tindall (2010) definem os políticos celebridade 

como alguém que fez o percurso inverso. Os políticos celebridades são políticos 

de carreira que entram na esfera das celebridades “...tentando personalizar a sua 

liderança, adaptando constantemente a sua estratégia de comunicação política 

envolvendo os media, como a rádio, a televisão e a Internet”. John Street in 

(Corner & Pels, 2013) pergunta-se se ganhamos alguma coisa em entender a 

política moderna e a comunicação política comparando a política com o show 
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business. Street, questiona-se: “Se a comunicação política deve ser entendida 

como uma arte ou uma performance, quem ou o quê estão os políticos a tentar 

ser ou a dizer?”. (ibid: 94) O autor considera que os dois tipos de celebridades 

políticas ameaçam os princípios da democracia representativa porque, por um 

lado privilegiam o estilo e a aparência sobre a substância, e por outro 

marginalizam competências relevantes. 

Relativamente aos políticos-celebridade (CP1), Street defende que todos os 

políticos são celebridades, só que alguns têm performances mais convincentes e 

mais autênticas e assinala a eleição de Barack Obama, em novembro de 2008, 

como a confirmação da chegada das celebridades à política, o homem cujos 

discursos de campanha foram transformados em hip-hop.  

"Os políticos tornaram-se num ramo do show business, em que os políticos 

imitam o estilo das pop stars e os atores de cinema, numa tentativa de se 

tornarem interessantes perante os desiludidos eleitores e perante os media”. Os 

políticos transmutaram-se num espetáculo que é assistido não por uma audiência 

de cidadãos, mas de espetadores” (Street,2011:236)  

É tudo uma questão de performance ou de espetáculo. “A performance é uma 

componente crítica para a identidade de uma figura pública. Para o político, por 

muito que revelem ser competentes e fortes, a performance no palco é muitas 

vezes o fator de como as suas políticas vão ser recebidas pelo público” (Marshall, 

2010:39). Como escreve Thomas E. Cronin: “A liderança política é como uma 

peça de teatro.” Todo o mundo é um palco”, escreveu Shakespeare em As you 

like it. “E os homens e as mulheres são somente atores”. Também os líderes 

políticos estão no centro do palco demonstrando força e coragem, empatia e 

discernimento, assegurando otimismo em que todos os problemas vão ser 

resolvidos, transcendendo as crises, e tudo vai ficar bem. O teórico político 

Niccolo Machiavelli aconselhava os líderes a parecerem sinceros, religiosos e 

merecedores, mas preparados para serem calculistas, mas implacáveis. “É bom 

ser amado, mas ainda melhor é ser receado. Os líderes políticos modernos 

precisam de conquistar precisam que gostem deles, mas ao mesmo tempo sem 

parecerem dissimuladores. É uma tarefa difícil e estabelece um paradoxo quase 
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impossível. Nós detestamos falsos e falsidades, mas são as performances 

políticas que são merecedores do óscar.” (Cronin, 2008: 459) 

Tal como os anteriores autores, West e Orman defendem que um dos elementos 

chave para o aparecimento das celebridades políticas no pós II Guerra Mundial foi 

a emergência da televisão: “Desde que apareceu a televisão na cena nacional, 

foram grandes as consequências na forma como funciona o sistema político e na 

habilidade das celebridades em conseguirem sucesso político. A chamada 

“lanterna mágica” alterou o tipo de qualidades que os americanos querem para os 

seus líderes e o tipo de personalidades que escolhem para Presidente.” (West e 

Orman, 2003:43).   As celebridades são produtos da indústria da imagem que 

tenta transformar alguém em famoso.  Nesse sentido, o sistema político dominado 

pelas celebridades é uma interação entre os políticos, os media e o público e as 

alterações nas estruturas e operações dos media facilitaram a emergência dessas 

celebridades.  “As transformações tecnológicas levaram à proliferação dos canais 

por cabo, talk shows, sites de internet e estações de televisão. É graças a isto que 

é possível que um número cada vez maior de pessoas ganhe importância social e 

proeminência política através dos media. Isto democratiza a fama e ilustra como a 

televisão facilitou a criação das celebridades políticas” (ibid:17) E os autores 

acreditam que esta transformação nos media não representa só uma questão 

quantitativa quando falamos das celebridades na política. Qualitativamente há 

nessa transformação certas características que beneficiam a cultura das 

celebridades, como a cobertura das notícias de política mais focada nos assuntos 

pessoais e na corrida de cavalos (Patterson:1994), notícias construídas com base 

nos elementos visuais, enfoque nas histórias pessoais. “É claro em vários aspetos 

que os media contribuíram para a emergência do regime das celebridades 

políticas. A proliferação das plataformas dos media, o enfoque na imagem, a 

tabloidização, a habilidade das celebridades para vender jornais, e ângulo 

escolhido pelos jornalistas dá às celebridades importantes vantagens no sistema 

político na América. Ao trazerem com elas um nome e a habilidade de agradar 

aos jornalistas, as pessoas famosas tornaram-se candidatos muito desejados”. 

(ibid:29). Como resume Geoffrey Craig (2014), os políticos celebridade são em 

parte definidos pela sua aptidão em preencher os requisitos do campo dos media: 

eles são capazes de demonstrar a sua personalidade através da performance nos 
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media. Eles são capazes de demonstrar ter um “toque comum” que é manifestado 

no uso de uma linguagem coloquial e maneirismos do dia a dia. Eles têm a 

facilidade de parecerem pessoas comuns ao mesmo tempo que aparecem 

confortavelmente em frente às câmaras a interagir com jornalistas” (Craig, 2014: 

29). 

Vários autores olham para os políticos-celebridade como uma construção com um 

objetivo muito claro: aproximarem-se do eleitorado descontente com a política e 

os partidos políticos demonstrando serem um deles, mas ao mesmo tempo serem 

capazes de os liderar. Na linha do paradoxo do líder democrata definido por John 

Kane e Haig Patapan, os políticos celebridade adaptam a sua imagem pública à 

necessidade dos media e assim tornam-se parte do entretenimento: “Na cultura 

contemporânea há uma convergência na fonte do poder entre o líder político e 

outras formas de celebridade, mas ambos são formas de subjetividade 

sancionadas pela cultura popular” (Marshall, D,1997:19) E ao ‘jogarem’ nessa 

cultura popular, ‘embrulham’ aspetos de personalidade de forma a encontrar 

elementos que os liguem ao eleitorado: “Como a política é televisionada, spin 

doctors reconheceram a importância de construir celebridades políticas com 

características comuns de forma a que os eleitores se possam identificar”. 

(ibid:113). E se bem construídas, significa que o público vai conseguir ligar-se a 

estas celebridades porque se identificam com a sua performance, o que se 

encaixa na perfeição: “Para os políticos celebridade de hoje, a receita para o 

sucesso é aproveitar a presença na televisão para projetar uma aura de que 

“estão ao comando”, mas ao mesmo tempo “em ligação” com os cidadãos 

comuns”. (ibid:113) Marshall dá como exemplos figuras políticas como Bill Clinton 

e George Bush para defender que construir uma celebridade política é popularizar 

uma cara e personalidades com que as pessoas se identifiquem em dois sentidos: 

as celebridades são admiradas por causa do seu estatuto, isto é, fama e sucesso; 

as celebridades interpelam as pessoas comuns num mundo de fantasia, dando 

essa ideia de que qualquer um pode ser famoso”. Reconhecendo que os políticos 

celebridade são uma construção para atrair eleitores, David Marshall assinala que 

as máquinas partidárias notaram o fascínio que os jornalistas e o público têm 

pelas celebridades e por isso as construíram com a ajuda dos media: O autor 

defende que a televisão ajudou a construir o consentimento das massas para o 
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ceticismo liberal utilizando a “ideologia do ser comum” e celebrando o ser normal, 

médio, como um novo género de político.  Na mesma linha de Marshall, Louw 

defende: “Para os políticos celebridade de hoje, a receita para o sucesso é 

aproveitar as presenças na televisão para projetar uma aura de que estão “ao 

comando”, mas ao mesmo tempo “em ligação com os cidadãos comuns” (Low, 

2010:113). E construir uma celebridade política é criar (popularizar) uma cara e 

uma personalidade com que as pessoas se identifiquem em dois sentidos: as 

celebridades são admiradas por causa do seu estatuto, isto é, fama e sucesso; as 

celebridades interpelam as pessoas comuns num mundo de fantasia, ou seja, a 

ideia de que se eles chegaram lá qualquer um pode também chegar e ser famoso. 

O paradoxo do líder democrático é talvez mais difícil de alcançar nesta era 

antipolítica, a era em que os políticos de carreira são vistos com desconfiança. É 

por isso que os políticos-celebridade usam novas técnicas para se manterem 

junto do eleitorado. “Na era do antipolítico, o modo como os políticos se tornam 

celebridades está subtilmente a alterar-se da tentativa de serem vistos como 

líderes superstar, com talentos excecionais, para serem olhados como pessoas 

normais, mais do dia a dia, pessoas comuns” (Wood, Corbett,  Flinders, 2016:587) 

Ou como defendem Corner e Pels, perante as queixas do afastar do eleitorado, 

da apatia e do cinismo, acumulando preocupações de uma cultura cívica que está 

em declínio “...os políticos de carreira estão em busca de todos os votos, 

rompendo as fronteiras e desrespeitando hierarquias- entre a “alta” representação 

política e “baixo” entretenimento popular” (Corner e Pels, 2003:2). O que está em 

destaque já não é mais do que o estilo, a aparência e a personalidade. Quebram-

se as fronteiras que separam as lideranças políticas e as celebridades nos media 

porque “...os cidadãos tornaram-se consumidores que já não compram apenas os 

pacotes ideológicos, mobilizados por assuntos e pelas personalidades políticas 

que representam esses assuntos de uma forma distintiva” (ibid:3). No caso dos 

políticos-celebridade, Nayar defende que os líderes políticos se apropriam, com 

muita eficiência, dos mecanismos da cultura popular e assim se tornam 

“...representantes das aspirações das pessoas, dos seus sonhos e desejos. 

Assim, pode dizer-se, falam pelas pessoas” São políticos com carisma que “...se 

mostram como um de nós. Esse estratagema serve para se identificarem a eles 

próprios como se pertencessem ao povo” (Nayar, 2009:103). Nayar dá o exemplo 

das ações de campanha em que os líderes políticos dão beijinhos aos bebés e 
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falam com idosos como uma tentativa de serem vistos como pessoas comuns de 

forma a evitar que os cidadãos os identifiquem como alguém dominante ou 

poderoso. “O carisma do líder tem uma relação simbiótica com as pessoas. 

Quando os vêm em carne e osso, como um homem ou uma mulher comum, isso 

põe de lado a hierarquia- o líder que está no topo da estrutura social desce à terra 

e mistura-se com os cidadãos comuns”. (ibid:105) Também Louw (2010) encontra 

duas razões para o surgimento da condição de celebridade no século XX: por um 

lado a celebridade é um fenómeno ligado ao aumento do fenómeno dos media 

visuais, por outro, nas mãos dos assessores políticos, fabricar a familiaridade 

tornou-se uma poderosa ferramenta. Construir características comuns de forma a 

que os eleitores se possam identificar com os políticos. Se bem construídas, o 

público consegue ligar-se às celebridades porque se identifica com as 

performances delas. 

Dick Pels defende que na era da televisão pós ideológica assistimos a uma 

parceria simbiótica entre os media e os políticos profissionais que resulta num 

enfraquecer da clássica oposição entre a esquerda e a direita, entrelaçando a 

substância e a forma e substituindo os conteúdos programáticos por 

personalidades políticas com o seu estilo: “ Estilo refere-se a um conjunto 

heterogéneo da maneira de falar, atuar, parecer, exibir que se funde com um todo 

simbólico que imediatamente junta a mensagem num pacote, um argumento e um 

ritual. Tudo isso oferece retórica política, postura e instinto, a expressão de 

sentimentos (tais como medo, inveja ou repugnância) e técnicas de apresentação 

(como trabalho facial, gesticulação e dress code) numa lógica política racional, a 

intensa cobertura dos media das performances políticas fez com que os políticos 

se despissem da sua aura formal, atenuando as fronteiras tradicionais entre a 

“frente” e o “verso” ou entre o público e o privado. Os media “informalizaram” o 

seu carisma” (Corner e Pels, 2003:45). Cashmore (2006) aponta para essa 

tendência paralela através da qual o sistema político tem fornecido líderes que 

são ideologicamente impercetíveis e que são projetados tanto como entertainers 

como líderes políticos: “Quantas vezes ouvimos descrever os políticos como 

aborrecidos como se isto fosse um pecado hediondo?”. Por essa razão, Brian 

Macnair (2010) não tem dúvidas de que  a política projetada pelos media no 

seculo  XXI será cada vez mais à volta da personalidade e da projeção dos 
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líderes políticos e o julgamento que os cidadãos fazem de quem os governa e 

isso não é para o autor necessariamente um “pecado” ou o caminho errado: “A 

forma como os media cobriram as eleições de 2004 com Arnold Schwarzenegger 

a concorrer para Governador da Califórnia é sintomática desta tendência, 

condenada por muitos como um exemplo evidente da trivialização da política e a 

colonização dos valores de Hollywood e da indústria do entretenimento. Depois 

desta primeira vaga de preocupação acerca do verdadeiro sucesso de 

Schwarzenegger, no entanto, e enfrentando o facto do mundo não ter acabado, 

os media dos Estados Unidos acostumaram-se à sua liderança como Governador 

e até à remota possibilidade de uma futura campanha para Presidente dessa 

antiga estrela do cinema (remota por ele ter raízes austríacas e não propriamente 

, o que não foi, claro, um obstáculo para Ronald Reagan que ascendeu da 

categoria B como ator a Governador e a Presidente cumprindo dois mandatos”. 

(McNair, 2011:243)  

É a chamada “americanização” da cultura política ou democracia da audiência.  

Os políticos-celebridade apoiam-se em especialistas de marketing e assessores 

de comunicação e tentam projetar um político não tradicional recorrendo aos 

media.” Não hesitam em projetar as suas histórias pessoais, idiossincrasias e 

famílias. O seu objetivo: não apenas serem reeleitos, mas tornarem-se uma 

“marca” forte”, alguém que recebe o benefício da dúvida quando lança um novo 

produto (propõe uma nova política) ou alguém que resiste nos tempos difíceis 

(fiasco e escândalos)”. (T’Hart e Tindall, 2009:274) A exemplo disto basta lembrar 

como a reservada Angela Merkel abriu a sua vida privada na campanha para as 

legislativas de 2005 ao permitir que um jornal alemão fosse à pesca com ela e o 

marido e contasse a história na sua edição.  

Geoffrey Craig defende mesmo que a nova autoridade política não deriva apenas 

do conhecimento do campo político e das competências para a performance nos 

media. Acima de tudo para o autor: “…eles têm de exibir um carácter que ressoe 

para o público. Os líderes variam no grau em que cultivam a sua aparência, mas 

cada vez mais a autoridade política está na habilidade de possuir uma 

personalidade e um carisma que os leve a atingirem o estatuto de celebridade. 

Esse estatuto é baseado no escrutínio dos media e do público na sua vida privada 

assim como nos seus compromissos públicos. O apelo do estatuto de celebridade 
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está numa aparente autonomia do indivíduo do seu partido político, embora na 

realidade esses líderes tenham de encetar difíceis e complexas negociações para 

manterem esse estatuto de celebridade e manterem autoridade no seu campo 

político” (Craig, 2016:146) 

O facto é que estudos demonstram que o número de eleitores sem filiação 

partidária está a aumentar e os candidatos ou líderes políticos vêm-se obrigados 

a ter de lutar por votos. Se longe vão os tempos em que os eleitores tinham 

contacto direto com os políticos, hoje é através dos media que os vêm, ou melhor, 

vêm representações simbólicas dos políticos: “…a luta pelo poder tornou-se num 

teatro. Os candidatos trabalham para apresentar performances competentes para 

uma audiência. É o sucesso dessas performances que vai determinar como 

brancos, judeus, católicos, mulheres vão distribuir os seus votos preciosos.” 

(Alexander, 2010:9) Numa análise às eleições nos Estados Unidos, em 2008, 

Jeffrey Alexander resumia assim a batalha da campanha entre os candidatos 

democrata e republicano: “A luta pelo poder não é dialógica, uma versão política 

do “American Idol”, onde os dois concorrentes procuram a aprovação dos juízes e 

a votação da audiência. Entre os dois lados políticos está um pântano de 

comunicação de massa mediada…repórteres, editores e outros comentadores 

constituem um prisma digital gigante através do qual cada candidato com a sua 

performance tem de passar, distorcendo a luz e deslocando o discurso verbal e as 

imagens que passam no meio.” (ibid:15).  

Há um escrutínio constante sobre os líderes políticos. E não só nas suas 

lideranças e ações. Os olhos de todos estão na vida política e pessoal dos líderes 

políticos, aqueles que escolhemos para nos representar. Há quem defenda que a 

personalidade e a vida privada dos líderes políticos revelam questões de 

confiança e que a moralidade e a honestidade são importantes na informação 

para que os cidadãos possam julgar os seus líderes. Brian Macnair cita o caso do 

escândalo Mónica Lewinsky/ Bill Clinton como uma tendência crescente nos 

media: “Se num passado não muito distante estes temas eram geralmente 

excluídos do discurso público, hoje eles contribuem para um quadro mais geral da 

vida política construída pelos media. Alguns políticos beneficiam dessa exposição, 

outros sofrem. As novas regras do jogo são suficientemente conhecidas e os 

políticos contemporâneos não se podem queixar de ignorância no que se refere à 
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importância que é dada à imagem e à personalidade” (McNair, 2011:245). A 

questão é que a exposição mediática não tem só as vantagens que os políticos 

querem e quanto mais expostos estiverem, porque assim se criaram e ofereceram 

aos media, mais suscetíveis estão não só em questões que têm a ver com a 

liderança política, mas também em tudo o que envolve a sua vida privada. “Há 

muitas razões para isto, mas duas são de grande relevância. Primeiro, os líderes 

democráticos eleitos não chegam ao poder por causa das suas virtudes ou por 

tradição. Pelo contrário, eles são escolhidos segundo a vontade dos seus 

representantes. Ao serem eleitos pelos cidadãos, os presidentes e os primeiros-

ministros assumem as vestes da superioridade da democracia sobre a monarquia 

ou os regimes totalitaristas. São o objeto de um escrutínio permanente por parte 

dos media e gozam o especial privilégio de comunicar com o público através 

deste canal. Na esfera política, eles são aqueles que alcançaram a celebridade”. 

(Rojek, 2001:181). Como celebridades vêm a sua vida exposta nos media porque 

sabem que isso pode contribuir para o seu sucesso: “…as vidas privadas estão a 

ser cada vez mais usadas pelos líderes como um recurso para construir a sua 

identidade política. Assim, as suas famílias aparecem frequentemente e tornam-

se ícones nacionais: mulheres e filhos atraem um sem número de exposição 

mediática e representam sempre um bom papel numa campanha eleitoral. 

(Stanyer, 2007: 74). James Stanyer defende ainda que: “…o público, pode dizer-

se, sabe mais detalhes acerca das vidas pessoais dos candidatos do que do seu 

programa político. Tal com as celebridades, em outros campos, eles aceitaram 

desvendar a sua privacidade, ou simplesmente não foram capazes de a defender 

perante os media obcecados nas celebridades” (Stanyer,2013:1). A verdade é 

que a comunicação política personalizada levou também ao desvendar da vida 

privada dos políticos, que como sustenta James Stanyer é já global nas 

democracias ocidentais e momentos íntimos de candidatos ou políticos em 

funções são partilhados nos media com cada vez mais frequência: o antigo 

Presidente francês Nicolas Sarkozy explorou a sua vida privada com fins políticos; 

em Itália, Sílvio Berlusconi foi o político que mais usou aspetos da sua vida 

privada para se promover perante o eleitorado, na Alemanha, o antigo Ministro da 

Defesa, Rudolf Sharping, apresentou o seu “novo amor” numa entrevista à revista 

Bunte, na Austrália, o líder do Partido Trabalhista, Mark Latham usou a sua 

família para projetar a imagem de um candidato “amigo” das famílias, etc. A 
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utilização dos media na divulgação da vida privada visa atingir um público mais 

vasto: “Globalmente, a distinção entre o público e o privado na política está a ser 

reconstituída, com a divulgação dos aspetos pessoais a tornar-se cada vez mais 

comum e até um pré-requisito para o sucesso eleitoral. Isto talvez seja mesmo a 

resultado de um infeliz soundbite de que ‘a política é o show-business para 

pessoas feias’” (Stanyer, e Wring, 2004:7) 

John Corner e Dick Pels (2003) identificam três esferas onde os políticos operam: 

a primeira é a esfera das instituições políticas, o mundo das organizações 

partidárias, legislaturas e governos; a segunda designam como a esfera privada, 

que incluiu os aspetos privados dos políticos desde a sua biografia até às suas 

relações familiares; a terceira esfera é a do público e do popular, um espaço 

mediado no qual acontece a performance política. Consumo, celebridade e 

cinismo (ou indiferença política): assim é caracterizada esta época pelos autores. 

Juntas reestruturam o campo da representação política e da cidadania, 

substituindo as formas tradicionais de fazer política com base na ideologia e nos 

partidos políticos, fazendo sobrepor-se a estética e o estilo. “Enquanto que os 

partidos tendencialmente se tornam partidos do centro esbatendo as divisões no 

espectro ideológico, os eleitores vão-se afastando destes cubículos vazios para 

se identificarem com indivíduos ou celebridades que condensam temas 

particulares e emoções num espetáculo de carácter e estilo” (Corner e Pels, 

2003:7). Cada vez mais os eleitores querem votar em pessoas e nas suas ideias 

do que nos partidos políticos e nos seus programas. “A sua chamada “apatia” ou 

falta de interesse (que é muitas vezes uma legítima falta de interesse nos políticos 

profissionais) é muitas vezes contrabalançado por um interesse mais distraído na 

política do espetáculo e das celebridades enquadrada na campanha permanente, 

marketing e sondagens que caracterizam o ritmo da democracia dos media. Este 

interesse é facilitado por novas formas visuais e emocionais que permitem às 

audiências “ler” o caráter e o estilo dos políticos e assim poder julgar a sua 

autenticidade e competência de uma forma mais eficiente. Esta contínua 

exposição pública nos media dos políticos empresta uma estranha familiaridade 

que limita a distância entre eles. Ao gerar estas estruturas de proximidade e 

distância, a democracia da televisão oferece alguns riscos, mas também novas 

oportunidades para a representação democrática e a prestação de contas” 
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(ibid:8). É senão uma parte da modernização da comunicação política onde a 

atenção à imagem passou a ser primordial. “Na lógica do marketing para estar à 

frente é necessário ajustar a conceção da representação. Os representantes 

vendem-se ao mercado; os partidos bem-sucedidos são como empreendedores 

de sucesso e isto é um facto para enaltecer e não para condenar. Se aceitam que 

os políticos celebridade são uma forma de marketing, então as celebridades estão 

apenas a fazer o uso das suas técnicas, como maneira de se venderem 

(Scammel,1999:37).  

Liesbet Van Zoonen lembra o momento em que em 1999 o governo trabalhista 

britânico se insurgiu contra os jornais por causa da obsessão com o trivial e o 

tratamento dos assuntos políticos como se de uma novela se tratasse. “O 

escândalo, o conflito e a incompetência, tanto pessoais como políticas, fornecem 

os ingredientes para a metáfora da novela no discurso modernista. Com 

ocasionais exceções, todas estas histórias têm mecanismos que não afastam os 

leitores da política ou dos políticos, antes os envolvem “(Zoonen, 2003:104). 

Segundo a autora, os políticos são apresentados como personagens num 

argumento escrito por eles próprios, ou muitas vezes pelos seus assessores. 

Tempos houve, como recorda Geoffrey Craig, em que a performance política era 

extremamente apreciada e valorizada e até ensinada. Na Grécia antiga, as 

competências performativas como a oratória eram ensinadas, vastamente 

observadas e consideradas: “Eram os meios para realizar mudanças políticas de 

uma forma não coerciva e ao mesmo tempo demonstrar excelência no carácter e 

liderança. Por contraste, nos tempos modernos a tendência é retirar substância à 

performance política. Somos céticos se essa performance é necessária e um 

veículo legítimo para a transmissão da informação e do poder de persuasão das 

ideias. A performance carrega consigo uma conotação negativa de 

superficialidade “(Craig, 2016: 2). O autor considera que a principal razão para 

esta disparidade está no meio como a performance política é apresentada. Ela 

passou de ser pessoal, numa assembleia, para os media e foi por causa disso 

que começou a ser vista como algo falso, representado, sem substância: “O 

descontentamento do público quanto à performance política contemporânea 

deriva em grande parte da alienação que as pessoas sentem perante essas 

performances, dado o carácter mediatizado dessa comunicação, mas também 
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porque as performances parecem primeiramente orientadas para os jornalistas e 

para o concurso da esfera política em vez de serem orientadas diretamente para 

os eleitores.” (ibid:3) 
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1.3 POLÍTICOS-CELEBRIDADE E O IMPACTO PARA A DEMOCRACIA  

 

A ascensão do fenómeno dos políticos-celebridade leva a que muitos se 

questionem sobre o impacto que a cultura popular terá no mundo da política. Se 

eles significam uma extensão ou uma redução do processo democrático. Para 

Darrell M. West e John Orman (2003) há várias questões que se colocam quanto 

ao futuro deste sistema político que vive das celebridades: A entrada das 

celebridades no processo político representa um bem ou um mal para a política? 

Estamos condenados a ser conduzidos por estes “patifes” ou as celebridades 

representam uma boa oportunidade para revigorar o processo político trazendo 

sangue novo com ideias inovadoras? Os políticos-celebridade trivializam a 

substância e diminuem o já adquirido pela nossa sociedade? Na prática, a dúvida 

reside na questão de perceber se os riscos de uma maior ascendência das 

celebridades através dos media serão prejudiciais para o nível e a qualidade da 

democracia, ou, se pelo contrário, os políticos celebridade são uma forma de 

envolver mais os cidadãos na democracia porque se identificam melhor com as 

características destes atores políticos? O fenómeno crescente das celebridades 

políticas divide os académicos. Visto como uma tendência crescente e fruto de 

uma profunda transformação na comunicação política, há autores que entendem 

esta nova tendência como o exemplo da degradação, o predomínio da imagem 

sobre a substância, e autores que defendem que a era das celebridades políticas 

ajuda a envolver os cidadãos nos assuntos políticos por se sentirem mais próximo 

destas personalidades que já não representam apenas uma elite. Como John 

Corner que alega que o político-celebridade é apenas um código para a 

performance das representações através dos gestos e dos media disponíveis 

para todos aqueles que reclamam a representatividade: “Não deve ser entendido 

como uma traição aos corretos princípios da democracia representativa, mas uma 

extensão dela” (Corner, 2000:57) 

John Street (2004) admite que os dois tipos de políticos-celebridade e 

celebridades-políticas provocam juízos críticos, essencialmente no que diz 

respeito à legitimidade representativa.  No caso dos políticos-celebridade, há um 

empobrecer da relação entre os representantes e os representados porque há 

uma marginalização dos assuntos com substância política em favor dos gestos e 



Sandra Sá Couto O Presidente Celebridade Página 40 
 

performances superficiais; no caso das celebridades-políticas a questão está nas 

suas qualidades irrelevantes e conhecimento superficial que não justificam essa 

afirmação de representatividade.  

Serão as celebridades boas ou más para a democracia? Dick Pels admite que 

num mundo com excesso de informação, personalização e uma mistura de 

conteúdos políticos, a emoção e o estilo podem encurtar o caminho para a 

informação política: “A nova informalidade das vidas políticas encaixa melhor 

nesta sociedade individualizada e mediatizada que é também uma cultura de 

entretenimento e das celebridades. Esta cultura facilita novas e mais diretas 

formas de identificação com a política, mesmo que a lacuna entre a elite 

mediatizada e os cidadãos comuns se mantenha sempre.” (Pels, 2008:42) 

Timothy C. Weisckel, um dos mais críticos, chama-lhe a política da distração: 

“Estamos a assistir a uma subtil, intencional, e aparente transição para a política 

da distração. As celebridades tornaram-se políticos e os políticos aspiram a 

tornar-se celebridades à medida que os eleitores são relegados para o papel de 

fãs. O poder está cada vez mais concentrado nas mãos de poucos que participam 

em pseudo eventos que decorrem por detrás do pano. Sem acesso independente 

à informação do que ocorre por detrás do palco, o público fica marginalizado 

divergindo do real envolvimento dos cidadãos. Na mais poderosa democracia da 

terra, com uma cobertura continua das celebridades políticas, a política nacional 

tornou-se um show onde os palhaços usam o palco para distrair os cidadãos do 

que realmente importa nas suas vidas e determina o futuro do planeta. Esta 

política permanente da distração merece um escrutínio se quisermos restaurar o 

significado da democracia no século XXI. “(Weisckel, 2005:394).  

Há quem defenda que a política não é uma ciência, mas uma arte dentro das 

novas formas de representação e de uma crescente democratização da 

democracia, o estético é inerente e inevitável na (pós) modernidade. “A política de 

estilo mais pessoal pode gerar efeitos democráticos ao estender as plataformas 

de envolvimento e cidadania ao oferecer formas culturais de apelo popular e 

identificação emocional que cortam com a tecnocracia e a inércia institucional. Ao 

por em primeiro plano a performance de um político enquanto ator, cuja 

performance no palco é continuamente julgada, é uma forma de julgar 
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continuamente a sua autenticidade, honestidade e carácter” (Corner e Pels, 

2003:9) Nesta cultura mediatizada, John Corner e Dick Pels vão mais longe 

afirmando que as celebridades políticas podem até gerar efeitos democráticos: 

“...um político com estilo pessoal pode gerar efeitos democráticos, expandindo as 

plataformas que permitem um maior envolvimento e cidadania, e oferecendo 

formas de apelo popular e identificação emocional, os efeitos democráticos que 

cortam com a tecnocracia escondida e a inércia institucional. Um político com 

capacidades de performance parece um político ator, cuja performance no palco 

público é constantemente julgada em termos de autenticidade, honestidade e 

caráter. (ibid:10) Street questiona esta definição de arte: “Se a comunicação 

política deve ser entendida como arte ou uma performance, a questão é esta: que 

tipo de arte, que tipo de performance? Quem e o quê os políticos estão a tentar 

ser e a dizer? Não há uma resposta clara para nenhuma destas perguntas.” 

(Street, 2004:94) 

Face à crescente importância dos políticos-celebridade, argumentos a favor 

defendem que “... pode ser um meio de envolver os cidadãos na política desde 

que demonstrem substância ideológica : “ os políticos celebridade podem ser 

usados não só como um meio para envolver aqueles que estão afastados da 

política através de uma reconfiguração do processo político” (Wheeler,2003:421) 

Mas o autor alerta para o facto da necessidade dos políticos celebridade não 

serem só o vazio da performance sob pena de rapidamente se esfumarem. Sem 

substância ideológica não há valor democrático e perde-se a ligação que as 

pessoas têm às causas: “A celebridade em política pode ser usada não só como 

um meio para envolver os eleitores, mas mais importante, deve providenciar uma 

base representativa no qual os cidadãos participam (ibid: 22). Ou como defendem 

Alexander Jeffrey e Bernardette N. Jarowsky: “Para as performances políticas 

serem bem-sucedidas, elas têm de se conectar ou fundir, com largos segmentos 

da cidadania que compõem as audiências. Se esta ligação for efetiva, depois 

aquilo a que podemos chamar a dimensão performativa da política- não só os 

candidatos, mas também os escritores de discursos, os assessores e toda uma 

equipa que desenvolve a imagem- torna-se invisível a olho nu. O candidato 

parece natural. Mas quando a performance e a receção não estão interligadas, 

isso parece tornar-se um show; a ação política parece demasiado encenada, 
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estratégica, mecânica e inautêntica”. (Alexander e Jarowsky,2014:  2). Para os 

autores é a performance que vai determinar o resultado da campanha eleitoral se 

ela for credível e tiver significado: “Quem conseguirá chegar à consciência 

coletiva? Quem conseguirá escrever discursos que encaixem nos grandes temas 

da história nacional atendendo aos grandes desafios quem têm lugar nos nossos 

tempos? Quem conseguirá convencer os cidadãos que as eleições são uma 

espécie de salvação nacional? Quem consegue ser o símbolo das esperanças 

democráticas, esculpindo a sua imagem política e personalizando a liberdade e a 

solidariedade num modo inteligente e cheio de palavras? Quem conseguir dar-lhe 

melhor significado será o vencedor de uma campanha (ibid: 109) E a 

artificialidade das performances tem sempre riscos: “Se o sucesso político 

depende de se tornarem uma representação coletiva, então o insucesso político 

emerge daqueles que não o conseguirem. Os candidatos tornam-se 

representações coletivas quando a sua imagem e significado são repletos de 

energia. Se a energia não estiver lá, a imagem desaparece. Em vez da 

representação coletiva que significa a sociedade civil, a imagem parece 

esvaziada, e esse processo de esvaziamento desdobra-se de maneiras muito 

diferentes”. (Alexander,2010:29) 

Weisckel (2005) atribui o triunfo da política da distração na América, fruto da 

aceitação de que a política nacional é mero entretenimento, à convergência de 

cinco fatores:  

a) a concentração dos donos dos media, focados em mais audiências para tornar 

mais rentável o negócio 

 b) a crescente mistura das notícias com o negócio do entretenimento com uma 

“hollywoodização” dos conteúdos noticiosos e a trivialização do jornalismo de 

investigação e a ascendência da reality Tv 

 c) a expansão da “rádio do ódio” e da “televisão aos gritos” 

d) o crescimento da televisão por cabo, dos grupos de emails, da blogosfera e do 

webstreaming e o declínio da televisão 

 e) o crescimento das celebridades políticas onde as celebridades se tornam 

políticos e os políticos procuram ser reconhecidos como celebridades. Sobre o 
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fenómeno das celebridades, o autor chama-lhe o “teatro do absurdo” e avisa para 

as consequências desastrosas que esta política da distração pode ter não só na 

América, mas no mundo.  

Também Boorstin alertava para a síndrome dos políticos-celebridade defendendo 

a necessidade de um “acordar” para o mundo real e para a direção correta:” Não 

nos devemos preocupar com a forma como exportamos as imagens da América 

onde vivemos. Não devemos tentar persuadir os outros a partilhar as nossas 

ilusões. Devemos tentar sair dessas imagens. Devemos procurar uma nova forma 

para que as mensagens cheguem a nós, seja pelo nosso passado, por Deus, dou 

pelo mundo que podemos odiar ou pensar que odiamos.” (Boorstin, 1992:260)  

No campo de estudo dos políticos-celebridade sobra muitas vezes uma espécie 

de preconceito: “Há uma crítica moral da sociedade contemporânea que reflete 

que a vida social está demasiado obcecada com o culto das celebridades, que é, 

por definição uma distração do real e das preocupações virtuosas”. (Krieken, 

2013:5) 
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1.4 A METÁFORA DA CELEBRIDADE 

 

Como já verificámos, a cultura das celebridades levada para o mundo da política 

tem vantagens e riscos. Os políticos celebridade tentam conectar-se com o 

público, mas por detrás da performance tem de existir conteúdo, sob pena de tudo 

parecer apenas artificial: “A política é significado, mas se parecer apenas ação 

simbólica corre sérios riscos de falhar. Porque a performance política só tem 

sucesso se parecer natural, não deve trair a sua própria construção” (Alexander e 

Jaworsky, 2014:12) 

Robert Van Krieken (2013) lembra a tentativa de deslegitimação de Barack 

Obama pela campanha de McCain para destacar que é impossível não reparar 

como as celebridades têm um papel preponderante na diplomacia e na política. O 

termo celebridade, que se refere a alguém famoso ou muito conhecido, “…tem 

nos últimos 50 anos sido utilizado como algo negativo por descrever alguém 

famoso, mas que nada alcançou em contraste com o termo herói denotando 

alguém com talento verificável (Drake e Miha, 2010:50) 

Jeffrey Alexander recorda o risco que a campanha de Barack Obama correu no 

momento em que o estatuto de celebridade-política ameaçou os seus resultados: 

“…a metáfora e o saber comum sugerem que as eleições se vencem ou perdem-

se baseado na demografia, finanças, e outros elementos estruturais. Se os 

candidatos perdem ou ganham, no entanto, é uma questão de ação. A 

identificação simbólica, a metáfora, e uma narrativa desdobrada- e como são 

geridas e interpretadas no decorrer dos eventos, - determinam quem sairá 

vitorioso da batalha democrática pelo poder. O esforço da campanha de McCain 

para conotar Obama como uma celebridade, algo trivial comparado a Paris Hilton 

ou Britney Spears, prova um dos mais perigosos episódios da campanha de 

Obama” (Alexander, 2010:410). 

Em agosto de 2008, a campanha de Barack Obama avança para fora das 

fronteiras dos Estados Unidos. O candidato democrata faz uma viagem de dez 

dias sem precedentes. Viaja primeiro pelo Iraque, depois Afeganistão, segue para 

Israel, Berlim, Paris e Londres. Obama é recebido e saudado por multidões, junta-

se a soldados americanos em missão no estrangeiro e recebe honras de Chefe 
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de Estado e é publicitado como tal.  O sucesso desta tournée, refere Jeffrey 

Alexander, ameaça colocar os assuntos externos no tabuleiro da campanha e 

este desenvolvimento pode ser devastador para a campanha do Republicano, 

McCain, que tem como trunfo desempenhar o papel de herói militar e ser um 

profundo conhecedor dos assuntos externos: “Quando a metáfora funciona, 

clarifica sentimentos conflituosos entre o sentir e o perceber. A imprensa liberal 

admira a aventura pelo estrangeiro de Obama e as populações europeias que o 

adoraram, mas os conservadores não lhe reconhecem essas competências e a 

sua adoração parece-lhes imerecida. Os media conservadores separam assim a 

imagem da pessoa mundana, tornando o candidato falso e fruto apenas da 

performance no palco.  Quando Obama se reúne com os militares e os líderes 

políticos do Médio Oriente, o antigo Embaixador das Nações Unidas, John Bolton, 

diz na Fox que “Obama já tinha tomado decisões em relação ao Iraque e ao 

Afeganistão antes mesmo da visita, ameaçando a política externa dos Estados 

Unidos” e no dia seguinte o New York Post concorda informando os seus leitores 

que “Obama já tomou as suas decisões e que a sua intenção foi “apenas mostrar-

se” e “aproveitar os holofotes como o salvador de um processo de paz que está a 

ser negociado há anos”. Na Fox, Sean Hannity descreve a viagem como uma 

mera “photo oportunity” e “bem coreografada”. O jornalista e também veterano 

conservador, Fred Barnes, descreve Obama como “um homem de palco”, 

escrevendo sarcasticamente que “as imagens na televisão e as fotografias dos 

jornais com Obama no helicóptero ficaram magníficas” (ibid:421) 

Perante esta divisão entre a opinião na imprensa liberal e conservadora, a 

campanha de McCain faz um anúncio publicitário de 30 segundos exibido apenas 

dois dias depois de Barack Obama chegar da sua digressão europeia. O anúncio 

é exibido na televisão por cabo, mas ao fim de alguns dias já tem milhões de 

visualizações no You Tube. O anúncio começa com uma multidão que se juntou 

em Berlim para ouvir o comício de Barack Obama, gritando o nome do candidato 

norte americano, e cruza o mesmo tipo de multidões que se juntam para ver ou 

ouvir Paris Hilton e Britney Spears gritando também o nome destas celebridades. 

No anúncio ouve-se uma voz que diz “Ele é a maior celebridade do mundo, mas 

será capaz de nos liderar?”. “No início os observadores mais céticos de ambos os 

lados rejeitaram a ideia de celebridade deste mais sério, ambicioso e moralístico 
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anúncio da política contemporânea.  Declaram-no falso e perigoso. Um 

comentador da ABC aconselhou a campanha de McCain a não percorrer esse 

caminho. Um especialista em campanha negativa, ouvido na Rádio Pública, 

classificou o anúncio como incorreto na comparação. Até os jornalistas de 

entretenimento do Showbizz Tonight o consideraram ridículo. (Alexander, 2010: 

417). Mas, os críticos que desvalorizaram o impacto, com efeitos políticos 

limitados, engaram-se quanto ao impacto da mensagem dos conservadores. 

Menos de uma semana depois do anúncio da metáfora da celebridade, sete em 

cada dez americanos viram o anúncio original. A narrativa conseguiu colocar 

McCain empatado nas sondagens com Obama, cada um com estimativa de voto 

de 44 por cento, quando duas semanas antes, o candidato democrata levava sete 

pontos de avanço sobre o candidato republicano:”. Isto mostra bem o poder da 

metáfora que criou um novo campo cultural. Os americanos querem eleger a 

celebridade mais conhecida do mundo ou preferem um herói de guerra? A 

brilhante campanha dos conservadores desqualifica Obama. E quando a 

campanha de Barack Obama protestou quanto ao rigor do anúncio os 

conservadores responderam que tal e qual as celebridades quando não gostam 

da crítica Obama reagiu com histeria”. (ibid:414)  

A simbólica poluição da metáfora da celebridade tinha chegado já aos media 

mainstream e o grande desafio de Barack Obama estava a dias de distância com 

a oportunidade de discursar no momento da nomeação na Convenção 

Democrata, vista não só pelos membros do partido como televisionada por 

milhões de espetadores. Meses antes da data, considerado um dos momentos 

mais importantes para um candidato à presidência dos Estados Unidos, a 

campanha democrata tinha decidido até que esse momento iria ser transmitido 

num estádio com mais de oitenta mil lugares sentados. No seu discurso, Barack 

Obama fez questão de abordar a metáfora da celebridade, como recorda Jeffrey 

Alexander: “Enfrentando diretamente a sua construção metafórica, Obama 

proclamou: Eu não sei que tipo de vida John McCain pensa que as celebridades 

têm, mas esta é a minha”. Enquanto falava acerca do que considerava ser a sua 

vida real, as câmaras da televisão mostravam negros, brancos, velhos e novos 

acenando afirmativamente perante as suas afirmações. Oferecendo propostas 

ambiciosas para reparar a sociedade norte americana, Obama avançou da ideia 
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mundana para inspiradoras promessas de uma sociedade justa e solidária, 

porque “é esse o ideal da América, a promessa de crescer e cair juntos, eu sou o 

cuidador do meu irmão e da minha irmã”. “O evento, frustrou as aspirações dos 

republicanos e acalmou os medos dos democratas. As performances no palco e a 

reação da audiência projetaram profundos valores patrióticos e não artificiais 

como nas celebridades. Criaram um festival de comunidade, retirando a ideia de 

algo completamente artificial. Isto foi de facto, o que o candidato democrata 

conseguiu. Mesmo aqueles implacáveis críticos de Obama ficaram convencidos 

que o candidato era a representação coletiva da América. A metáfora da 

celebridade foi extraordinária, mas não podia ser esticada pelos Republicanos. Se 

foi curta para os conservadores, para os Democratas pareceu durar uma 

eternidade. Derrotar essa metáfora foi decisiva para a vitória democrata” 

(ibid:418)  
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2 A ESCOLA AMERICANA 

  
Como nos recorda Mark Wheeler (2013), desde sempre os americanos 

apreciaram candidatos com relatos de bravura. Muitos foram os que construíram 

as suas campanhas e vitórias com base no seu passado de combatente. Outra 

marca de outros célebres políticos da América vem da sua história familiar. 

Ambos encaixam nas categorias definidas para as celebridades para diversos 

autores que estudam o fenómeno, como já observamos. Alan Schroeder (2004), 

defende que o que realmente os americanos valorizam na escolha de um 

candidato se resume a tipos de realeza: Presidentes e entertainers. Há mais de 

cem anos que Presidentes norte americanos e o mundo do show business se 

misturam: “Um sem número de fatores levou os nossos “Primeiros Cidadãos” para 

a arena do show business. Os Presidentes cultivaram ativamente as suas 

relações com os performers. Tão cedo quanto 1918, Woodrow Wilson esfregava 

os ombros com as estrelas do cinema mudo. Franklin Roosevelt levou até à Casa 

Branca todas as atrações do cinema desde Shirley Temple a Worson Welles. 

John F. Kennedy fez de Frank Sinatra membro honorários e romanceou com as 

mais belas atrizes. Ronald Reagan, literalmente o Presidente do show business, 

manteve laços apertados com Hollywood depois de chegar a Washington. Bill 

Clinton levou essa relação com Hollywood a níveis nunca vistos cantando com 

Barbara Streisand e convidando Tom Hanks a pernoitar na Casa Branca. Até 

George W. Bush, uma figura sem qualquer laço com o entretenimento, apareceu 

ao lado de um sem números de atores.” (Schroeder,2004:4). A mistura entre os 

dois mundos, defende o autor, é já uma fronteira invisível. Os próprios 

Presidentes transformaram-se eles próprios em entertainers: “Tal como os 

entertainers gravitaram no mundo da política, também os políticos gravitaram no 

mundo do entretenimento. Os Presidentes, em particular, adaptaram a 

performance e as técnicas de publicidade dos seus colegas do entretenimento. 

Tal como a elite de Hollywood, os Presidentes modernos rodearam-se de 

cabeleireiros, caracterizadoras, técnicos de iluminação, professores de voz, 

produtores e diretores. A máquina de assessoria da Casa Branca opera como um 

estúdio de publicidade dando um sem número de imagens do homem que a lidera 

para garantir a aprovação da audiência. Como um meio de ficar perto do público, 

os Presidentes e as suas famílias colocam-se em todos os cenários imagináveis 
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do entretenimento…os media, sempre atentos ao comportamento do Presidente, 

ajudaram a redefinir a Casa Branca como o braço de Washington na indústria do 

entretenimento” (ibid:5) 
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2.1 EISENHOWER, A ESTRELA DO VÍDEO  

 

O primeiro político celebridade, tal como hoje o conhecemos, terá sido Dwight 

Eisenhower. Quando a televisão juntou a intimidade da rádio com o poder visual, 

nos anos 40 e 50. “…fez-se uma estrela do vídeo de Dwight Eisenhower 

trazendo-o diretamente para a nossa salar de estar. Na verdade, Eisenhower 

aparece como a primeira estrela de televisão. “Ike”, como o conhecemos, tinha 

sido um herói da segunda guerra mundial e usou a sua celebridade para chegar 

ao cargo. O casamento de Eisenhower, o herói de guerra, com Eisenhower, o 

Presidente da televisão, produziu um dos chefes do executivo eleitos mais 

populares de sempre”. (West e Orman,2003:9) Embora, John F. Kennedy seja 

lembrado como o primeiro presidente americano da televisão, o precedente foi 

aberto por Dwight Eisenhower que foi o primeiro candidato à presidência a 

comprar tempo de antena na televisão em 1952: “Eisenhower inspirava confiança 

com um discurso claro, sorrisos confiantes e a imagem de um herói…o slogan “I 

like Ike” tornou-se rapidamente parte da linguagem política norte americana. 

Eisenhower também levou a sua mensagem ao povo americano através de 

anúncio na televisão de 30 segundos. Foi a primeira vez que a televisão comercial 

teve um papel principal na eleição presidencial”. (Miller Center:2017). Para falar 

na televisão, Eisenhower contratou o ator Robert Montgomery que o serviu na 

Casa Branca entre 1953 a 1958: “Trabalhando sem receber, Montgomery fazia 

sugestões sobre luz, ângulos da câmara, guarda roupa e colocação de voz- tudo 

menos conteúdo…uma das suas primeiras sugestões foi libertar o Presidente 

Eisenhower do teleponto, um instrumento de que o Presidente desgostava”. 

(Schroeder,2004:221) Depois de eleito, foi o Presidente Eisenhower que fez a 

primeira conferência de imprensa na televisão e foi o primeiro Presidente a 

contratar um assessor de imprensa. Foi na era de Eisenhower que a Casa Branca 

teve o primeiro estúdio de televisão. A teoria do “candidate-centred politics” 

(política feita à volta do candidato) foi estreada com Eisenhower: “…a 

personalidade do candidato tornou-se mais importante do que as preocupações 

ideológicas, especialmente na era da televisão. Eisenhower inaugurou a política 

orientada de forma afetiva no candidato em que a campanha é orientada numa 

base pessoal. Um grande número de democratas mudou o voto para o “I Like 

Ike”.” (West e Orman, ,2003:44)   
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2.2 DE ROOSEVELT A JFK 

 

Foi a televisão que elevou à categoria de celebridades os presidentes norte 

americanos, mas antes da sua chegada já a rádio era utilizada por Franklin D 

Roosevelt: “Para definir a sua imagem como uma autoridade benigna que 

pregava um senso comum populista, Frank D Roosevelt desenvolveu as suas 

capacidades retóricas. Notavelmente, ele disse em 1933 no seu discurso de 

posse que a única coisa de que devíamos ter medo era do medo em si mesmo. 

Ele estabeleceu uma relação com o público americano através das conversas da 

rádio NBC. Estas conversas foram desenhadas para reiterar as suas capacidades 

como líder e dar esperança durante um período de profunda crise” (Wheeler, 

2013:40). Tal como Mark Wheeler, também Alan Schroeder vê semelhanças na 

imagem, celebridade e capacidade oratória entre Roosevelt e John F. Kennedy: 

“Dois antigos Presidentes abriram o caminho para a aceitação de Ronald Reagan 

como um Presidente plausível: Franklin Roosevelt e John F. Kennedy. Roosevelt 

teve a grande sorte de começar a sua presidência no início das imagens faladas. 

Abençoado com uma cara bonita e uma voz majestosa, FDR foi o líder perfeito 

para a América durante a era de ouro de Hollywood. (Schroeder,2004:275) Mas 

Kennedy, com a televisão, elevou o papel das estrelas políticas a outro nível. 

Ganhou a presidência na televisão depois do debate com Nixon: “A sua prestação 

durante o debate com Richard Nixon ajudou-o a ganhar os indecisos, os votos 

independentes, por causa da sua imagem ser tão calma, um ídolo. Em contraste 

com aquele ar do passado de Nixon, Kennedy apareceu mais jovem e mais 

vigoroso, e como um líder capaz de fazer o país andar de novo depois do período 

Eisenhower”. (West e Orman,2003:44). Kennedy foi o Presidente mais fotogénico 

e o primeiro Chefe de Estado a usar a instituição da televisão para comunicar com 

o público: “Nos debates presidenciais com Richard Nixon, Kennedy foi 

extremamente eficaz, um excelente performer da televisão em oposição a Nixon 

que parecia alienado. Kennedy, em contraste, estava totalmente articulado, mas 

não demasiado emocional ou ideológico. Ele foi aquilo que Marshall McLuhan 

sugeriu como um homem seguro, em que pudéssemos confiar. Ele foi assertivo, 

assumindo posições anticomunistas, mas ao mesmo tempo razoável e não 

demasiado agressivo” (Kellner, 2002:468) 
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A dinâmica das celebridades foi utilizada por vários presidentes norte-americanos 

que eram vistos como ícones:” Os políticos rapidamente perceberam a 

necessidade de serem populares equilibrando as suas qualidades políticas com 

atributos pessoais” (Wheeler, 2013: 51). Franklin Roosevelt, John F. Kennedy, 

Ronald Reagan (a quem chamaram o Grande Comunicador), Bill Clinton e Barack 

Obama (conhecido como o Presidente- celebridade) são exemplos de Presidentes 

dos EUA construídos na base de formas de comunicação personalizada. “Não é 

que os americanos não tenham tido heróis, mas nas décadas mais recentes, os 

heróis americanos foram substituídos por meras celebridades. Os políticos já não 

são heróis, mas são tratados e noticiados como celebridades” (West e 

Orman,2003:12). Foi o impacto do sistema das celebridades políticas 

televisionadas que tornou possível um ator (Ronald Reagan) chegar à Presidência 

dos Estados Unidos: “Ronald Reagan é o único indivíduo na história dos Estados 

Unidos que teve os dois mais glamorosos empregos: Presidente e estrela de 

cinema. Porque Hollywood chegou primeiro, Reagan teve a oportunidade de 

canalizar as suas técnicas do entretenimento numa carreira de serviço público. 

Mais do que qualquer outro Chefe de Estado antes ou depois, Reagan sabia a 

receita certa para manufaturar o mito: ele tinha feito isso durante toda a sua vida”. 

(Schroeder,2004:270). Chamaram-lhe o Grande Comunicador porque durante a 

campanha conseguia repetir slogans como se fosse algo completamente fresco e 

foi o rei dos soundbites.  O seu passado como ator deu-lhe uma vantagem 

comunicacional que utilizou na perfeição durante a presidência: “Através da sua 

habilidade para manipular o espaço público à volta dele, Reagan manteve a sua 

popularidade…tornou-se o “Presidente Teflon” a quem a lama não se agarrava, 

apesar das suas gaffes, das suas frases pouco corretas e escândalos que 

atravessaram a sua administração durante o segundo mandato” 

(Wheeler,2013:65). Ou como o definem West e Orman “…Reagan tornou-se a 

quinta essência dos media que elevou o estilo e a imagem sobre a substância 

com a ajuda de uma imprensa que além de não o criticar o protegeu” (2003:48).  

Como salienta Michael Schudson, a mística de Reagan foi talvez mais forte nos 

media do que nos eleitores. No primeiro discurso à nação de Reagan, um repórter 

dos Los Angeles Times escreveu: “O que os americanos viram foi um líder com 

uma capacidade extraordinária de comunicação com o público. Certamente desde 

John F. Kennedy, e antes dele Franklin D. Roosevelt, não tinha o país um 
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Presidente com as capacidades de Reagan em frente a um microfone e uma 

câmara.” (Schudson,1995:124) O autor defende que Ronald Reagan foi descrito 

como o Grande Comunicador na imprensa não por causa da sua capacidade em 

comunicar diretamente para o público norte americano, mas por causa das suas 

capacidades em comunicar com as elites, incluindo os media. 

Como escreve Douglas Kellner (2002) “Na era da política espetáculo, as 

presidências são encenadas e apresentadas ao público em termos 

cinematográficos, usando o espetáculo dos media para vender as políticas, as 

pessoas, e a imagem do Presidente aos mais variados públicos. “. Entre os 

políticos celebridades que chegaram à Presidência dos Estados Unidos, Bill 

Clinton terá sido um dos que melhor soube utilizar as suas habilidades 

carismáticas para chegar à Casa Branca. “O homem da esperança” foi o slogan 

em 1992, rodeado de estrelas de Hollywood e com banda sonora dos Fleetwood 

Mac. “Os repórteres queriam saber o que Bill Clinton dizia, pensava, sentia, e fez, 

no passado, presente e futuro. O Presidente era a estrela e a maior parte da 

cobertura por parte dos media focava no quem, o quê, onde, como e porquê, para 

cada situação presidencial” (West e Orman, 2003:52). Quando terminou a sua 

presidência, em 2001, tinha níveis de aprovação superiores a 1993, apesar do 

processo de impedimento que o levou para fora da Casa Branca (Denton et al, 

2003). Clinton conseguiu manter a sua provação perante os americanos apesar 

de todos os ataques de carácter perante o escândalo Lewinsky, no que vários 

autores explicam com o domínio das estratégias de comunicação através dos 

media. Se Clinton começou a sua Presidência com poucas conferências de 

imprensa e sujeito a ataques às suas políticas, rapidamente soube mudar de 

estratégia inspirado por antigos Presidentes: “Com o tempo, Clinton e a sua 

equipa aprenderam a lidar com os media ao usar técnicas da administração 

Reagan. Clinton deu numerosas entrevistas de rádio e conferências de imprensa 

transmitidas pela televisão. Também usou técnicas visuais como encontros com 

crianças estropiadas, mostrando solidariedade com as vítimas dos fogos de Idaho 

ou com as vítimas dos ataques terroristas de Oklahoma City”. (Hacker, L et all in 

Denton, R 2003: 18)  

Desde 1960 que o processo eleitoral na América é marcado por uma acentuada 

personalização (Fabbrini,2007). O melhor exemplo de que os candidatos são 
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cada vez mais independentes dos partidos é a escolha em eleições primárias do 

candidato à Presidência. A América foi, aliás, o primeiro país do mundo a adotar 

este método de escolha. A primeira eleição direta para a escolha de um candidato 

à presidência decorreu no Wisconsin, em 1903, embora a prática só se tenha 

alargado a todo o país a três décadas do final do século XX: “Isto não quer dizer 

que os Estados Unidos se tenham tornado num país sem partidos. Os partidos, 

de facto, transformaram-se em estruturas de apoio- equipados com tecnologias 

formidáveis- para apoiar os candidatos…a América é hoje uma democracia dos 

candidatos dos partidos”. (Fabbrini, 2005:318) 
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2.3 OBAMA, O PRESIDENTE-CELEBRIDADE 

  
Barack Obama é conhecido como o Presidente-celebridade.  Nasceu no Havai, é 

licenciado em Ciências Políticas e Direito, Professor de Direito Constitucional, 

advogado de Direitos Civis, foi eleito Presidente dos Estados Unidos em 2008, o 

primeiro afro-americano a chegar à Casa Branca: “ Em 2008, Barack Obama não 

só se tornou o primeiro afroamericano a ser eleito como Presidente dos Estados 

Unidos como se tornou o mais vívido símbolo das aspirações da América 

democrática em décadas” (Alexander e Jarowsky, 2014:1) Obama começou a sua 

carreira política como Senador do Estado de Illinois (1997-2004) pelo Partido 

Democrata, reeleito duas vezes consecutivas. Em 2004 concorreu ao Senado 

Americano e foi na Convenção Nacional Democrata que se tornou numa estrela 

para os media. Uma das suas estratégias foi a abordagem familiar e pessoal com 

o público, numa aparente exposição da intimidade que propõe conexão com a 

audiência” (Duarte et al,2016). A sua voz poderosa, o discurso de Obama 

evocando a sua história de família deu-lhe tanto fama como autenticidade. 

“Depois de chegar ao Senado, Obama lançou o best seller, Audicity of Hope: 

Thoughts on Reclaiming The American Dream, divulgado pela celebridade 

americana, Oprah Winfrey, lançando definitivamente Obama no caminho da fama. 

Em fevereiro de 2007, Obama iniciou a corrida para a Casa Branca.  

O Presidente carismático, autêntico, pop star. O Presidente espetáculo: “A 

campanha presidencial de Barack Obama foi cheia de espetáculo e espetaculares 

eventos de campanha, apresentados em comícios repletos de discursos com 

soundbites que provocaram grandes multidões. A campanha de Obama foi 

apresentada e desenvolvida com o mesmo grau de espetacularidade em talk 

shows, capas de revista e numerosos sítios da internet. (Redmond, 2010:86). 

Pelas suas origens, carreira política, envolvimento com as comunidades, os 

estrategas da campanha de Obama projetaram a imagem do herói: “Desde os 

primeiros dias em que apareceu no palco político, Barack Obama foi apresentado 

como uma personagem empoleirada na dobradiça da história. Se a sua 

candidatura fosse aceite, ele prometia às suas audiências representar um papel 

transformador virando uma página histórica. Num anúncio de televisão, duas 

semanas antes das eleições, Obama proclama enfrentar “um momento decisivo 

da história”. Os opositores a Obama, os críticos das suas performances, insistiram 
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com a falsidade de caráter e na natureza meramente estratégica da sua trama. 

Mas foram incapazes de negar, no entanto, que para os americanos a história de 

Obama ia para além do seu poder performativo e que o caráter do candidato 

demonstrava a integridade de um herói.” (Alexander, 2010: 69) 

Mark Wheeler lembra Barack Obama como um exemplo da rápida ascensão de 

um político-celebridade. Obama passou de um desconhecido senador do distrito 

de Chicago, que fez um brilhante discurso na Convenção Democrata, em 2004, a 

senador em Illinois e o pretendido como candidato presidencial. O autor defende 

que as suas campanhas foram inovadoras porque juntou dois fatores: “Por um 

lado, Obama continuou a ser uma celebridade-política usando técnicas 

tradicionais como John F. Kennedy, Ronald Reagan e Bill Clinton, que enquanto 

candidatos presidenciais usaram a telegenia relacionada com a hiper-realidade do 

entretenimento. Assim, Obama apresentou-se como um exemplo contemporâneo 

do sonho americano. Por outro lado, a sua anterior experiência em participações 

cívicas e a utilização das novas tecnologias demonstraram que era um político 

que ia às raízes da campanha. Obama usou as suas capacidades para 

demonstrar que não era um político convencional (Wheeler, 2012: 415). Jeffrey 

Alexander sintetiza assim o duelo performativo de Obama versus o adversário 

McCain: “Ele utiliza subtilmente um discurso binário da sociedade civil onde cruza 

cuidadosamente com o género, a religião e a raça. Ele continua a representar-se 

na imaginação coletiva como uma figura que se transforma, um herói que pode 

resolver a crise do nosso tempo”. Citando o Wall Street Journal, o autor descreve 

a campanha de McCain: “Sabendo que “controlar a mensagem de um candidato é 

arriscado para qualquer campanha”, o jornal sugere que “parece ser um desafio 

particularmente difícil para o Senador McCain”. A” mensagem dos Republicanos é 

fraturada, as suas ações de campanha são feitas com “pouco mais do que uma 

bandeira e um microfone”. Quando ele tenta espontaneamente ler do teleponto, 

parece confuso- “quando sai do alinhamento e improvisa, a campanha torna-se 

perigosa e fora da mensagem” (Alexander, 2010:411). É o que Jeffrey Alexander 

chama o paradoxo da performance política. Para evitar parecer ridículo, McCain 

teria de reganhar autenticidade e tomar consciência das suas capacidades 

performativas. Gadi Wolfstel (2011) assegura que nos Estados Unidos quase 

todos concordam que a imprensa norte americana desde cedo se apaixonou por 
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Barack Obama. Terá começado quando Obama concorreu contra Hillary Clinton e 

tornou-se mais visível na luta contra McCain. O autor cita um estudo do Pew 

Research Center de outubro de 2008 que indica que 70 por cento dos americanos 

acreditavam que a imprensa favorecia Obama e apenas 9 por cento entendiam 

que favorecia McCain. O Pew Research Center fez também um estudo de análise 

às notícias entre a convenção final e o último debate analisando 2400 notícias 

durante essas seis semanas e a conclusão é que a imprensa não deu uma 

cobertura favorável a Obama; deu sim uma desproporcional cobertura negativa a 

McCain. Houve três vezes mais notícias negativas acerca de McCain do que 

positivas. Obama, em contraste, teve tantas notícias positivas como negativas.  

“Que líder político moderno pode dar-se ao luxo de não ser uma celebridade?” - 

pergunta Wheeler (2013). Para ser um político-celebridade bem-sucedido é 

necessário juntar um status pessoal como líder com um movimento político forte e 

foram esses dois elementos que Obama soube juntar. Wheeler entende que o 

sucesso dos políticos-celebridade nos Estados Unidos está ligado a um sistema 

que valoriza mais o candidato do que o partido e, nesse sentido, Barack Obama 

soube chegar a um eleitorado que estava desligado da política através de um 

estatuto de celebridade em conjunto com a legitimidade de um líder político. Para 

isso construiu-se uma narrativa para que muito contribuiu fatores como a história 

pessoal do candidato, o apelo multicultural da campanha, uma família fotogénica, 

e acima de tudo uma equipa que soube “vender” o candidato através de uma 

campanha que soube utilizar os media tradicionais, mas também explorar as 

redes sociais e “ligar” Obama diretamente com os cidadãos. 
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2.4 TRUMP, A CELEBRIDADE-POLÍTICA  

 

O que faz de um político uma celebridade e de uma celebridade um representante 

político? Perguntam-se Duarte et al (2016)? Quais os fatores que validam um 

político, como Obama, enquanto celebridade, e de uma celebridade, como Donald 

Trump, um Presidente eleito?  

Em 2000, Donald Trump era assim citado pelo Daily Beast: “Muitas pessoas 

acham estranho que alguém de fora da política queira chegar à presidência da 

América…Há uma grande discussão entre os especialistas de que nos tornámos 

uma cultura de celebridades na qual atletas, estrelas de cinema e homens de 

negócios são considerados para o cargo. Deve ajudar que 97 por cento da 

população saibam que somos. Mas depois os eleitores estão à procura de 

qualificações. A minha? Presido a uma empresa que vale vários mil milhões de 

dólares. Criei milhares de empregos. Estou constantemente a assegurar que a 

minha empresa continua rentável. Talvez tenha chegado o momento da América 

ser gerida assim…eu defendo que as coisas têm de ser feitas. As críticas feitas 

nos media são ridículas quando diminuem tudo ao atribuir à cultura das 

celebridades e nos avisam sobre o declínio dos partidos tradicionais e dos seus 

valores. Eles estão na folha de ordenado de alguém.” 

Cinco anos depois, em 2015, Donald Trump anunciou na Trump Tower a sua 

candidatura a Presidente dos Estados Unidos. Trump, um empresário bilionário, 

uma celebridade da reality Tv sem qualquer experiência política entrou na arena 

política como uma simples curiosidade para a maioria dos observadores: “Talvez 

melhor conhecido pela sua personalidade bombástica no programas de televisão, 

O Aprendiz (que Trump apresentou de 2004 a 2015), e pela sua propensão para 

gerar controvérsia com os seus comentários inflamados, muitos especialistas e 

jornalistas inicialmente retrataram a entrada na corrida presidencial mais como um 

golpe publicitário do que um sério esforço para ganhar a eleição”.  

(Francia,2017:1) Trump é um empresário norte americano, dono de uma das 

maiores construtoras do mundo, e de uma enorme rede de empresas que têm o 

seu sobrenome. Em 1979 já fazia negócios milionários. Trump teve o primeiro 

contacto com a política em 1999 quando formou um comité de candidatura à 

presidência dos Estados Unidos, pelo Partido Republicano, mas a campanha para 
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as primárias foi fraca e o empresário desistiu. Em 2004, tornou-se famoso ao 

apresentar um reality show “O Aprendiz”. Foi neste programa que se tornou um 

empresário celebridade. Em 2015 anunciou nova candidatura à Presidência e 

desta vez não só foi nomeado, ao contrário de todas as previsões, como 

candidato do partido Republicano, como chegou à presidência, o que parecia 

realmente impossível. O que mudou entre 1999 e 2015? Marketing pessoal, 

postura discursiva e diálogo com o povo americano (Duarte et al, 2016): “Os seus 

negócios e o que de facto fazia dentro da Trump Organization já não eram 

interessantes para a sua figura pública. Em vez disso, todo o seu marketing foi 

desviado para a exposição da sua família, seu estilo de vida surreal e 

enriquecimento como americano dedicado. De modo que, o desvio do olhar da 

sua vida profissional para a sua vida privada aproximou a figura de Trump dos 

seus admiradores”.  

O público conhece-o desde os anos noventa, mas a sua fama chegou como o 

candidato da reality TV e o facto de se ter tornado uma celebridade da televisão 

valeu-lhe uma excelente rampa de lançamento para a campanha eleitoral. Um 

estudo do Tyndal Report (2015) demonstra que Donald Trump teve mais tempo 

de antena nas quatro principais estações de televisão dos Estados Unidos em 

2015 (327 minutos ou 38% do total) do que todos os restantes candidatos juntos: 

“motivados pelas audiências, os principais órgãos de comunicação social 

tornaram-se cúmplices da campanha de Trump, atirando pela janela toda a 

pretensa neutralidade. Mesmo aqueles que o criticavam foram apanhados na 

armadilha de Trump: quanto mais tentavam derrubá-lo, mais material inflamável 

lhe forneciam para a sua promoção. A marca Donald Trump opera num registo 

totalmente diferente de qualquer outro candidato; eles estão a fazer campanha 

política e Trump faz campanha para os media” (Hearn, 2016: 657) Para Laurie 

Ouellette a evolução das celebridades na política é clara: “As estrelas de 

Hollywood sempre souberam reinventar-se como políticos. Mas a reality TV, com 

as suas marcas de atualidade, gente comum, sensacionalismo e excessos 

emocionais, representam o nível mais baixo do entretenimento cultural. Por esta 

razão, a perspetiva de um Presidente da reality TV é vista com uma especial 

preocupação” (Ouellette, 2016:647) 



Sandra Sá Couto O Presidente Celebridade Página 60 
 

Trump é o que John Street encaixa na categoria de CP1, os celebrity politics. Na 

tradição norte americana existe um longo historial de celebridades que ocuparam 

cargos políticos sem terem uma carreira na política, fruto do que o autor descreve 

como “…um fenómeno necessário e ou o produto inevitável da mudança política”. 

(Street, 2011:251) A emergência do fenómeno não só tem antecedentes 

históricos como é parte do processo de modernização da comunicação política, 

defende o autor que recorda as duas grandes críticas que são feitas a estas 

celebridades que ocupam cargos políticos: a primeira tem a ver com o excesso de 

atenção à sua imagem e aparência; a segunda à irrelevância de conhecimentos 

que podem ter. Depois da eleição de Trump, John Street questiona-se não sobre 

quem é Donald Trump, mas o que é Donald Trump: “É universalmente aceite que 

ele não é um político, seja porque não representa o que estamos habituados a ver 

num representante político ou porque ele não revela qualquer desejo de ser essa 

figura. A minha questão é: se não é um político então o que é? Que papel 

representa e que tipo de drama está a acontecer?” (Street, 2017:4)  

Marshall e Henderson (2016) ilustram como Trump construiu o que designam de 

pessoa pública através da representação dos media: “O efeito foi duplo. Na sua 

consistência através da performance e presenças públicas, construiu-se um 

Trump estereotipado. Construiu-se também um indivíduo desagradável, sem 

escrúpulos, mas com opinião que tinha ganhado o direito a estar num palco 

público devido à sua riqueza. Trump foi, e é, uma pessoa altamente dependente 

do legado que os media constroem” (206:11)   

 Trump foi admirado, mas não pelas elites, incluindo a imprensa:” A reality TV é 

vista como lixo, destacando pessoas sem classe mesmo que tenham estatuto 

social ou dinheiro. A Presidência, no entanto, é para as elites endinheiradas 

(sobretudo homens) - Barack Obama negociou a política da respeitabilidade para 

encaixar nesse ideal” (Dubrofsky, 2016:665) 

Na verdade, Donald Trump derrotou dezasseis candidatos republicanos e foi ele o 

nomeado para a candidatura do partido à Presidência. Poucos acreditariam 17 

meses antes que isso fosse possível.  

Wheeler (2013) defende que as democracias europeias importaram este género 

de liderança marcada pela celebridade. Em França, Nicolas Sarkozy “…usou 
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técnicas de relações públicas numa tentativa de dominar a cobertura dos media 

através de uma mistura de briefings controlados, entrevistas, conferências de 

imprensa, discursos formais e numerosas presenças”. Em Itália, Berlusconi 

“…construiu uma imagem de self made man apesar de todos os seus pecadilhos 

pessoais utilizando a televisão que controlava”, assim como na Alemanha, Gerard 

Schroeder “usou a sua fama numa tentativa de humanização “. A importação do 

estatuto de celebridade para a política é também, para o autor, ainda mais 

evidente no caso do Reino Unido, onde Wheeler encontra as suas raízes em 

Harold Wilson e Margaret Tatcher. O fenómeno dos políticos-celebridade no 

Reino Unido enraizou-se com mais profundidade com Tony Blair e foi seguido 

pelos seus sucessores Gordon Brown, David Cameron, assim como o democrata 

liberal Nick Clegg, ou mais recentemente o Ministro dos Negócios estrangeiros do 

governo conservador, Boris Johnson. 
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3. A PERSONALIZAÇÃO DA POLÍTICA 

 

Os políticos-celebridade podem ser entendidos como a hiperpersonalização da 

política. O fenómeno da personalização política é crescente desde os anos 70 

ligado à visibilidade na esfera pública das características pessoais dos dirigentes 

políticos. Ian MacAllister (2007) lembra que as raízes deste fenómeno estão na 

eleição de Margaret Tatcher.  É uma tendência dos sistemas presidenciais, mas 

também uma tendência crescente nas democracias parlamentares. A 

personalização constitui “o elemento geral, persuasivo e fundamental no processo 

de mudança das campanhas eleitorais” (Swanson & Mancini, 1996:11). Explica-se 

pela mudança do foco da atenção dos media dos temas e dos partidos para as 

personalidades políticas.  

“Nas décadas mais recentes, os líderes políticos tornaram-se mais visíveis para o 

público de massas graças ao crescente processo de personalização das políticas 

comuns em todas as democracias parlamentares. Este desenvolvimento não 

afetou apenas a comunicação política. Os líderes dos partidos exercem um efeito 

cada vez mais forte nas democracias parlamentares assim como na estrutura dos 

seus partidos” (Garzia, 2014:40) 

Vários autores encontram duas explicações diretamente relacionadas com o 

facto: o enfraquecer dos laços entre os partidos e os eleitores e a crescente 

alteração nos media, especialmente o intensificar do papel da televisão na 

comunicação política: “Por todas estas razões, a luta pelo poder torna-se teatral. 

Os candidatos trabalham para apresentar performances convincentes para uma 

audiência de cidadãos de um modo não só geográfico, mas também emocional e 

moral. É o sucesso dessas performances que determina como os brancos, os 

negros, os judeus, os católicos, as mulheres distribuem os seus preciosos votos. 

Em resposta de uma narrativa codificada, o tom, a metáfora em curso na 

campanha. O significado cultural não é uma questão de direita ou esquerda- o 

interesse da esquerda nas classes versus a tradição da direita; nem um produto 

em particular num momento histórico. O significado interessa sempre. A posição 

demográfica e o contexto histórico são significativos, não há dúvida. No entanto, 

numa sociedade democrática é a atribuição do significado que determina quem 

vai exercer o poder.” (Alexander e Jaworsky, 2014:9). 
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O conceito da personalização é usado para falar da reação do comportamento do 

eleitor, os atores políticos e os media. “Nas últimas três décadas, académicos que 

se dedicam à comunicação política têm discutido as várias mudanças da 

comunicação política. Nestas discussões, a hipótese da mediatização tornou-se 

muito popular. Defende que a expansão dos mass media e a emergência dos 

novos media transformaram o processo democrático. Nesse sentido, os media 

moveram-se para o centro do processo político, mudando os candidatos. Nas 

tendências de cobertura das campanhas eleitorais podemos identificar uma 

crescente personalização, um aumento das notícias negativas, uma maior 

interpretativa cobertura, e mais “corrida de cavalos” como estilo de cobertura.” 

(Reineman e Wilke, 2007:92) 

O termo personalização refere-se à alteração na qual os políticos se tornaram o 

centro das interpretações e avaliações no processo político. Na cobertura de uma 

campanha eleitoral, a personalização aparece mais concentrada nos candidatos 

e/ou há uma ênfase crescente nas características pessoais dos líderes políticos 

(credibilidade, retórica, performance) do que nas qualidades políticas. (Reinman e 

Wilke:2007; Holt-Bacha et al:2014). 

Blondel e Thiébault descrevem a liderança como um fenómeno do poder, mas 

não de qualquer tipo de poder: “O poder é usualmente referido como um processo 

no qual aquele que detém o poder pode fazer com que aqueles que estão sujeitos 

ao poder façam algo que não fariam se não estivessem sujeitos a esse 

poder…em geral, e especificamente no conceito da liderança, o poder é exercido 

de cima para baixo: o líder está “acima” do grupo que “lidera”. O poder não tem 

um carácter recíproco no contexto da liderança. Mais, o poder de um líder sobre 

os membros de um grupo que o líder lidera é suposto ser exercido sobre um largo 

número de pessoas, no limite sobre uma nação, e frequentemente, durante um 

período de tempo substancial. Isto explica porque o poder de um líder pode ser 

vasto, talvez imenso: isto explica também porque às vezes esse poder é 

considerado perigoso”. (2010:30). Na definição dos autores da personalização da 

política, os líderes têm de desempenhar uma liderança não questionada do seu 

partido político e ter um papel decisivo na elaboração do programa do partido.  Se 

o líder for vencedor da eleição tem de ter uma autoridade pessoal sobre os 

membros do seu partido e não ser apenas um primus inter pares. 
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O líder deve controlar quem fala para os media, especialmente na televisão.  

Definidas as condições base para que os líderes exerçam o seu poder, Blondel e 

Thiébault (2010) apontam três características pessoais dos líderes políticos que 

definem a personalização: 

Notoriedade política: significa que os atores políticos são conhecidos pelos 

cidadãos num certo território. São conhecidos porque participam regularmente 

numa série de eventos, por exemplo campanhas eleitorais, e participam em 

programas de rádio e televisão. A notoriedade social é o primeiro passo para 

garantir uma carreira política, no entanto, o sucesso eleitoral de alguém depende 

da posição social que ocupa, do seu apoio financeiro, da organização do partido. 

Ganhar uma eleição pressupõe a habilidade de enfrentar a batalha eleitoral, mas 

depende também de conseguir garantir a ligação aos eleitores. 

Popularidade política- Um líder político torna-se popular a partir do momento em 

que a sua ação política é visto pelos eleitores como um sucesso. A popularidade 

pressupõe que há satisfação por parte dos eleitores, e que aqueles que estão 

satisfeitos representam um número maior do que aqueles que estão insatisfeitos. 

No entanto, a popularidade é efémera. Se um político falha, a sua popularidade 

vai sofrer, e a popularidade de quem governa é muito mais frágil do que um líder 

da oposição, uma vez que os eleitos estão sujeitos a um escrutínio face ao que 

prometeram. A popularidade pode ser, no entanto, restaurada. Esta popularidade 

política é medida pelas sondagens, uma oportunidade de ir medindo o grau de 

satisfação dos eleitores. 

Carisma- o conceito desenvolvido por Max Weber não é um atributo dos líderes, 

é uma qualidade que caracteriza a relação entre os líderes e os seus seguidores. 

O domínio que existe na relação entre um líder carismático e os seus eleitores 

resulta da perceção e da análise das qualidades do líder pelos seus admiradores. 

A televisão, que criou um novo tipo de relação, mais recorrente, mais direta e 

mais personalizada entre os políticos e os cidadãos, transformou o carisma numa 

qualidade que qualquer político ambicioso tem de ter para conseguir os seus 

objetivos. 

A personalização tornou-se um conceito central na discussão de como as notícias 

políticas e a cobertura das campanhas eleitorais mudaram nos últimos anos 
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fazendo com que o centro das notícias se tivesse alterado dos partidos para os 

líderes ou candidatos e simultaneamente transformando esses políticos em 

pessoas privadas:“ Os eleitores fazem cada vez mais as suas escolhas eleitorais 

baseadas nos líderes ou candidatos, os políticos comportam-se mais como atores 

individuais e não tanto como membros de um partido. Os partidos põem o líder no 

centro da sua comunicação e os media representam a política como um confronto 

mais de indivíduos do que coletividades” (Van Aelst et al, 2011:204). Os autores 

distinguem duas formas de personalização política: a primeira está focada nos 

políticos como atores centrais na arena política, incluindo as suas ideias, 

capacidades e políticas. Este tipo de personalização não está necessariamente 

em contraste com conteúdos noticiosos da política substantivos, mas implica uma 

preponderância da visibilidade dos líderes sobre os partidos, dos membros do 

governo sobre o executivo, no que chamam de “individualização”. A segunda 

forma de personalização implica a mudança de foco dos media do político como 

servidor público para o político como personalidade privada, uma pessoa distinta 

do seu cargo público, o que apelidam de “privatização”.  

A personalização da política é por muitos criticada essencialmente por aqueles 

que defendem que substitui o essencial pelo acessório, ou seja, a discussão dos 

temas pelas personagens, os políticos, que as discutem. Nesta lógica do 

acessório que se sobrepõe ao essencial (trivialização), a personalização é vista 

como uma distração que mina a literacia política e cria personalidades para o 

espetáculo criando um círculo vicioso de mediação (Corner:2003)   

O sucesso dos líderes democráticos nesta era da personalização depende da 

capacidade de criarem laços emocionais com aqueles que os vêm através dos 

media. Nesta era da vídeo política em que a personalidade do líder se sobrepõe à 

substância, o que diferencia alguns líderes dos outros deixou de ser a sua 

capacidade de liderança e o que defende para passar a ser a sua personalidade e 

vida privada (Fabbrini, 2013). Não há dúvida que nas últimas décadas os políticos 

se tornaram “performers reconhecidos”, mas ao mesmo tempo “estranhos 

íntimos”. (Stanyer, 2007: 72). Significa que muitos cidadãos nunca estiveram 

pessoalmente com eles, mas sabem inúmeros detalhes da sua vida pessoal, 

quase parecendo que realmente os conhecem. 
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3.1 AS CARACTERÍSTICAS DOS LÍDERES 

Como assinala Miller et al (1986) “…a avaliação dos candidatos é uma das mais 

importantes facetas, mas a menos compreendida no comportamento do eleitor”. 

Num estudo sobre o comportamento eleitoral nas eleições americanas entre 

1952-1984, os autores identificaram, através de questionários, as cinco categorias 

genéricas que os eleitores mais valorizam nos candidatos: 

Competência- envolve a experiência política do passado, habilidade como figura 

do Estado, compreensão dos assuntos políticos e inteligência 

Integridade – relacionado com a noção de confiança, honestidade e sinceridade 

Confiabilidade – Serve como ponte entre a integridade e a competência. Refere-

se a um candidato na sua força, capacidade de trabalho, agressividade. É 

confiança na capacidade em vez da honestidade.  

Carisma – Capacidade para liderar, dignidade, humildade, patriotismo. 

Capacidade para comunicar/ inspirar com as pessoas.  

Aparência – Relacionado com fatores como a idade, o sorriso, a estatura, o tom 

com que discursa.  

Os políticos constroem uma imagem que pensam que vai agradar ao seu 

eleitorado e moldam-na à medida que precisam de captar votos. Essencialmente 

a imagem é feita com base em representações simbólicas como o herói de 

guerra, o empresário bem-sucedido, o homem letrado, o pai de família, por 

exemplo. Como assinalam Strachan & Kendall (2004), “...a retórica política, ou 

mensagens comunicadas com a intenção de convencer o eleitorado, incluiu 

construção da imagem desde o começo da história dos Estados Unidos. Contudo, 

as mudanças na arena eleitoral e na tecnologia da comunicação moveram esses 

esforços para o centro. Como outras influências na escolha do voto, por exemplo 

a filiação nos partidos políticos, estão em declínio, o eleitorado deposita grande 

parte da sua decisão na imagem do candidato. Ao mesmo tempo os candidatos 

apostam na construção da imagem porque pode agora ser conseguida com uma 

grande variedade de persuasivos símbolos visuais.” (2004:136) 

Falar da imagem do candidato é falar da sua personalidade, das suas 

características. Cada vez mais a decisão do eleitorado é influenciada pela 
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personalidade do candidato e não propriamente pelo que defende nem o partido 

que representa. Nesta era da crescente personalização da política, a 

personalidade do líder é determinante para a captação do voto. Anthony King 

(2003) resume a quatro as características pessoais de um candidato: a aparência 

física, a inteligência, o caráter ou temperamento e o estilo político. Retirando a 

inteligência, todas estas características são moldáveis. O autor defende que a 

personalidade dos políticos e os seus atributos são fundamentais para o desfecho 

de uma eleição: “Há cada vez mais razões para suspeitarmos que as 

personalidades dos líderes são demasiadamente importantes numa eleição, 

razões sugeridas pelos académicos, mas também numa conversa de rua. Uma 

dessas razões é porque as pessoas precisam de simplificar. O mundo da política 

é um mundo complicado, um mundo em que a maioria dos eleitores não está 

interessada e do qual sabe muito pouco. O tipo de expressões abstratas que os 

políticos e os comentadores usam como “reinventar a governação”, “fazer um 

downsizing ao estado”, “a terceira vaga” significa pouco para eles, ou quase nada. 

Nem os eleitores têm no seu vocabulário e modos meios elaborados para 

expressar as suas preferências políticas e as razões que estão por detrás delas. 

Perguntem a alguém num avião porque vai votar no Partido Democrata ou no 

Partido Republicano e a resposta será entre o “porque os tempos estão bons” ou 

“porque o país perdeu o rumo.” (King, 2003:13). Já no que diz respeito aos 

atributos de um candidato que possa atrair o voto, Larry M. Bartels (2003) in 

Anthony King, evoca os dados do American Nacional Election Study, que em 

todas as eleições presidenciais apresenta um estudo sobre as características dos 

candidatos baseadas em inquéritos aos eleitores, para definir cinco das principais 

e mais constantes características: moral; conhecedor; inspirador; forte liderança; 

importa-se realmente com as pessoas. 
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3.2 AS CELEBRIDADES E A DISPERSÃO DOS LÍDERES DEMOCRÁTICOS 

 

Há uma clara tendência para a dispersão dos líderes democráticos. A tendência 

não é acabar com a liderança, mas sim multiplicar e dispersar (Kane e 

Patapan,2011). Na análise dos autores, a consequência de seguir a doutrina 

democrática da soberania popular é que qualquer um pode tornar-se uma voz 

influente. Esta tendência para a dispersão da liderança “só foi possível com os 

avanços tecnológicos, particularmente com as tecnologias que permitem 

comunicar, persuadir e monitorizar a uma velocidade incrível. (2011:301). Talvez 

o melhor exemplo desta liderança democrática descentralizada seja justamente o 

caso das celebridades. “O poder dos famosos desafia o conceito convencional do 

líder democrático. Resume a noção da liderança dispersa. Reside no capital moral 

pessoal em vez do institucional. Esse capital deriva da fama, dramaturgia, e da 

personalidade na esfera não política, em vez da personalidade conquistada 

através de uma eleição democrática, representação e prestação de contas. É uma 

forma de liderança por aqueles que são conhecidos e não necessariamente pelo 

líder que está melhor qualificado. Numa era ilimitada de comunicação de massa 

global e uma cultura do entretenimento, misturar de uma forma discreta a alta 

cultura com o poder das estrelas resulta melhor do que o poder dos eleitos. A 

menos, claro, que os dois estejam ligados, reforçando-se.” (Hart e Tindall, 

2011:256)  

Como recordava já em 1985, Neil Postman “Embora seja talvez ir longe demais 

dizer que as celebridades políticas, por si só, tornaram os partidos irrelevantes, há 

uma relação direta entre a ascensão de uns e a queda dos outros. Alguns leitores 

devem lembrar-se da altura em que os eleitores mal sabiam quem eram os 

candidatos e não estavam preocupados com o seu caráter e a sua vida pessoal” 

(Postman,2005:133) 

O conceito de líder democrático remonta ao início do século XX e foi desenvolvido 

por Max Weber. Refere-se a uma nova ordem política marcada pelo domínio dos 

líderes políticos carismáticos sobre os políticos parlamentares profissionais, as 

máquinas partidárias e os burocratas do Estado.  Esse domínio, segundo Weber, 

reside na aclamação popular e na confiança do público que evocam através do 

uso da demagogia durante as lutas eleitorais. Ganhar as eleições é o seu 
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principal objetivo, a sua fonte de força política e o verdadeiro teste à sua liderança 

política. Os partidos ajudam à sua eleição aceitando o sucesso dos líderes e 

evocando as suas características únicas e os burocratas do Estado submetem-se 

às suas qualidades carismáticas. Em resumo, Max Weber defendia que para a 

democracia funcionar, os líderes carismáticos são essenciais porque são eles, 

indivíduos com grandes instintos políticos que ganham a confiança do eleitorado. 

(1978: 1414). No entanto, Weber deixava um alerta, a de que os partidos e as 

hierarquias do Estado deviam prevenir-se quanto à liberdade de ação dos líderes 

assim que chegassem ao poder. A tendência descrita por Max Weber em 

vésperas da II Guerra Mundial mantém-se atual até aos dias de hoje. Mas há 

evoluções, essencialmente no papel que os líderes políticos desempenham para 

ganhar a confiança dos eleitores. Se nessa época, o papel dos líderes 

democráticos era dar voz a ideologias coerentes, aos programas dos partidos e 

dar eco na altura das eleições a assuntos relevantes ao público, hoje os eleitores 

procuram outras qualidades nos seus líderes: “Os eleitores estão focados quase 

exclusivamente nos traços de personalidade dos líderes que inspiram confiança. 

As suas capacidades ideológicas e intelectuais são agora secundárias.” (Jan 

Pakulski and John Higley, in (Hart, T; Uhr, J: 2008-p.47) 

A democracia é fundada segundo o princípio de que o povo é soberano, mas não 

é governada pelo povo. É governada por aqueles que o povo escolhe através do 

voto: “Esses líderes possuem uma autoridade que deriva da escolha popular, e 

governam com o consentimento e em nome do povo. Apesar disso, porque as 

democracias têm medo que os seus líderes se tornem, de facto, soberanos, os 

líderes são constantemente desafiados na sua autoridade. A sombra da 

ilegitimidade democrática persegue cada ato do líder e cada decisão”. (Kane e al, 

2011:2). É essencialmente por este fator descrito pelos autores que os líderes e 

os cidadãos estão em permanente tensão. Como descrevem Kane e Patapan 

(2012): “A ambivalência fundamental dos democratas em relação à liderança 

confronta os líderes democráticos com um problema formidável, mas intrincado 

de legitimidade. A sua autoridade, embora genuína, é posta em causa cada vez 

que é exercida, e cada ato da liderança ou decisão é questionada na base da sua 

legitimidade” (2012:30) 
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Ao longo dos últimos anos vários autores têm estudado o papel do líder na 

democracia representativa, a sua natureza e o impacto dessa liderança. Serão 

eles uma solução ou um problema, questionam-se. “As pessoas têm importância 

na governação e algumas pessoas têm mais importância que outras” (Hart e Uhr: 

2008:2) Se os partidos políticos têm um papel na mobilização social e cultural dos 

cidadãos, os líderes democráticos, que se definem pelo poder que têm e 

exercem, tentam honrar dois princípios: a legitimidade que os levou ao poder e a 

capacidade para exercer esse poder. Mas ao longo das últimas décadas a 

desconfiança do eleitorado face aos partidos políticos, e necessariamente seus 

líderes tornou mais difícil a relação entre os líderes democráticos e os cidadãos: 

“O principal princípio da democracia é a soberania popular, a ideia de que o povo 

é quem manda. No entanto, os líderes democráticos exercem inevitavelmente 

muito mais autoridade dos que o cidadão comum. Isto cria uma tensão 

permanente entre o líder democrático e o povo soberano, o que gera uma 

suspeita. De facto, esta tensão, em princípio irresolúvel, dá ao líder democrático 

um caráter especial, o que explica por um lado a sua extraordinária força e a sua 

conhecida fraqueza. A liderança democrática é, na verdade, desafiante porque 

deve ser exercida com particular cuidado e sujeita a condições peculiares de 

constrangimento e desconfiança.” (Kane & Patapan, in Hart e Uhr: 2008: 25) 

Nesta constante tensão, o líder democrático é, na definição de John Kane e Haig 

Patapan um ator que precisa e representa para uma audiência: “Alguns 

favorecem nichos de audiência na sua versão de liderança localizada. Outros 

para uma audiência global tentando mobilizar de uma forma transnacional. A 

maior parte opera no meio destes dois públicos, para uma audiência nacional num 

teatro público apelando a uma audiência que está interessada em assuntos como 

identidade cívica, soberania e questões nacionais. “(ibid:13) 
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3.3 O DESENCANTO COM OS PARTIDOS POLÍTICOS E A DESIOLOGIA  

 

O diagnóstico é traçado por Peter Dahlgren (2005): “A condição da democracia 

nas democracias ocidentais varia entre países, mas algumas tendências gerais 

são já aparentes. A arena da política oficial não comanda o nível de suporte e 

participação como no passado. O nível de participação dos eleitores está a 

descer, mesmo nos países como a Suécia, sempre considerada estável nos seus 

padrões eleitorais nas décadas pós-político formal da maioria dos países 

ocidentais parece ter estagnado, mais reativo do que proativo, eclipsado pelo 

desenvolvimento do capitalismo e das inovações tecnológicas. Um corrosivo clima 

de cinismo emergiu em muitos lugares. Isto não pode ser entendido como uma 

mera resposta aos media, embora faça certamente parte disso. Esta atmosfera 

antipolítica deve ser também vista como uma consequência da inabilidade do 

sistema político que não vai de encontro às expetativas da sociedade, A 

insegurança económica, o desemprego, os baixos salários, o declínio dos 

serviços sociais e a crescente clivagem social são parte do quadro. Se as causas 

são complexas, é, no entanto, claro que estamos a assistir a uma séria erosão 

quanto ao envolvimento cívico”. (in Bennett e Entman (2005:42) 

Tem sido aceite que a fé popular nos políticos tem decaído para níveis recorde. 

Há uma desilusão popular com os líderes eleitos para que muito contribui 

promessas feitas em eleições que não são cumpridas, discussões agressivas e 

vazias nos parlamentos e sucessivos casos de corrupção na classe política. 

“Todos os políticos mentem e nenhum é de confiança” (Stocker e Herman,2012, 

:119). Observando este fenómeno na Grã-Bretanha, Gerry Stocker afirma que a 

cultura política popular é intensamente anti: antipolítica e antipolíticos. Este 

sentimento antipolítica tem obviamente consequências que passa por uma 

tentativa de despolitização por quem lidera as instituições políticas e os partidos e 

essa forma de fazer política não aproxima os cidadãos. Despolitizar é tentar retirar 

dos políticos o falhanço das políticas (Wood:2016). Stocker defende que o que 

está a acontecer é justamente o contrário. Os cidadãos olham a política com cada 

vez mais cinismo: “A maneira como a política está a ser praticada, hoje, leva a um 

grande afastamento entre os governos e os governados. A maior parte de nós 

está a ver os políticos por uma lente distorcida. O sentido de ultraje moral que 
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perpassa na nossa reação à política, penso eu, reflete o facto de que nas 

democracias mais maduras a maior parte das pessoas tem pouco, se é que 

algum, envolvimento político. A maior parte dos cidadãos assiste à política como 

espetador pelos olhos e os ouvidos dos media. O resultado deste processo de 

alienação é que muitos cidadãos combinam um nível de cinismo em relação à 

política muito substancial com ocasionais explosões de indignação moral aos 

seus falhanços e frustrações”. (ibid:131/132). Stocker aponta quatro razões para o 

afastamento dos cidadãos da política: o aumento da individualização, a crescente 

especialização de vários setores da sociedade, incluindo a política, a crescente 

complexidade dos desafios e um cinismo crescente fruto das práticas dos media.  

O declínio dos partidos é visto como uma consequência entre um certo 

desfasamento de quem lidera e quem é liderado. Há um desencanto quanto ao 

papel que desempenham por parte dos que representam a soberania popular: “O 

problema é que os partidos estão a perder o seu papel como representantes dos 

cidadãos no sentido de que os partidos se estão a tornar um “partido para eles 

mesmo”. Eles existem para conquistar o poder, para permanecer no governo e 

assegurar as carreiras políticas dos líderes. Esta desconexão com o público está 

a minar a fé dos eleitores, o que cria uma crise de legitimidade para os partidos. 

Por isso, os partidos lutam por se integrar no Estado, mas não estão a ser 

capazes de envolver os cidadãos na atividade partidária. (Smith, 2014:102)  

O facto é que cada vez mais as pessoas se afirmam desinteressadas da política e 

aqueles que ainda têm fé no sistema democrático, muitas vezes e 

crescentemente, não têm qualquer filiação partidária. Partindo do pressuposto de 

que os partidos são o mecanismo central da organização política, a ligação entre 

os cidadãos e os partidos tende a ser cada vez menor: “Tradicionalmente a 

ligação existia através da identificação, filiação e ativismo. Por exemplo, a filiação 

partidária foi sempre importante para os partidos, não necessariamente por causa 

do financiamento ou para providenciar novos líderes, mas para a campanha. 

Eram os partidos que providenciavam os “soldados” para as eleições. Pelo 

menos, as pessoas conheciam os programas, mas muitos eram filiados nos 

partidos- mesmo que fossem apenas parte do clube social”. (Smith, 2014: 109). 

Significa isso que os candidatos podem cada vez menos confiar na disciplina 

partidária dos eleitores e assim têm de lutar cada vez mais por votos. “Se os 
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eleitores já não têm lealdade partidária, como é que os partidos atraem os votos? 

Os principais partidos da Grã-Bretanha estão agora numa combinação de cartel 

em termos de governação e catch all parties no que diz respeito às eleições”. 

(ibid:120). É a busca de eleitores de todos os quadrantes para assegurar a 

votação necessária para governar. Esta busca vai muito para além da ideologia 

tradicional dos partidos e é necessária uma estratégia que seja de uma 

mensagem mais global para que possa abarcar todos, independentemente da 

ideologia. O termo catch all parties foi desenvolvido pelo cientista político alemão, 

Otto Kirchheirmer, em 1966, e define novas regras de competição no mercado da 

política (Blyth e Katz: 2005) Kirchheirmer defendia que a emergência de uma 

sociedade de consumo, a aproximação à ideia do Estado que deve fornecer o 

bem estar, o atenuar das linhas que separam as classes e uma maior importância 

da classe média eram fatores que exerciam uma maior pressão sobre os partidos 

políticos e que os partidos se tinham transformado em catch all ao reduzir 

drasticamente a sua carga ideológica e ao reforçar as lideranças. É a passagem 

dos partidos de massa para os catch all parties. Em 1995, na sequência do 

estudo de Kirchheirmer, Peter Nair e Richard Katz avançaram para a teoria de 

que os partidos funcionam como carteis usando os recursos do Estado para 

limitar a competição política e assegurar o sucesso eleitoral. Esta teoria é relativa 

aos partidos dependentes do financiamento do Estado e sustenta-se na crescente 

despolitização dos partidos, fruto de fatores internos ao país onde estão 

instalados. A competição entre os partidos carteis (Blyth e Katz: 2005) tem como 

consequência a mudança de foco das diferentes políticas que cada partido 

defende para dar destaque ao espetáculo e à imagem.  

Uma das explicações para a crescente personalização da política é o declínio dos 

partidos políticos. “Seria exagerado escrever o obituário dos partidos políticos, 

mas há um padrão do declínio partidário- ou pelo menos uma transformação no 

papel que os partidos desempenham nas democracias avançadas. Ao nível 

individual estamos a assistir a uma crescente desilusão com partidos específicos 

e muitas vezes perante o próprio governo. Sentimentos de identificação partidária 

diminuíram em muitas nações”. (Dalton e Wattenberg, 2000: 3). Sem negar as 

funções vitais que os partidos políticos desempenham nas democracias, os 

autores definem o papel dos partidos face ao eleitorado: 
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Simplificam as escolhas ao eleitorado: a política é um processo complexo. Os 

partidos políticos ajudam os eleitores a fazer escolhas quando tornam claras e 

consistentes as suas políticas.  

Educam os cidadãos: os partidos educam, informam, e persuadem o público. 

Muitas vezes trazem certos assuntos para o domínio público e esclarecem a sua 

posição sobre a matéria. 

Geram símbolos de identificação e lealdades: num sistema político estável, os 

eleitores precisam de um líder político e os partidos servem essa função. Tem 

sido defendido que a lealdade política torna os cidadãos menos suscetíveis a 

líderes demagógicos e movimentos extremistas.  

Mobilizam os cidadãos a participar: em quase todas as democracias, os 

partidos políticos desempenham um papel central na mobilização dos eleitores 

para votar e participar no processo eleitoral.  

Os autores encontram na sociedade mudanças que levaram ao declínio dos 

partidos políticos e ao consequente dos eleitores desses partidos. São micro, 

meso e macro mudanças que se explicam assim: 

1-Micro mudanças- as competências do eleitorado mudaram. Os cidadãos têm 

um nível de educação cada vez mais alto, têm acesso a mais informação. Estes 

eleitores já não estão tão longe das elites e têm interesses em novas matérias 

que expandem as fronteiras dos partidos políticos.  

2-Meso mudanças- as mudanças nos media também contribuem para o declínio 

dos partidos. Os media assumem cada vez mais um papel central na informação 

que antes era fornecida pelos partidos. Em vez de se deslocarem às ações de 

campanha, os eleitores podem ter acesso a essa informação através dos media. 

Também os partidos diminuíram o investimento que fazem nas ações de 

campanha para dar mais atenção aos media. Acresce o facto dos media se 

concentrarem cada vez mais no líder do que no partido que ele representa.  

3- Macro mudanças- desde logo as mudanças tecnológicas. Os partidos podem 

fazer sondagens low cost e saber o que pensam os eleitores e montar as suas 

estratégias face a estes dados. Esta inovação tecnológica permitiu o crescimento 

dos media como fonte de informação. Os media tornaram-se rivais dos partidos 
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políticos porque substituíram-nos como fonte de informação, mas ao mesmo 

tempo são usados pelos partidos como ferramenta para chegar ao público. Por 

outro lado, outra mudança institucional é a seleção dos candidatos. Um número 

crescente de partidos aceitou fazer primárias para escolher os candidatos, o que 

diminuiu o papel dos partidos nas suas próprias escolhas.  

John Corner define as duas esferas de ação em que os políticos se movem: a 

esfera das instituições políticas onde estabelecem a sua identidade assumindo 

vários lugares e funções dentro da organização, os partidos, e a esfera popular, 

mediada onde os políticos se tornam figuras públicas. Resume a primeira ao local 

de trabalho dos políticos e a segunda à sua “loja política”. Um diagrama que 

incluiu ainda uma terceira esfera; a vida privada dos políticos, ou seja, a interação 

da vida privada dos políticos na sua carreira dentro dos partidos. “Em relação às 

esferas pública e popular, há ampla evidência de que a esfera privada dos 

políticos está a ser cada vez mais usada como uma forma de manufaturar a 

identidade política. Este uso serve para tornar os políticos “mais humanos” 

(2003:76).  

 Na verdade, há cada vez mais ceticismo e desilusão relativos à classe política 

agravados pelos casos de corrupção que envolvem líderes e partidos 

aumentando a descrença que os cidadãos têm por quem os governa ou lidera os 

diferentes partidos políticos. “Às vezes parece que não passa um único dia sem 

mais um escândalo reafirmando essa visão de que todos os políticos se movem 

só e apenas pelos seus interesses, que são desonestos e hipócritas. Os políticos, 

como nos dizem, são parasitas que se aproveitam dos fundos público e ganham 

salários extravagantes. Em vez de tomarem decisões racionais, moderadas e 

consensuais em nome das pessoas que representam, os corredores dos 

parlamentos mais parecem um circo onde os deputados tentam ganhar pontos 

aos seus adversários para aparecerem nos jornais em vez de estarem 

preocupados em defender o interesse do país. “(Corbett: 2015, 535). Tudo isto 

gera um sentimento antipolíticos na sociedade. 

 Perante a desilusão e a suspeita que se instalou entre os cidadãos e os partidos, 

Matthew Flinders defende que há uma grande diferença entre um saudável 

ceticismo e um corrosivo cinismo: “Um estudo realizado em vários países 
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europeus pelo ICM, em março de 2011, descobriu que apenas seis por cento das 

pessoas confiam nos políticos e apenas nove por cento acreditam que os políticos 

agem com honestidade e integridade. Algum grau de ceticismo do público quanto 

aos políticos é até um saudável elemento da democracia, mas o ceticismo parece 

ter avançado para um corrosivo cinismo. Melhor dizendo, os dados do estudo 

sugerem que alguma coisa está mal: ou o desempenho dos políticos vai muito 

mal ou os cidadãos esperam demais dos políticos (possivelmente os dois”. 

(Flinders, 2012:13). Chegados aqui, o autor diz que vivemos num paradoxo: à 

medida que os regimes democráticos fazem mais pelos cidadãos (na saúde, na 

educação, segurança, etc.), os níveis de confiança do público nas instituições 

políticas, no processo político e a confiança nos políticos decai significativamente. 

Na verdade, Matthew Flinders, considera que os cidadãos não odeiam os 

políticos, muito simplesmente esperam demasiado deles e não os entendem, o 

que se explica, na opinião do autor, com a alteração da natureza das regras 

políticas nos últimos cinquenta anos. Flinders encontra sete razões que podem 

explicar o ponto a que chegamos: 

1-O declínio da deferência - tem raízes complexas que podem ser explicadas 

com um grau de educação mais elevado, a gradual erosão das práticas religiosas 

e os seus valores, a evolução dos direitos políticos que levam os cidadãos a 

questionarem a autoridade e aparecimento de novas formas de comunicação e 

conhecimento. Ironicamente, foi a evolução económica e política que levou ao 

aparecimento de cidadãos que questionam cada vez mais, que se queixam, 

criticam ou protestam. 

2-O crescimento da sobrecarga - as expetativas do público quanto aos políticos 

aumentaram. A complexidade de assuntos para os quais os cidadãos de hoje 

esperam respostas dos políticos alterou-se substancialmente.  

3-A transição do governo para a governação - a estrutura institucional onde as 

políticas públicas são desenhadas e implementadas tornou-se muito mais 

complicada nas recentes décadas com a relação entre o Estado e o mercado. 

Essa alteração fez com que aumentasse o fosso entre aquilo que era exigido 

pelos cidadãos e o que realmente pode ser feito e resolvido pelos políticos tendo 

em conta os recursos financeiros existentes.  
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4-O crescimento da globalização - a geopolítica do globo alterou-se tanto nos 

últimos anos que o papel e a capacidade dos políticos nacionais se transformou. 

Um acontecimento num país pode ter sérias implicações noutro. O mundo está 

economicamente, socialmente e politicamente interligado.  

5-O impacto da tecnologia - a internet, o Twitter, a blogosfera acrescentou uma 

nova dimensão ao envolvimento político, o que facilita e torna mais nítida e mais 

direta a ligação entre os políticos e o público.  

6-A explosiva prestação de contas – não há segredos na democracia. Tudo tem 

de ser transparente, explicado, justificado. Este aumento no nível da prestação de 

contas e liberdade de informação não levou, no entanto, a uma maior confiança 

do público nas suas instituições.  

7-O borrão ideológico - o campo ideológico dos partidos parece ter diminuído 

naquilo que tradicionalmente conhecíamos nas batalhas entre partidos de 

esquerda ou de direita.  

É este borrão ideológico, o presumível fim da ideologia, que abre um novo debate 

acerca da liderança democrática e o papel dos políticos nas democracias 

ocidentais. Como refere Dick Pels, a consequência deste fenómeno levou ao 

sucesso de movimentos populistas de extrema direita em vários países da Europa 

desde os anos oitenta: “Os populistas reclamam encarnar “a voz do povo” e são 

um desafio à convencional teoria democrática, que é suportada em conceitos 

antiautoritários e que minimiza a autoridade e a liderança. O presumível “fim da 

ideologia” mergulhou as elites intelectuais e políticas na insegurança, resultando 

na ausência de visão e falta de vontade política. (2008:2). O populismo pode hoje 

em dia ser visto em ação em diversos países: Estados Unidos, Tailândia, 

Venezuela, Áustria, Holanda, Grã-Bretanha, França, etc. E os populistas podem 

vir de diferentes quadrantes, desde a extrema esquerda (Evo Morales) à extrema 

direita (Marine Le Pen). Benjamin Moffitt e Simon Tormey (2014) identificam 

quatro abordagens ao populismo: ideologia, lógica, discurso e estratégia, mas 

defendem que o populismo é essencialmente um estilo político.  
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“Nestas quatro décadas, vimo-lo quase todos os dias. Marcelo foi entertainer e 

showman. Foi comentador e analista. Criticou e elogiou todos. Disse tudo e o 

seu contrário” 

Público, 25 de janeiro de 2016 
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CAPÍTULO II 

A COMUNICAÇÃO POLÍTICA 
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“Como em muitas outras coisas na política, tudo começou com os gregos e a sua 

ideia de polis”. (Rawnsley, 2005: 22) Rawnsley obriga-nos a recuar à antiga 

Grécia porque para o autor a comunicação política não é apenas fruto da era dos 

media. “A persuasiva cultura dos media condiciona-nos a aceitar os assessores 

políticos, os soundbites e os consultores de relações públicas. No entanto, um 

olhar pela história da política revela que a interface entre a política e a 

comunicação tem um longo pedigree” (ibid:37). Rawnsley defende que devemos 

aos atenienses, em particular, a contribuição para a evolução da comunicação 

democrática e atribuiu aos Sofistas a responsabilidade pelo desenvolvimento da 

comunicação democrática através da sua arte da retórica, uma arma poderosa na 

polis. “Significa isto que os Sofistas foram os primeiros consultores políticos 

profissionais? A sua arte de escrever discursos era muito prezada e tem algo de 

muito semelhante aos artifícios e insinceridades dos atuais assessores políticos 

(Rawnsley, 2005:27). Os defensores dos Sofistas acreditavam que a arte de 

escrever e entregar os discursos servia para facilitar a prática da democracia e a 

arte de governar, mas os críticos como Platão e Aristóteles acusavam-nos de 

utilizar a oratória para adquirir e exercer poder em vez de promover o valor dos 

argumentos democráticos. “A tentação em usar a retórica para motivos ignóbeis 

foi constante durante a história e é um dos temas mais debatidos nos estudos da 

comunicação política” (Sanders, 2009: 10) 

Na definição de Ralph Negrine e James Stanyer (2007) comunicação política é 

toda a comunicação entre atores sociais sobre assuntos políticos – interpessoal e 

mediada. Envolve três atores – as instituições dos media, as instituições políticas 

e os cidadãos – num território político delineado, habitualmente uma democracia 

liberal. Esta configuração tripartida vive de relações complexas e dinâmicas em 

que cada um dos três atores tem o seu papel.  

 No último meio século, o sistema de comunicação política foi descrito como se 

tivesse uma ordem natural, com cada um dos seus três grupos de atores a 

desempenhar ontologicamente o seu papel. Os políticos enviam as suas 

mensagens com o objetivo de chegar aos seus potenciais eleitores, tentam 

desacreditar os seus rivais e gerem a sua visibilidade nos media com recurso a 

várias estratégias. Os jornalistas interpretam as mudanças políticas enquanto 

tentam conseguir mais audiência mantendo relações com as suas fontes e assim 
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tentando vencer a concorrência, de preferência com exclusivos. Os cidadãos 

fazem o seu melhor para obter informação credível, observam o espetáculo 

político na esperança de poderem fazer um julgamento correto e participam 

ocasionalmente no processo, principalmente quando votam em eleições. (Blumler 

& Coleman, 2010:139) 

 A comunicação política não é um fenómeno recente, mas a sua 

profissionalização tem sido amplamente discutida. A relação entre a política e os 

media alterou-se de forma substancial com o aparecimento da televisão. O poder 

da imagem subjugou os políticos ao pequeno ecrã. Passou-se da mensagem 

substantiva para o primado da imagem, do soundbites e da gestão das notícias.  

Jay G. Blumler e Dennis Kavanagh (1999) identificam as três eras da 

comunicação política no período pós-guerra: 

Era 1 - as primeiras duas décadas a seguir à segunda Guerra Mundial ficaram 

conhecidas como a “era dourada” dos partidos políticos. Neste período, o sistema 

político foi o grande responsável por iniciativas e debate da reforma social. Havia 

uma grande confiança nas instituições políticas e a política de comunicação 

estava subordinada às instituições políticas e a essa confiança. As mensagens 

políticas eram substantivas, os líderes falavam de temas que interessavam 

realmente à sociedade, sobretudo das mudanças que queriam operar na 

governação e as mensagens passavam facilmente nos meios de comunicação de 

massa. A comunicação política atuava mais a favor do que contra as instituições 

políticas. Esta Era foi, no entanto, dominada por um paradoxo. Apesar de o 

debate conter alternativas políticas, os cidadãos votavam na corrente dominante e 

em função da sua lealdade partidária. Poucos eram os votos flutuantes e os 

cidadãos não demonstravam muito interesse na política por já terem o seu voto 

determinado. 

Era 2 - Uma nova Era nasceu por volta de 1960 quando a televisão se tornou no 

principal media da comunicação política. Ocorreram importantes transformações: 

uma redução de espaço para a pura propaganda política uma vez que a TV 

privilegiava o debate e insistia no contraditório; a televisão chegava agora a uma 

audiência que antes não estava exposta a estas mensagens e noticiava tanto as 

notícias favoráveis ao governo como as desfavoráveis; a televisão com os 
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chamados valores-notícia impunha novas regras como o tempo que os políticos 

dispunham para falar (soundbites) o que levou à alteração da linguagem dos 

políticos e à necessidade de se adaptarem através da apresentação e da 

personalização da mensagem. Para se adaptar a este novo meio e assim chegar 

a uma maior audiência, a classe política foi obrigada a trabalhar mais na sua 

mensagem e a aprender truques. Eram precisas táticas para chegar às notícias 

como as conferências de imprensa, os briefings e as entrevistas com transmissão 

nacional. Foi o momento para a chegada dos profissionais de comunicação 

política, o momento para as técnicas de campanha eleitoral tal como as 

conhecemos hoje. Os temas de campanha eram estudados a pensar na 

penetração no eleitorado e os políticos trocaram os temas substantivos por 

aqueles que melhor “passavam” na TV. Tal como na Era anterior, estávamos 

perante um paradoxo: numa altura em que os cidadãos estavam mais 

interessados e preparados para a discussão dos problemas do dia eram servidos 

com soundbites e mensagens controladas, mas ao mesmo tempo vazias de 

conteúdo. 

Era 3 - Uma fase ainda em emergência marcada pela proliferação dos meios de 

comunicação, pela ubiquidade, celeridade, acesso e rapidez. A televisão, em 

particular, é agora uma plataforma com uma multiplicidade de canais com notícias 

24 horas por dia e com ainda maior alcance. Satélite, cabo, TV digital, múltiplas 

plataformas. A televisão compete com a Internet e os desafios são imensos para 

os políticos e para os jornalistas. A classe política é obrigada a reagir a 

acontecimentos ainda antes de estar totalmente preparada para falar sobre eles e 

os jornalistas, com o ciclo de notícias acelerado, com múltiplas plataformas para 

“alimentar” e sujeitos a uma concorrência nunca vista, procuram novos ângulos no 

que Sabato (2000) chamou o “feeding frenzy”.  

O tempo de reflexão para os jornalistas e os políticos simplesmente acabou. Esta 

terceira era definida pelos autores é marcada pela revolução tecnológica, pela 

multiplicidade de plataformas, pela fragmentação e consequentemente pela 

velocidade com que circulam as notícias. O mundo competitivo dos media obriga-

os a noticiar a cada hora e a pressionar os políticos que lutam também eles 

desenfreadamente por uma crescente exposição.  
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Quando em 1999, os autores definiram as três Eras da comunicação política 

apontaram a terceira fase como a mais complexa. Com a explosão ainda recente 

da Internet, Blumler e Kavanagh sugeriram cinco tendências que iriam remodelar 

a comunicação política:  

Profissionalização da comunicação política – à medida que a terceira era 

avança, a dependência dos políticos nos profissionais de comunicação política vai 

ser cada vez maior. No passado, esses especialistas estavam ligados aos 

partidos, oferecendo o seu know-how aos políticos e escrevendo os seus 

discursos. Os novos recrutas têm ferramentas específicas para lidar com os 

media e a comunicação persuasiva tem acesso garantido aos principais políticos. 

De algum modo são eles a nova elite da política. O uso de técnicas manipulativas 

pode levar a uma menor confiança na política. 

Aumento da competição – À medida que avança a abundância dos meios de 

comunicação, a classe política tem tendência para informar, revelar e persuadir 

mais para conseguir a atenção dos editores, dos repórteres e da audiência. O 

ambiente é muito mais competitivo. Inclui, não só mais televisões com uma 

grande variedade de canais onde as pessoas têm cada vez mais escolha, mas 

também mais opções de entretenimento para onde a audiência pode fugir. Ao 

mesmo tempo, o lugar da política nas televisões, antes numa prateleira intocável, 

é agora ameaçado pelas exigências de mercado e as audiências. As soft news 

vendem mais que as hard news. Isto traz quatro consequências para a 

comunicação política: a cobertura das notícias políticas está sob pressão para 

demonstrar a sua compatibilidade com os objetivos das grandes empresas em 

atingir mais audiência; a cobertura “sacerdotal” da política tende a não ser viável 

para uma audiência de massa e por isso os políticos têm de se adaptar aos novos 

valores-notícia se querem continuar a ter o seu palco; o crescente interesse pelo 

infotainment leva a que os programas de política sejam substituídos pelos 

pequenos-almoços com a classe política; os jornalistas registam uma maior 

tendência para outras estórias da política, nomeadamente notícias mais 

sensacionais e escandalosas.  

Anti elitismo e popularização – Até recentemente os assuntos políticos eram 

discutidos nos media pelos especialistas. À exceção do vox-pop, poucos eram os 
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que falavam da política. Esse lugar sagrado é agora estendido a outras vozes e 

mesmos os políticos são obrigados a falar noutra linguagem de modo a se 

tornarem mais acessíveis e interessantes. Também os temas mudaram. As 

televisões procuram aqueles que mais interessam aos cidadãos e não 

propriamente à classe política. A agenda dos media não é a agenda da política e 

a comunicação política tem de se adaptar a ela se quer continuar a ter tempo de 

antena.  

Diversificação centrífuga – Está relacionada com a relação da comunicação 

com a comunidade. Na Era 2, a reduzida opção de canais oferecia pouco escolha 

aos telespectadores. Agora, a variedade e multiplicidade abre o leque das 

escolhas. A audiência de massa divide-se. Esta diversificação multiplica as 

agendas políticas e está muito ligada à chegada das novas plataformas, em 

especial à ciber-política. Sobre a ciber-política abrem-se três opções: pode tornar-

se um media de campanha por si só, o que não significa que os media 

tradicionais deixem de exercer as suas funções; pode tornar-se um importante 

meio para a mobilização política; pode ser um meio que oferece diversidade e 

incluiu outro tipo de informações que não existem nos media tradicionais.  

Audiência – A abundância dos media, abordada anteriormente, introduziu a 

cultura do zapping. A cultura é agora das escolhas. Pode levar a uma diluição da 

audiência, a uma fragmentação, redundância ou flexibilidade. As tendências 

definidas pelos autores vieram, de facto, a confirmar-se. As relações entre os 

media e a política estão mais complexas. Por um lado, há um aumento da 

competição o que leva os meios de comunicação a diversificar os conteúdos e a 

selecionar outros interlocutores e temas, por outro, a comunicação política luta 

por manter o palco moldando-se aos interesses dos meios de comunicação. 

Assiste-se a uma crescente profissionalização da comunicação política com a 

contratação de especialistas que dominam os vários meios. Já não basta dominar 

só as técnicas de televisão. Há uma série de ferramentas ligadas essencialmente 

à Internet que hoje são praticamente imprescindíveis.  

A ciber-política está em crescimento e abre novas perspetivas à comunicação 

política. A internet permite aos políticos exibirem um discurso não mediatizado, 

sem interferência ou escolha do ângulo dos jornalistas e de se a apresentarem 
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diretamente ao eleitorado. A campanha presidencial de Bill Clinton, em 1992, 

construiu o primeiro website. Hoje, mais de vinte e cinco anos depois, todos os 

políticos em campanha têm uma página na Internet e estão ativos nas redes 

sociais. “Hoje, enquanto a televisão se mantém o mais influente media na política 

americana, em termos de número de consumidores e dólares gastos, é já claro 

que a televisão tem um desafiador: a Internet “. (Mayer & Cornfield, 2003:297). 

Como refere Mathew Hindman (2009): “…no momento em que se tornou um meio 

de comunicação de massas, a internet foi vista como um meio para incentivar o 

comércio e os negócios. Mas a sua maior promessa, muitos o disseram, era 

política. Novas fontes da informação on line fariam os cidadãos tornarem-se mais 

informados acerca da política. Novas formas de organização iam ajudar a recrutar 

cidadãos previamente inativos em participantes. O ciber espaço iria tornar-se um 

robusto fórum para o debate político. A abertura da internet permitiria aos 

cidadãos competirem com os jornalistas para a criação e disseminação da 

informação política” (2009:2) 

A televisão é então confrontada com a explosão de novos media e obrigada a 

reconfigurar-se. À medida que os cidadãos procuram cada vez mais informação 

através da Internet, os media tradicionais tentam não perder o seu papel. No que 

diz respeito, em concreto, às notícias políticas muito está em causa, não só a 

audiência que foge para plataformas onde lhe é dada a capacidade de interagir, 

mas também o papel de agenda-setters dos jornalistas. A jurisdição sobre as 

notícias da política está a fugir das mãos dos jornalistas. Não só as avenidas da 

comunicação política multiplicaram num processo que está cada vez mais 

diverso, fragmentado e complexo, mas também, num nível mais profundo, as 

relações de poder entre os emissores e os recetores da mensagem estão a sofrer 

alterações; a cultura do jornalismo político está a transformar-se. (Blumler & 

Kavanagh, 1999: 209)  

Tal como outros grupos, os jornalistas lutaram por construir e manter a aceitação 

pública de que são os principais fornecedores das notícias de política e é a eles 

que cabe o comentário editorial. Desde o século XIX, aos jornalistas foram 

emitidos créditos nos meios de comunicação que, juntamente com outras forças, 

serviram para esclarecer e defender as fronteiras.” Estará a Internet a mudar a 

campanha política?” – Perguntam Michael Xenos e Kirsten A. Foot e concluem: 
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“… a nossa impressão é que os padrões do on-line são paralelos ao que 

encontramos no off-line. A política na Internet mostra os políticos como o habitual 

(politics as usual)” (ibid:7) Mary Stuckey chega à mesma conclusão. Analisando a 

influência dos media como agenda-setters nas presidenciais norte-americanas, a 

autora fala da estandardização das notícias políticas, mas que a nosso ver se 

pode alargar a todas as áreas do jornalismo. Essa influência assenta muito na 

estandardização ou como é muitas vezes referido o “pack Journalism”, o que 

significa uma tendência para todos os membros dos media cobrirem a mesma 

história da mesma maneira. Há várias questões sobre se essa estandardização 

será ameaçada pelo crescimento da Internet, que é radicalmente descentralizada 

e que pelo se que se adivinha vai tendo uma influência crescente no futuro das 

campanhas. (Stuckey, 2003:72) 

Nas tendências apontadas por Blumler e Kavanagh (1999) confirma-se este 

conceito do “packing journalism”. O facto de existirem mais plataformas não 

significa propriamente novos conteúdos. No relatório anual do Pew Project for 

Excellence in Journalism sobre as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 

2008 constata-se que as três televisões (NBC, CBS e ABC) fizeram uma maior 

aposta nos formatos on-line embora, uma vez mais, as novidades na cobertura 

on-line resultem mais de contributos através de parcerias do que propriamente 

novos conteúdos produzidos pelas cadeias de televisão para a plataforma digital. 
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1. A MEDIATIZAÇÃO DA POLÍTICA 

 

Manuel Castells diz-nos que a política é baseada na comunicação, ou seja, na 

capacidade de influenciar a mente das pessoas e que o principal canal de 

comunicação entre o sistema político e os cidadãos é a televisão.  

Até muito recentemente, e ainda hoje para uma grande maioria da população, os 

media consistem num sistema articulado, no qual, frequentemente, a imprensa 

escrita produz informação original, a televisão transmite para uma larga audiência 

e a rádio assume a interação. Na nossa sociedade, a política é primeiramente 

política dos media. O trabalho do sistema político é apresentado nos media para 

obter o apoio, ou pelo menos menor hostilidade, dos cidadãos que são afinal os 

consumidores do mercado político” (Castells, 2007:3)  

Gianpietro Mazzoleni e Winfried Schultz (2007) falam da mediatização da política 

e situam o processo de mediatização dos atores, eventos e discurso político como 

uma tendência dos anos 90 embora reconheçam que o fenómeno nasceu com a 

introdução da televisão. 

“Hoje mais do que nunca, a política não pode existir sem a comunicação. Os 

políticos são cada vez mais moldados pelos padrões da comunicação. Não há 

dúvida que muita da “política de substância” ainda é praticada longe dos holofotes 

da televisão, atrás dos cenários, nos discretos corredores do Parlamento. No 

entanto, a política pela sua natureza, independência ou valor simbólico, mais cedo 

ou mais tarde, tem de se sujeitar ao degrau da “publicidade”, que obriga ao uso 

dos media (por exemplo dar conhecimento de uma decisão política) e assim 

utilizar a persuasão e pôr a escrutínio as suas decisões.” (Mazzoleni & Schultz, 

2007:34)  

No campo da mediatização da política, Jesper Strömbäck (2016) identifica quatro 

fases:  

Primeira fase da mediatização: é alcançada quando os media se tornam a mais 

importante fonte de informação, o mais importante canal, entre os cidadãos e as 

instituições políticas. Corresponde ao conceito de política mediatizada e é um pré-

requisito para os seguintes níveis de mediatização. Tem impacto na forma como 

os cidadãos apreendem a realidade e desse modo formam as suas opiniões.  
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Segunda fase da mediatização: os media tornam-se mais independentes dos 

governos ou dos partidos políticos e atuam de acordo com a sua lógica. A 

autonomia dos media aumenta, assiste-se a uma profissionalização jornalística. 

Não quer dizer que os media se tornem totalmente independentes da influência 

política, há antes uma interatividade e os media passam a usar os seus recursos 

e a controlar os conteúdos. Nesta segunda fase inicia-se a negociação do que é 

noticiável e os partidos políticos já não dominam os media em função dos seus 

interesses. 

Terceira fase da mediatização: os media continuam a ser a fonte de informação 

dominante e tornam-se mais independentes de forma a que as instituições 

políticas têm de se adaptar à sua lógica e não o contrário. Nenhum ator político 

vive sem os media na sua interação com o público. A realidade mediada torna-se 

mais importante do que a realidade em si mesma. Há alguma resistência do poder 

político, que continua a ver os media como algo externo, nesta fase porque os 

políticos continuam a considerar que devem estar ao comando da interação. 

Quarta fase da mediatização: os atores políticos reconhecem que a realidade 

mediatizada tem mais importância que a realidade e já não é só em campanha 

que valorizam o poder dos media. É a chamada campanha permanente que afeta 

o processo mesmo quando o ator político está no governo. Os media colonizam a 

política. A fonte de informação dominante continua a ser os media, mas a 

intensidade é maior.  
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1.1 A ERA DA TELEVISÃO 

 

Philippe J. Maarek (1997) chamou-lhe a maioridade da televisão em comunicação 

política. Em novembro de 1960, Kennedy derrotou Nixon por uma estreita 

margem. A diferença de votos entre os candidatos às eleições presidenciais 

norte-americanas era muito estreita, apenas 100 mil, e os analistas coincidiram na 

opinião de que, no mínimo, o efeito do primeiro debate na televisão sobre os 

eleitores foi provavelmente suficiente para o resultado final. “Kennedy derrotou 

Nixon em 1960 porque apresentou uma imagem mais atrativa no primeiro debate 

que tiveram na televisão”, afirma Michael Schudson (Veyrat-Masson, et al, 

1994:323). Uma das questões discutidas depois do debate foi a da incapacidade 

da equipa de maquilhagem de Nixon em dar uma boa aparência ao candidato que 

resistisse às luzes do estúdio. Kennedy apresentava um aspeto fresco, enquanto 

Nixon estava tenso. No dia seguinte, um estudo de mercado de Filadélfia concluiu 

que 43 % das pessoas que ouviram o debate na rádio indicavam Nixon como 

vencedor, enquanto a maior parte (53%) dos que tinham visto o debate pela 

televisão defendiam a vitória de Kennedy. A esta questão responde Michael 

Schudson (1995) com algumas interrogações: “…é o imaginário da televisão tão 

superficial? Não foi importante, e verdadeiro, ver que Kennedy apesar da sua 

idade jovem foi capaz de lidar com o seu mais importante momento público com 

segurança? Não foi também importante, e verdadeiro, ver Nixon, apesar da sua 

vasta experiência, parecer tão estranho e inseguro? Não é possível argumentar 

que a insegurança que demonstrou o traiu?” (2005:118) 

É difícil conceber a comunicação política sem televisão e a televisão sem 

comunicação política. Fonte de informação para os cidadãos, a televisão tornou-

se, acima de tudo, um palco privilegiado para os políticos. Philippe Bretton e 

Serge Proulx (1997) encontram três razões para explicar o “casamento 

contemporâneo, por vezes, contranatura entre política e comunicação”. Em 

primeiro lugar, com a evolução democrática das sociedades conferiu-se a cada 

cidadão uma parcela de decisão política e isso transforma-o em algo vivo de uma 

argumentação política que visa convencê-lo a aderir a esta ou aquela causa. Em 

segundo lugar, o sec. XX, que os autores defendem que se pretende pacífico e 

civilizado, é a época das grandes guerras mundiais que, desta vez, não 
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mobilizaram exércitos de mercenários profissionais, mas todo o “povo em armas”. 

Foi por isso necessário convencer. Por último, o sec. XX é o momento privilegiado 

em que se redescobre, por um lado, as virtudes da argumentação e, por outro, o 

seu casamento possível com suportes técnicos cada vez mais poderosos, como a 

rádio, e depois, a televisão. “Hoje em dia, os políticos estão, em grande parte, 

despojados de argumentos de difusão próprios e com isso, a sua dependência em 

relação aos media de massa aumentou consideravelmente. Poucos domínios têm 

sobre os media independentes, a imprensa escrita, a rádio e a televisão.” 

(1997:267). 

Nos últimos 50 anos, a revolução tecnológica alterou radicalmente hábitos de 

consumo de notícias. Como recorda Markus Prior (2007), em 1935 era preciso 

esperar pelos jornais para ler as notícias. A partir de 1950, a televisão chegou à 

sala de estar de casa dos cidadãos, que hoje têm 24 horas de notícias 

disponíveis, não só pela televisão por cabo, mas também pela Internet. O autor 

considera esta revolução tecnológica benéfica para o conhecimento dos cidadãos, 

não só pelo acesso, mas por chegar a todo o tipo de públicos: “Antes da TV, as 

notícias eram mais difíceis de perceber porque exigiam um grau elevado de 

literacia, o que tornava mais difícil a perceção das notícias relativas à política...a 

televisão dá aos cidadãos com menos habilitações informações básicas e mais 

fáceis de entender- o que aumentou o grau de conhecimento dos assuntos 

políticos” (p-256). Para muitos que se questionam sobre os efeitos dos media 

sobre a democracia, Prior defende que “a televisão deu aos cidadãos com 

reduzidos níveis de educação a possibilidade de aprenderem sobre política, 

estivessem ou não particularmente motivados para aprender. A televisão por cabo 

e a Internet concentram conhecimento político mesmo para aqueles que não 

gostam de notícias”. (2007:257) 

Sobre o poder dos media, ou melhor, o poder da televisão, John Cornerfala da 

ansiedade perante este poder: "isto acontece, não só por causa das capacidades 

distintivas da televisão como um meio de ilustração e persuasão, mas também 

porque a televisão se tornou o media mais popular, sem paralelo"(2010: 21) 

A televisão continua a ser o primeiro meio no que diz respeito ao 

acompanhamento de notícias embora seja evidente o avanço da Internet. Um 
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estudo do Pew Research Institute citado por Phillip Howard (2006) indica que os 

quatro meios mais usados para a busca de notícias de política são: a televisão, 

rádio, jornais e a Internet. É de notar que a proporção de pessoas que nos 

Estados Unidos procuram notícias on line da campanha eleitoral aumentou de 4% 

em 1996 para 57% nas eleições de 2004. Mesmo assim a televisão continua a ser 

o primeiro meio no que diz respeito ao acompanhamento de notícias de política.  

Mário Mesquita define assim a comunicação política: “…enquadra não só as 

formas de expressão emanadas diretamente de instituições políticas, mas 

também aquelas que são mediadas pelo jornalismo, pela programação televisiva 

e radiofónica, pela publicidade ou pelas relações públicas. As sessões 

parlamentares, as campanhas eleitorais, as relações públicas governamentais, 

municipais e locais, tal como a gestão mediática de sondagens e inquéritos de 

opinião.” (Mesquita, 2003: 91-92). O que é verdade é que a comunicação política 

é hoje pensada em função da televisão. “Quem é que é refém de quem? Durante 

muito tempo, os meios de comunicação foram instrumento do poder político, um 

meio de propaganda exclusivamente nas mãos do príncipe. Hoje, no mundo 

ocidental, os papéis inverteram-se. Os meios de comunicação tornaram-se 

passagem obrigatória dos que querem chegar ao poder. Melhor, tornaram-se eles 

próprios um poder de parte inteira.” (Woodrow, 1996: 104). Esta dependência de 

que fala Alain Woodrow dos políticos perante a televisão levou a profundas 

alterações na comunicação política. Nuno Rogeiro defende que tudo está agora 

dependente da visibilidade que os políticos têm nos media. “Parte-se aqui do 

«princípio da visibilidade». Torna-se banal dizer que as sociedades «pós-

modernas» são cada vez menos dependentes de comunidades naturais de base 

(famílias, vizinhanças, associações de interesses territoriais, etc.) quanto ao 

circuito da comunicação, e cada vez mais influenciadas pelos grandes órgãos de 

informação profissionais, nacionais, internacionais, transnacionais, estrangeiros. 

Refere-se depois que, num tal meio, «o que não é conhecido, não existe». Por 

outras palavras, o que não é noticiado não é (re) conhecido. Daí que os agentes 

políticos se sintam obrigados a compreender a linguagem da comunicação para 

acederem à notícia, que é, no fundo o seu limiar de visibilidade. Daí que os media 

sofram a tentação de qualquer oligarquia, consciente do seu poder, escolhendo 

temas e eliminando assuntos: no cômputo dos vários países e sistemas 
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sociopolíticos, a «objectividade jornalística» é apenas um dos seus parâmetros.” 

(Rogeiro, 2000:190) Cientes do impacto que tem a televisão, dos milhões de 

espetadores que a seguem e do alcance da mensagem, os políticos dependem 

agora dela para transmitirem as suas ideias. “De modo discutível, a televisão 

estabeleceu a agenda política: ordenar as prioridades públicas e despertar o 

interesse público para o bem ou para o mal. Fundamental para este processo foi a 

audiência nacional. O poder da televisão tem sido baseado, até um nível 

considerável, na falta de escolha: quase qualquer programa difundido 

nacionalmente tem a certeza de contar com uma audiência de milhões. (Curran, J 

et al. 1997: 245.) Tudo isto trouxe mudanças drásticas à política e aos políticos 

agora subjugados ao poder da imagem. Não basta ter bons programas eleitorais 

ou executá-los com rigor se essa mensagem não passar para a opinião pública 

através da televisão. Bom visual, boa voz, timbre firme, os gestos corretos, a frase 

certa, elementos essenciais para a comunicação pelo ecrã que espelha toda e 

qualquer fragilidade. Esta dependência é vista por muitos autores como negativa. 

“Qualquer político que se preze -ou mais exatamente, que se leve a sério – deve 

cuidar da sua imagem e aprender a «passar na televisão» vigiando os seus 

tiques, as suas manias e as suas mímicas.” (Woodrow, 1996: 122)  

O termo “videopolítica” inventado por Giovanni Sartori define a transformação 

radical da forma de “ser político” e de “gerir política”. Saber da política é 

importante, ainda que muitos não liguem, pois, a política condiciona toda a nossa 

vivência e convivência. A cidade má aprisiona-nos, torna-nos pouco ou nada 

livres, e a má política – que obviamente incluiu a política económica empobrece-

nos. (Sartori, 1997:55) O autor defende que as notícias de maior consequência, 

de maior importância objetiva, são as de informação política, mas a opinião que 

os cidadãos têm sobre a vida política resulta da forma como as televisões lhes 

mostram o acontecimento. É o homo sapiens, produto da cultura escrita, 

transformado em homo videns, no qual a palavra é destronada pela imagem. Os 

efeitos da televisão na política são há muito estudados, mas os académicos 

tendem a apontar maioritariamente os efeitos nefastos como se a televisão fosse 

a culpada pela degradação do sistema político. Larry J. Sabato defende que os 

jornalistas vão atrás de um político como um tubarão atrás da sua vítima. “Tornou-

se um espetáculo sem igual na política moderna: os media, imprensa e televisão 
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vão atrás de um político ferido como os tubarões alimentando o furor” (Sabato, 

2001: 1) Furio Colombo fala dos políticos dependentes da televisão. “A impressão 

é que tudo acontece em TV, tudo se decide em TV, e nada mais existe fora da 

TV. Por um lado, isso deve-se à imensidão do território que a televisão ocupa. Por 

outro, ao papel que alguns protagonistas da TV acabaram por assumir. A 

condução do espetáculo torna-se uma função do governo. Já que não pode 

efetivamente governar, mas apenas promete governar, a política-televisão 

transforma-se numa campanha eleitoral sem fim. Nesta campanha cada parte 

acusa a outra de obstruir o trabalho de governo. Na realidade, nenhum 

protagonista pode governar porque tem de ficar na, ou voltar constantemente, à 

televisão”. (Colombo, 2001:228) Alain Woodrow alerta para a ilusão da 

democracia televisiva. “À primeira vista, no entanto, que há de mais democrático 

do que a televisão? Não é ela também responsável pela queda do muro de 

Berlim? Ela permite aceder à informação, ouvir pontos de vista opostos e formar 

uma opinião com a ajuda das sondagens que lhes dizem o que os outros pensam. 

Mas, num olhar mais atento, vê-se que é uma democracia aparente, um debate 

truncado, um espetáculo de ilusão. (Woodrow, 1996:136). 

Bill Clinton assinalou o primeiro aniversário na Casa Branca a atender chamadas 

dos telespectadores no programa Larry King Live. No mesmo programa Ross 

Perot anunciou a sua candidatura em 1992. Alguns chamam a isto democracia. 

“O direito à informação introduziu-se, sem pré-aviso, por entre os direitos dos 

homens neste fim do século: na mesma medida que as velhas liberdades políticas 

e muito mais que os direitos sociais do pós-guerra. Para nós, informação rima, 

inconscientemente, com democracia e muita informação com maior democracia.” 

(Minc, 1994:116). Para Manuel Castells (já não se pode pensar em política sem 

pensar nos órgãos de comunicação social que a veiculam. “…numa sociedade em 

rede, a política é a política dos media. Os media não são precisos apenas quando 

há eleições para ganhar. São durante todo o tempo o pano de fundo, o espaço 

público onde o poder é jogado e decidido.” (Castells, 2003:91) 

Confrontada pela queda de audiências e ameaçada pelas plataformas digitais, a 

verdade é que a televisão continua a ser a principal fonte de informação de 

notícias políticas. Há mais de 50 anos que se discute a influência da televisão no 
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campo da política. Principal fonte de informação, a televisão tornou-se um palco 

privilegiado para os políticos. 

Os políticos subjugaram-se ao poder da imagem. Bom visual, boa voz, timbre 

firme, os gestos corretos, a frase certa. Os líderes são escolhidos em função da 

imagem e não do que pensam. 

A impressão é que tudo acontece na TV, tudo se decide na TV, e nada mais 

existe fora da TV. Por um lado, isso deve-se à imensidão do território que a 

televisão ocupa. Por outro, ao papel que alguns protagonistas da televisão 

acabaram por assumir. A condução do espetáculo tornou-se uma função do 

governo. (Woodrow, 1996:104) É a “videopolítica” definida por Sartori (1997) em 

que a opinião que os cidadãos têm sobre a vida política resulta da forma como as 

televisões mostram o acontecimento. No conceito de Giovanni Sartori é o homo 

sapiens, produto da cultura escrita, transformado em homo videns, no qual a 

palavra é destronada pela imagem. 

É precisamente na forma como as televisões mostram a política que residem as 

principais críticas. Muitos culpam a televisão pela degradação do sistema político. 

Larry J. Sabato defende que os jornalistas vão atrás de um político como um 

tubarão atrás da sua vítima. “Tornou-se um espetáculo sem igual na política 

moderna: os media, imprensa e televisão vão atrás de um político ferido como os 

tubarões alimentando o furor”. (Sabato, 2001: 1). Perante isto muitos questionam 

a ilusão da democracia fornecida pela televisão. 

À primeira vista, no entanto, que há de mais democrático do que a televisão? Não 

é ela também responsável pela queda do muro de Berlim? Ela permite aceder à 

informação, ouvir pontos de vista opostos e formar uma opinião com a ajuda das 

sondagens que lhes dizem o que os outros pensam. Mas, num olhar mais atento, 

vê-se que é uma democracia aparente, um debate truncado, um espetáculo de 

ilusão. (Woodrow, 1996:136). 

Para Manuel Castells já não se pode pensar em política sem pensar nos órgãos 

de comunicação social que a veiculam. “…numa sociedade em rede, a política é a 

política dos media. Os media não são precisos apenas quando há eleições para 

ganhar. São durante todo o tempo o pano de fundo, o espaço público onde o 

poder é jogado e decidido.” (Castells, 2003:91) 



Sandra Sá Couto O Presidente Celebridade Página 95 
 

Mas é na campanha eleitoral que os políticos apostam tudo na televisão. “A 

televisão torna-se passagem obrigatória dos homens políticos para ganhar 

eleições” (Woodrow, 1996: 15) Como diz Mário Mesquita,” 40 segundos de 

televisão dão-lhes acima de tudo uma dimensão nacional” (Mesquita, 2003:101). 

A dimensão do eleitorado a atingir e a eficácia da mensagem estão no topo das 

preocupações da comunicação política numa campanha eleitoral. Muitos autores 

interrogam-se se os media têm de facto um impacto profundo na campanha. 

Não há dúvida que os media, particularmente a televisão, têm o poder de 

influenciar as atitudes políticas das pessoas. Com o declínio dos partidos 

políticos, novas publicações e as televisões tornaram-se o principal meio para os 

cidadãos conhecerem as atividades públicas e apesar de as notícias não 

poderem alterar as orientações, elas podem afetar dramaticamente o que as 

pessoas pensam. (Sabato, 2000: 148).  

Um estudo sobre as atitudes e comportamentos políticos dos portugueses 

realizado nas eleições legislativas de 2002 revela “uma dependência muito clara 

da televisão como fonte de informação política, em contraste com a rádio ou 

imprensa escrita” (Freire, 2004: 351) Ralph Negrine (1994), afirma que poucos 

eventos tipificam a preocupação sobre a importância da política e os efeitos dos 

media como a cobertura de uma campanha eleitoral. Segundo o autor isto 

acontece porque, em primeiro lugar, a cobertura jornalística pode afetar a decisão 

dos eleitores e depois porque a cobertura jornalística, em especial a da televisão, 

tem impacto na luta política. Negrine defende que durante a campanha eleitoral 

os cidadãos aumentam o conhecimento dos partidos e dos líderes e isso pode ter 

um papel determinante na altura do voto. Acrescenta que quando a lealdade a um 

partido é fraca, os media podem contribuir para os eleitores fazerem a sua 

escolha. 

O papel da televisão na política é, no entanto, criticado por muitos autores que a 

acusam de informar mal os cidadãos principalmente pela forma como cobrem a 

campanha eleitoral. A televisão é acusada de privilegiar o confronto em 

detrimento de informar sobre os temas que realmente interessam aos cidadãos. A 

arena. O jogo. Uma “corrida de cavalos”. Quem vai à frente? São muitas vezes 

designações para descrever a simbiose entre os políticos e os jornalistas durante 



Sandra Sá Couto O Presidente Celebridade Página 96 
 

uma campanha eleitoral. A velocidade dos acontecimentos de que fala Larry J. 

Sabato (2000) mudou radicalmente as atitudes nos dois lados do campo. Sabato 

entende que este jornalismo omnipresente introduz marcas negativas. O autor 

que estuda o mal que os jornalistas fazem aos políticos no que define o “Feeding 

Frenzy” considera que as eleições são apenas um jogo. “Cobertura superficial de 

uma “corrida de cavalos” focando quem vai à frente, quem vai atrás e quem está a 

ganhar – essa é agora a norma.”  

Nas notícias de televisão durante as primárias de 87, dois terços das peças mais 

parecem sobre corridas de cavalos do que sobre assuntos políticos. A maioria dos 

jornalistas é generalista, pouco familiar com as nuances e a complexidade de 

muitos assuntos e mal preparada para produzir as histórias. (Sabato, 2000: 35) 

À medida que a televisão se foi afirmando como um espaço imprescindível para 

os políticos, foram aumentando também nas últimas décadas as críticas sobre o 

seu papel na construção do conhecimento e confiança dos cidadãos na política. 

Pippa Norris (2000) afirma que durante as últimas décadas, os media foram 

sendo responsabilizados pelo desinteresse dos cidadãos pela política, pela 

ignorância dos assuntos cívicos e pela desconfiança nos órgãos de soberania. As 

teorias americanas do que ficou conhecido como “media malaise” emergiram na 

literatura da ciência política nos anos 60. Kurt e Gladys Lang foram os primeiros a 

relacionar o desencanto pela política com o crescimento dos media, 

especialmente com a crescente importância e desenvolvimento dos canais de 

televisão. Para estes autores, o modo como a televisão noticiava a política, com 

especial destaque para o conflito, tinha um grande impacto numa audiência que 

não estava preparada, que encontrava os políticos quando estava sentada no 

sofá de casa e não tinha muito interesse, nem o conhecimento suficiente para 

captar a informação. Na década de 70, a teoria de Kurt e Gladys Lang foi vista 

como plausível e entendida como uma explicação para a alienação do público 

norte-americano no pós-Vietname e pós-Watergate. Michael Robinson introduz a 

expressão “videomalaise” para descrever a dependência entre o jornalismo 

televisivo e o sentimento de cinismo e desconfiança social. Para Robinson, uma 

maior exposição às notícias da televisão, com o seu negativismo, conflitualidade e 

temas anti institucionais, gerava desafeto, frustração, cinismo e doença (malaise). 

O autor defendia ainda que este processo era mais crítico durante os períodos de 
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campanha eleitoral com excessivas más notícias sobre os candidatos e o enfoque 

das notícias na “horse race” As críticas que os políticos fazem aos adversários 

são vistas como um fator para o crescente desinteresse dos eleitores na política. 

Um estudo feito por Thomas E. Patterson (1994) sobre a cobertura das eleições 

presidenciais dos Estados Unidos da América pela imprensa confirma a teoria de 

Robinson. O autor analisou os títulos das notícias nas revistas Time e Newsweek 

entre 1960 e 1992 para verificar se as notícias eram positivas ou negativas. 

Classificou as notícias positivas como “boas notícias” e as negativas como “más 

notícias”. O estudo revela que a mudança é dramática. De todas as referências a 

Kennedy e Nixon em 1960, 75% são positivas. Em 1992, apenas 40% dos títulos 

eram favoráveis a Clinton ou Bush. Michael Schudson defende que a política é 

retratada pelos media como uma batalha, no caso dos Estados Unidos, “uma 

guerra ou uma batalha entre o Presidente e aqueles que o querem derrotar…em 

resumo a política é um concurso entre vencedores e derrotados”. E para o autor 

tudo isto se deve ao olhar dos jornalistas sobre a política, enredados num mundo 

de competição, onde cada um procura a sua história e a forma de lá chegar antes 

dos outros e melhor que os seus rivais: “A ênfase da política como um concurso 

em vez da política na sua substância tem muito a ver com o olhar dos jornalistas e 

o seu ponto de vista em relação aos políticos.” (2008: 65) 

Em contraste com o conceito do “videomalaise”, Pippa Norris (2000) defende a 

teoria do “Virtuous Circle”. A autora entende que a exposição dos cidadãos aos 

media leva a uma maior confiança nos governos e a um maior comprometimento 

cívico. Norris sustenta que aqueles que têm interesse pela política prestam mais 

atenção às notícias e por isso aprendem mais sobre a governação e a política. 

Este maior conhecimento produz um “virtuous circle” que reforça a democracia. 

Aqueles, segundo Norris, que não estão comprometidos com a política vão, na 

sua maioria, desligar-se das notícias e quando expostos a essa realidade não vão 

prestar-lhe muita atenção porque não confiam nos media e nos seus conteúdos e 

assim ficam muito reduzidos os efeitos da influência dos media. “ As pessoas que 

vêm mais notícias de televisão, leem mais jornais, navegam na Internet e prestam 

mais atenção às campanhas eleitorais são consistentemente mais conhecedoras, 

confiantes nos governos e ativas politicamente” (Norris, 2000: p. 8) Também 

Markus Prior (2007) defende que a televisão é o meio mais fácil de seguir e que 
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os efeitos na política são benéficos porque aumento o nível de conhecimento 

político dos cidadãos: “A televisão dá aos cidadãos comuns com menos 

habilitações, informações básicas e mais fáceis de entender, o que aumentou o 

conhecimento dos assuntos políticos. Para além disso, a televisão deu aos 

cidadãos a possibilidade de aprender sobre política, estivessem ou não 

particularmente motivados para aprender. Tanto a televisão por cabo como a 

internet concentram conhecimento político entre aqueles que gostam de notícias”. 

(Prior,2007: 257) 

E como afirma Jeffrey C. Alexander:” A luta pelo poder não é dialógica, uma 

versão política do “American Idol”, onde dois concorrentes estão à espera da 

aprovação do júri e da votação da audiência. A luta entre os dois lados políticos 

reside num campo mediado…repórteres, editores, e outros comentadores 

constituem um gigante prisma digital pelo qual toda a performance política deve 

passar, distorcendo a luz e deslocando a linguagem verbal e as imagens que 

passam pelo meio” (2010: -15) 
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1.2 A ERA DIGITAL 

 

A chegada dos novos media abriu novas perspetivas à comunicação política. A 

Internet permite aos políticos exibirem um discurso não mediatizado, sem 

interferência ou escolha do ângulo dos jornalistas e abre a possibilidade de se 

apresentarem diretamente ao eleitorado. A campanha presidencial de Bill Clinton, 

em 1992, construiu o primeiro website. Hoje, mais de 25 anos depois, todos os 

políticos em campanha têm uma página na Internet e estão ativos nas redes 

sociais. “Hoje, enquanto a televisão se mantém o mais influente media na política 

americana, em termos de número de consumidores e dólares gastos, é já claro 

que a televisão tem um desafiador: a Internet “. (Mayer, Cornfield, 2003:297). 

Para melhor se compreender a rapidez com que tudo mudou basta lembrar os 

números da presença nas redes sociais na campanha de 2008 de Barack Obama: 

“A campanha de Barack Obama foi a primeira luta nacional a trazer a internet 

para o terreno de jogo de uma forma maciça e organizada. A energia circular que 

funde o símbolo com a audiência numa estratégia face-a-face estendeu-se pela 

comunidade numa campanha porta-a-porta digital. Voluntários encontraram-se 

digitalmente com uma audiência que se senta em frente a um computador, em 

casa ou no escritório. Foram, na verdade, encontros virtuais, mas onde a 

possibilidade de intimidade permaneceu…esta rede virtual organizou também 

mais de 200 mil encontros off line, eventos locais cara-a-cara. Em setembro de 

2008, lançou uma linha telefónica on line chamada “vizinho-a-vizinho”, um blog 

falava diretamente às comunidades. (Alexander,2010: 59) O candidato democrata 

tinha no dia da eleição 32,3 milhões de seguidores no Facebook. Quatro anos 

depois, em 2012, na noite em que conseguiu o segundo mandato, a sua equipa 

atingiu o recorde no Twitter como o mais partilhado tweet de sempre, uma foto do 

Presidente a abraçar a Primeira Dama com a legenda “mais quatro anos”, 

republicada por 350 mil vezes. (Alexander e Jarowsky, 2014: 100). A campanha 

de Barack Obama introduziu mudanças fundamentais na forma de comunicar: “A 

maior parte das campanhas ainda operam de cima para baixo, onde a campanha 

é controlada não só pela mensagem, mas também na forma em que os apoiantes 

e voluntários participam. Aqui, a mensagem do dia sai e toda a gente envolvida na 

campanha vai atrás dessa mensagem. A campanha de Barack Obama foi 
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diferente, no entanto. Viesse de um voluntário, um doador, ou um simples eleitor, 

toda a gente podia participar nos seus termos. A campanha assistiu a um grande 

número de iniciativas dos apoiantes que não eram nem sugeridas nem apoiadas 

pela direção” (Harris, Moffitt, Squires, 2010: 51)  

Os números são claros para demonstrar esta realidade, pelo menos, quando 

falamos nos Estados Unidos da América. Um estudo da Pew Research Center for 

the People and the Internet de Junho de 2000 em www.people-

press.org/media00rpt.htm detetou uma queda assinalável no número de 

americanos que seguiam a política através da televisão e um rápido crescimento 

no uso da internet para o efeito. Nas eleições presidenciais de 2008, a mesma 

organização concluiu que o número de pessoas que admitiam que a internet era a 

sua primeira fonte de notícias políticas subiu 23 por cento comparando com as 

eleições de 2004. “Como media da política, a internet cresceu mais rápido do que 

todos os anteriores meios de comunicação, desde a introdução ao público a uma 

utilização em massa numa década (ibid: 61)”. Jeremy D. Mayer e Michael 

Cornfield (2003) estudaram as vantagens e as desvantagens da internet e 

concluíram que as novas plataformas têm três promissoras mudanças para a 

política:  

Interatividade: ao contrário da televisão, a internet é interativa. Enquanto leem 

uma história na internet, ou veem um vídeo de uma entrevista de um jornalista a 

um político, os cidadãos podem enviar um email para o centro da campanha ou 

fazer um comentário direto no website do candidato. A curto prazo, defendem os 

autores, a interatividade oferecida pela internet pode melhorar um dos problemas 

crónicos da sociedade americana: a baixa participação cívica, particularmente 

através do voto. “Ao permitir uma informação mais acessível, ao diminuir as 

barreiras para a interatividade dos cidadãos e ao tornar o voto e os donativos 

mais fáceis, a ciber política pode fazer realçar o interesse, a influência e a 

participação dos cidadãos. “(2003:301) 

Independência: os cidadãos estão mais independentes do poder de gatekeeper 

dos media. Na internet, o cidadão é que tem o controlo. Pode ver um vídeo do seu 

candidato colocado na internet e ignorar o vídeo do dia de campanha do 

adversário ao contrário do que acontece quando está a ver um Telejornal. A 

http://www.people-press.org/media00rpt.htm
http://www.people-press.org/media00rpt.htm
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independência regista-se também na multiplicidade de escolha e nas vozes e 

opiniões mais variadas. “A internet excede o poder de interatividade mais do que 

qualquer outro media porque estranhos que partilham ideias políticas podem usá-

la para se encontrarem” (2003:302) 

Profundidade: ao consumidor da Web é dada a escolher a hipótese de saber 

mais. Mesmo que lhe seja apresentada um vídeo fragmentado e incompleto do 

dia de campanha do seu candidato, são-lhe dadas também as ferramentas para 

encontrar um contexto para a “estória”. Se procura ou não o enquadramento é 

apenas uma opção dele.  

Quanto às desvantagens da internet para o campo político, os autores destacam 

quatro aspetos: 

Acesso: nem toda a gente tem acesso à internet. Embora, o consumo cresça em 

ritmo muito rápido há ainda muitos cidadãos que não têm acesso à Web seja pelo 

custo ou simplesmente porque não a sabem usar. Fala-se mesmo de uma 

generation gap. Em 1960, não era difícil para um cidadão de 65 anos ligar a 

televisão para ver o debate entre Kennedy e Nixon, mas a maior parte dos idosos 

continua a achar que os computadores são confusos. “Por estas razões, se a 

internet se tornar a mais importante forma de discurso político, vai deixar fora da 

conversa milhões de americanos” (2003: 306) 

Sobrecarga: os media tradicionais tinham como função dizer aos cidadãos o que 

era importante no mundo político e às elites o que o público achava ser 

importante. Esta função e este poder de agenda-setting esvaziou-se com a 

explosão dos novos media. Aos cidadãos que acompanham a política pela 

internet é dada informação em massa muitas vezes de forma caótica. A 

sobrecarga de informação tornou também a política mais rápida e mais dinâmica. 

As informações chegam à internet quase em tempo real assim como as reações, 

há ainda mais ciclos de ação-reação 

Sem filtro: se a internet nos oferece independência do poder centralizado dos 

mass media, permite, por outro lado, a entrada de todo o tipo de informação sem 

controlo e sem filtro. O que é uma virtude pode também ser um defeito.  
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Isolamento: o crescimento do papel das novas tecnologias pode contribuir para 

um hiperindividualismo, um isolamento não só da política, mas do mundo real e 

das relações humanas. O mundo da internet permite-nos ter acesso a tudo a 

partir de casa.  

Interatividade, notícias mais rápidas, contactos facilitados, maior independência. 

Os autores concluem com uma interrogação: “Vai a internet ser uma fonte para 

uma mudança política positiva ou vai exacerbar as doenças que o sistema política 

americano já tem, assim como acrescentar-lhe outras? Existe também uma 

terceira possibilidade: talvez a internet não vá alterar assim tanto a política. O 

status quo tem uma resistência que não deve ser ignorada”. (2003: 312) 

Os novos media tornaram-se numa nova plataforma de apresentação dos 

candidatos, divulgação das ações de campanha eleitoral, programa político, 

recrutamento de voluntários. Um espaço onde os políticos se apresentam ao 

eleitorado da forma que escolhem e não sujeitos à mediatização da comunicação 

social. Muitas vezes este espaço é de simples propaganda, os candidatos, ou a 

equipa de assessores que trabalha para eles, constrói uma imagem positiva nem 

sempre espelhada quando sujeita aos filtros dos jornalistas. O interesse de criar 

websites dos candidatos e participar nas redes sociais é precisamente esse. Mas 

o desafio é grande. “Ao contrário das formas tradicionais de divulgação de 

conteúdos políticos, estes conteúdos on-line situam-se numa área de intersecção 

complicada entre as representações do público e do privado. Ao apresentarem os 

seus perfis nos formatos on-line, os candidatos enfrentam um desafio: eles têm de 

encontrar um equilíbrio entre um projeto consistente, por um lado, com as 

expectativas de estilo da comunicação on-line, caracterizada pela 

espontaneidade, casualidade e conexão pessoal, por outro.” (Schlafly, 2008: 189) 

Theresa Schlafly publicou na revista de comunicação Gnovis da Georgetown 

University um estudo sobre a forma como os candidatos se apresentaram nos 

formatos on-line nas eleições presidenciais norte-americanas de 2008 e compara 

esta nova era aos debates entre Kennedy e Nixon para as eleições de 1960. “Da 

mesma maneira que a televisão proporcionou uma nova perspetiva da aparência 

e maneirismos nos debates de 1960, os sites na internet têm o potencial de 

apresentar uma nova perspetiva das personalidades e opiniões dos candidatos” 
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(Schlafly, 2008:190) De alguma forma é o regresso a um contacto pessoal, mais 

intimista, mas desta vez pela internet. Os candidatos utilizam os novos media e as 

suas páginas na internet para contactar um maior número de eleitores, mas não 

se limitam a informações sobre os seus programas políticos. Revelam dados 

pessoais muito para além do seu curriculum. Indicam os filmes, os livros ou a 

comida que preferem, por exemplo, de modo a que os eleitores os conheçam de 

uma forma mais intimista e com isso tentam captar votos ao eleitorado. Quando 

discutia as eleições presidenciais de 2004, num discurso no Urban Institute, Bill 

Clinton fez a seguinte reflexão: “parecia quase que tínhamos voltado à era da pré-

televisão, ao contacto de raiz com o eleitorado e parte disso explica-se com a 

explosão de formas alternativas de comunicação que a internet nos 

proporcionou”. (Schlafly, 2008:191). Vale a pena olharmos para as conclusões do 

estudo da autora sobre a forma como os políticos norte-americanos se 

apresentaram ao eleitorado nos seus websites e redes sociais. Theresa Schlafly 

estudou as 16 biografias dos candidatos às primárias e concluiu que não diferem 

muito umas das outras. Todos os políticos se apresentam na terceira pessoa, 

uma forma de manter alguma objectividade, utilizam o primeiro e o último nome, 

mas nunca o título académico de modo a manter a informalidade, os textos são 

geralmente curtos rodando as mil palavras, e realçam os valores utilizando 

histórias do passado e da família. A autora confessa-se surpreendida com a 

semelhança da estrutura e forma das biografias e entende este facto como uma 

estandardização que já terá também chegado aos formatos on-line. Nas redes 

sociais, Theresa Schlafly analisou os perfis dos candidatos no Facebook, uma 

rede criada em 2004 que tem mais de 70 milhões de utilizadores ativos e a 

conclusão foi diferente. Há grande variedade na forma como os candidatos 

apresentam os seus perfis. Enquanto, por exemplo, Barack Obama tem uma 

biografia quase exclusivamente dedicada aos gostos pessoais, hobbies, programa 

de televisão, livros, etc. …John Edwards revela na lista de atividades favoritas o 

contacto com o eleitorado de Hampshire. Theresa Schlafly considera que os 

estrategas de campanha ainda estão a tentar encontrar o melhor uso das redes 

sociais para fins políticos e que assim se explica a diversidade nas páginas dos 

16 candidatos. 



Sandra Sá Couto O Presidente Celebridade Página 104 
 

Se é reconhecido que Barack Obama mudou a forma de fazer campanha eleitoral 

e chegar ao público através das redes sociais, o “salto” na campanha de Donald 

Trump foi ainda maior. Muitos dos analistas explicaram a surpreendente vitória 

em parte pela possibilidade e capacidade que o candidato republicano teve de 

usar a rede social Twitter como uma espécie de media gratuito, e assim 

comunicar diretamente com o seu público: “O uso de Trump da rede social, em 

especial os seus tweets frequentes, gerou uma cobertura significativa nos media. 

Este acesso aos media gratuitos permitiu que Trump estivesse frequentemente no 

domínio público sem ser necessário que a sua campanha gastasse milhões de 

dólares em anúncios pagos. Mais, as redes sociais foram um veículo para Trump 

comunicar diretamente com um público que está ausente do filtro usual dos meios 

de comunicação de massa”. (Francia, 2017: 6). Claro que o conteúdo dos tweets 

de Donald Trump, enquanto candidato, e depois como Presidente, são motivo de 

cobertura dos meios de comunicação pelo seu conteúdo provocatório. Foi através 

do Twitter que Trump foi respondendo não só aos seus adversários como aos 

comentadores que nos media iam criticando a sua atuação na campanha. O 

agora 45º Presidente dos Estados Unidos utilizou o Twitter para veicular as suas 

mensagens políticas e essencialmente para responder às críticas que lhe foram 

sendo feitas. A comunicação de Trump no Twitter na campanha e depois de eleito 

é provocadora e pouco convencional. Donald Trump tem milhares de seguidores 

no Twitter e comunica diretamente com eles através dos 140 caracteres da 

mesma forma como o fazia quando era candidato pelo partido Republicano. É a 

campanha permanente através das redes sociais. 

Outro exemplo de um político com funções de liderança de um governo, o 

primeiro ministro do Canadá, Justin Trudeau, eleito em outubro de 2015, 

conhecido pelas suas características de político-celebridade (proximidade do 

eleitorado, linguagem acessível ao eleitorado, um olhar positivo sobre a política) 

utiliza o instagram para comunicar diretamente com o eleitorado e assim 

contornar a cobertura dos media tradicionais. No estudo de Lalancette e Raynauld 

(2017) os autores analisam um ano de utilização do instagram do Primeiro 

ministro do Canadá e concluem: “Trudeau e a sua equipa utilizam o Instagram na 

sua total capacidade, imagem e texto, como potencial comunicação política para 

criar e manter uma imagem positiva que é coerente com a seu desejo de 
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reintroduzir “métodos de sol” na política do Canadá. A retórica visual de Trudeau 

e storytelling enfatizam a imagem (ethos) de um jovem e positivo político em cada 

presença pública. Também a sua página pessoal do Instagram reforça a imagem 

de um homem casado e feliz e de um pai dedicado partilhando imagens do 

Primeiro ministro do Canadá ao lado da sua família em diferentes eventos no país 

e no estrangeiro” (2007: 30) 
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2. AGENDA SETTING 

 

Seja através dos meios tradicionais ou através dos novos media, é através dos 

meios de comunicação que a maior parte dos cidadãos se informa no que ao 

processo político diz respeito. Os meios de comunicação de massa são uma fonte 

essencial e imprescindível para que o cidadão se informe sobre o mundo que o 

rodeia. Como já abordamos mais do que a fonte, a plataforma, onde o cidadão vai 

absorvendo a sua informação tem mudado dramaticamente ao longo das últimas 

décadas. Da imprensa escrita à rádio, passando pela televisão e chegando aos 

on line, os media continuam a ser a principal fonte de informação.   “Os indivíduos 

agem coletivamente quando tomam decisões sobre quem os vai governar. As 

opiniões políticas privadas tornam-se opiniões públicas das pessoas como um 

todo, o que pode ter reflexos no padrão de votos e tratados como um importante 

conselho para os líderes políticos” (Macnair,2011: 17). O autor identifica cinco 

funções que os media desempenham numa sociedade: 

- Informam os cidadãos do que está a acontecer à sua volta (no que se pode 

chamar vigilância e monitorização)   

- Devem educar para o significado dos factos (a importância desta função 

explica a seriedade com que o jornalista protege a sua objetividade, uma vez que 

que o seu valor como “educador” presume que se distancie do assunto que está a 

ser analisado. 

- Os media devem fornecer uma plataforma para o discurso político facilitando 

a formação da opinião pública. Isto deve incluir o espaço para a expressão da 

dissidência sem a qual a noção do consenso democrático não teria qualquer 

significado.  

- Os media devem noticiar as políticas dos governos e das instituições públicas- 

o conhecido papel do jornalismo como “watchdog”. 

- Os media nas sociedades democráticas devem servir como um canal para a 

apresentação de pontos de vista políticos. Os partidos requerem uma plataforma 

para a articulação das suas políticas e dos seus programas com a audiência de 

massas e os media devem estar abertos a isso.  
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O conceito de agenda setting nasceu com Maxwell McCombs e Donald Shaw, 

que em 1972 defendiam que ao escolher as notícias, jornalistas, editores e 

televisões desempenham um papel importante na formatação da realidade 

política tendo em conta que os eleitores apreendem essa realidade através do 

modo como os meios de comunicação social lhe contam.  No que à política diz 

respeito, por exemplo, Maxwell McCombs e Donald Shaw (1999) destacam o 

facto dos cidadãos terem contacto com os políticos através dos meios de 

comunicação, e raramente em pessoa, o que faz dos media o único contacto e 

“…as promessas, a retórica encapsulada nas notícias, nas colunas, e nos 

editoriais constituem muita da informação que vai fazer decidir o voto”. (1999: 

320). Essencialmente o conceito que define a teoria de agenda setting é que os 

media influenciam a opinião pública ao enfatizar e dar destaque a certos assuntos 

em detrimento de outros. Como defendia Walter Lippman (1999), o que sabemos 

do mundo está dependente do que os media decidem que devem contar. Nesse 

sentido não só os media marcam a agenda do público, ao escolher sobre o que 

devem falar, como nos mostra que importância dá a esse tema seja porque é 

primeira página de jornal ou notícia de abertura de televisão ou porque foi deixado 

para segundo plano nas páginas de um jornal ou num alinhamento televisivo. Na 

teoria de agenda setting partimos assim do princípio que os media não dizem às 

pessoas o que pensar sobre determinados temas, mas sobre o que pensar.  

Como defende Entman, agenda setting “pode ser vista como outro nome para 

uma bem-sucedida primeira função do framing: definir os problemas merecedores 

da atenção do público” (2007:164).  

Nesse sentido o priming leva a ideia do agenda-setting um passo à frente e é por 

isso considerado uma sua extensão. Quando os media nos dizem em que pensar, 

estão também indiretamente a dizer-nos o que pensar. A razão é que quando 

pensamos em certos tópicos em vez de outros, isso muda a maneira de como, 

por exemplo, avaliamos os candidatos, os líderes, os assuntos. A diferença entre 

o agenda-setting e o priming é que o agenda-setting apenas se relaciona entre a 

agenda dos media e a agenda do público. Priming leva o processo mais à frente e 

pergunta pelas consequências. Como é que ao pôr ênfase ou dar mais destaque 

a um assunto em particular afeta a forma como avaliamos um candidato 

(Wolfsfeld, 2011:106) Num estudo realizado em 1982 sobre os efeitos do priming 
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das notícias de televisão relativamente às características dos candidatos às 

eleições americanas, Shanto Iyengar e Donald Kinder encontraram fortes 

evidências de que os eleitores destacaram elementos de caráter dos candidatos 

idênticos aos escolhidos pelos jornalistas para a construção das suas notícias: 

“Priming presume que quando se avalia um processo político complexo, as 

pessoas não têm em conta tudo o que sabem- não podiam, nem que estivessem 

motivadas para tal. Em vez disso consideram o que lhes vem à cabeça, as peças 

da memória política que estão acessíveis. As notícias de televisão, supomos nós, 

podem ser determinantes no que vem à cabeça e no que é ignorado. Através do 

priming (dar atenção a certos aspetos do processo político do que a outros) as 

notícias da televisão podem ajudar a definir os termos pelos quais o julgamento 

político é alcançado e a escolha política tomada.” (1987:114) 
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3. FRAMING 

 

Colocado de forma simples, o processo de framing (enquadramento) é 

essencialmente o processo é que se seleciona e dá destaque a determinados 

assuntos enquanto se omite outros. Como define Robert M. Entman, o processo 

de framing envolve essencialmente seleção e saliência: “Framing é selecionar 

alguns aspetos de uma realidade e torná-los mais salientes no texto, de forma a 

que se promova uma definição particular de um problema, uma interpretação 

causal, uma avaliação moral, e/ou uma recomendação de tratamento para o item 

descrito” (1993: -52). Assim sendo, Entman define quatro funções para os frames: 

definição de problemas, diagnóstico das causas, julgamento moral e sugestão de 

uma solução, embora saliente que uma simples frase pode ter presente uma ou 

mais funções do framing, apesar de muitas frases de um texto não terem 

nenhuma delas.  Juntamente com as funções, Entman identifica quatro 

localizações dos frames num processo de comunicação: o comunicador, o texto, o 

recetor e a cultura. De acordo com o autor, o comunicador faz opções conscientes 

ou inconscientes de julgamento de framing quando decide o que dizer, guiado por 

frames (também conhecido por esquemas) que organizam as ideias em que 

acredita; os textos contêm frames, manifestados na presença ou ausência de 

certas palavras chave, frases em stock, imagens estereotipadas, fontes de 

informação e frases que reforçam factos e julgamentos; o recetor pode ou não ser 

guiado por esses frames no seu pensamento e conclusões; a cultura pode ser 

definida por um conjunto de frames comuns exibidos no discurso e no 

pensamento da maior parte das pessoas de um determinado grupo social.  

Na definição de Stephen D. Reese, “o frame pode ser concebido como uma 

estrutura que se move da estrutura do texto para a estrutura mental. A mudança 

acontece no recetor, um efeito, e atribuído a uma causa” (2005: 22) 

Na origem do conceito está Ervin Goffman (1974). No seu estudo etnográfico 

descreveu os frames como um esquema de interpretação que permite aos 

indivíduos localizar, perceber, identificar eventos e tópicos. As palavras, de 

acordo com Goffman “são como gatilhos que permitem ao indivíduo negociar um 

significado através da lente das crenças culturais” (Nisbet:2005).  
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Ao fazer essa escolha, segundo Entman está a exercer-se o poder de um texto, 

ou seja, está a “iluminar-se de uma maneira muito precisa a forma como é 

exercida a influência no leitor” (1993:51) 

Mauro Porto (2002) propõe a distinção de dois tipos principais de 

enquadramentos (framing): 

- Enquadramentos noticiosos- o que na linguagem jornalística significa o 

“ângulo” da notícia, isto é, padrões de apresentação, seleção e ênfase utilizados 

para organizar um relato. É destacar certos elementos de uma realidade em 

detrimento de outros. 

- Enquadramentos interpretativos- geralmente produzidos por elementos 

externos à prática jornalista são interpretações que promovem uma avaliação 

particular de um tema/evento político.  

Pan e Kosicki (1993) partem do princípio que cada notícia tem um tema que 

funciona como a organização central de uma ideia, sendo que para os autores um 

tema não é o mesmo que um tópico, que é um sumário do domínio das 

experiências sociais contadas numa história. Um tema é uma ideia que liga os 

diferentes elementos semânticos de uma história e está relacionado com o 

significado. Comparam o processo de framing nos media a um aparelho cognitivo 

usado para descodificar e interpretar a informação e que deve ser estudado como 

uma estratégia de construir e processar o discurso dos media. Os autores 

sublinham a importância do framing na decisão de cada um: “…framing é visto 

como um processo em que os elementos individuais de um tema, quando 

destacados, ganham grande importância para os recursos cognitivos de cada 

indivíduo. Uma consequência importante disto é que a seleção dos elementos se 

torna importante e influencia os julgamentos e as inferências de cada um.” (1993: 

57) 
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3.1 FRAMING E O PROCESSO POLÍTICO 

 

No processo político, como salienta Entman, o framing tem inúmeras implicações, 

desde logo porque os políticos estão não só a combater uns com os outros, mas 

também com os jornalistas pela maneira como são retratados ou enquadrados 

nos media: “Framing representa um papel fundamental no esforço pelo poder na 

política, e o frame no texto da notícia é realmente o que imprime o poder- regista 

a identidade dos autores ou interesses que competiram para dominar esse texto”. 

(1993: 55) 

McCombs defende que o conceito de framing é uma extensão do conceito de 

agenda setting e sublinha a importância do processo para o ator político: 

“Influenciar o foco da atenção do público é um papel poderoso, mas influenciar a 

a agenda dos atributos de um tema ou de uma figura política é o epíteto do poder 

político. Determinar o modo como um assunto é enquadrado- definir as regras 

para a deliberação- pode ter uma influência significativa no resultado de uma 

eleição”. (2002:8) 

Já em 1977, o republicano Frank Luntz escreveu um memorando sobre a 

“Linguagem do sec XXI” destinado a alguns membros do congresso norte 

americano com uma mensagem muito simples: “não é o que dizes, mas sim como 

o dizes”.  

Sara J. Jackson (2014) defende que as estratégias de framing são naturalmente 

mais explícitas num editorial do que nas notícias, mas o framing existe sempre 

que há um olhar jornalístico sobre um assunto: “o olhar dos jornalistas, as 

instituições em que trabalham, e o público que servem são inquestionavelmente 

influenciados pelo framing da narrativa dessas notícias, desde a primeira página 

até à secção do desporto”. (2014: 32) 
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3.2 FRAMING E OPINIÃO PÚBLICA 

 

Como afirmam Paul Brewer e Kimberly Gross, “…ao cobrir assuntos de política, 

os meios de comunicação de massa fornecem “mais do que os factos”. Eles 

fornecem também os frames que dizem às audiências como compreender 

algumas controvérsias” (2010:159) 

Robert Entman e Susan Herbst olham cinicamente para o conceito de opinião 

pública como “uma ficção útil que se refere a vários fenómenos distintos, muitos 

deles crucialmente moldados pelos media” onde o processo de framing “é crítico 

para a formação desta ficção conveniente”. Ou seja, o processo de framing pode 

ser alterado dramaticamente pelos canais de notícias e processos de 

comunicação mediada” (2005: 203) Numa tentativa para explicar como os media 

influenciam a política e como os cidadãos são representados no processo político 

democrático desenhado pelos media, os autores resumem as quatro formas de 

opinião pública no contexto do discurso público e da política: 

Opinião de massas: a agregação ou somatório de preferências individuais 

aferidas através de sondagens, referendos ou eleições. É a “vontade de todos” 

como a referiu Rousseau. A opinião de massa é vital para a democracia, mas é 

problemática porque não é uma opinião pública informada e é muito maleável. Os 

media, em particular, têm uma grande habilidade para moldar a opinião de 

massas através do framing de alguns assuntos em particular, limitando certo tipo 

de informações. Temos décadas de estudos que demonstram como os media 

influenciam a opinião pública de massas, mas é importante perceber que esta 

forma de opinião pública é instável e superficial. É a menos robusta, mais 

maleável forma da opinião pública.  

Opinião pública ativa: é formada por opiniões de cidadãos bem informados, 

envolvidos na comunidade e organizados- aqueles que se mobilizam durante as 

campanhas, mas também nos períodos entre eleições. São, por exemplo, 

cidadãos filiados em partidos, ativistas locais, porta vozes de grupos de interesse, 

líderes de opinião. Os políticos têm particular interesse na opinião pública ativa e 

os media não têm tanta influência nesta forma de opinião pública porque ela tem 

opiniões fortes e está ligada a uma ideologia profunda. Ao contrário da opinião de 
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massas, a opinião ativada, que tem formação superior e participação na 

sociedade democrática, é mais resistente. É vital para a democracia, no entanto, 

os cidadãos que encaixam nesta categoria são em muito menor número do que 

na primeira destacada pelos autores. 

Opinião pública latente: está escondida debaixo das opiniões artificiais; é 

quando, por exemplo, a opinião evoluiu durante o desenvolvimento de um debate 

político. Os líderes mais bem-sucedidos são aqueles que conseguem perceber a 

dinâmica desta opinião pública, ou seja, como ela vai evoluir e onde vai acabar. É 

muito difícil de medir, mas na opinião dos autores, talvez a mais importante forma 

de opinião pública.  

Maiorias percecionadas: é o sentimento da maioria sobre determinada questão, 

a perceção que a maioria dos observadores, incluindo jornalistas, políticos, 

políticos e membros do público, têm sobre qual é a posição da maioria sobre 

determinado assunto. Se os media percecionarem que o público tem um certo 

ponto de vista, isso pode ter influência no comportamento dos governos e dos 

cidadãos. A maioria da estratégia de uma campanha está muitas vezes 

desenhada para influenciar a maioria percecionada e não a opinião pública de 

massas.  

Zaller define assim o conceito de opinião: “Toda a opinião é um casamento entre 

informação e predisposição: informação que nos ajuda a criar um quadro mental 

do assunto em análise, e predisposição para retirar alguma conclusão desse 

assunto” (1992: 6). Para ter acesso a essa informação os cidadãos estão, como 

defendeu Walter Lippman, em 1922, direta ou indiretamente dependentes das 

elites, sejam elas os políticos, altos funcionários do Estado, jornalistas, ativistas 

ou especialistas. Por não ter sido em primeiro acesso, essa informação já vem de 

algum modo selecionada e estereotipada, ou seja, construída por quem a deu. 
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4. JORNALISMO DE OPINIÃO 

 

O Jornalismo opinativo é “essencialmente persuasivo e baseia-se na 

argumentação, embora muitas vezes se assista à apresentação dos factos, que 

alicerçam a argumentação. Normalmente o autor propõe e procura tecer juízos 

sobre a realidade, ou tenta fazer triunfar uma ou mais teses sobre os assuntos da 

atualidade, por vezes à luz de princípios políticos ideológicos. É um tipo de 

jornalismo que se encontra nos artigos de opinião e que abunda nos periódicos 

doutrinários” (Sousa, 2004:30) 

Essencialmente, o objetivo do jornalismo opinativo, também conhecido como 

argumentativo, consiste em expor ideias, pontos de vista e analisar, interpretar e 

avaliar as consequências de diversos acontecimentos da atualidade.  

No caso dos editoriais, trata-se segundo Vargas (1999) de dar um realce especial 

à função que cumprem estas páginas como uma contribuição para o debate 

público, o contraste das ideias e a oportunidade para a crítica. 
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4.1 OS EDITORIAIS 

 

Os editoriais são considerados uma peça chave de um jornal. É na posição 

assumida nos editorais que encontramos o que pensa a direção do jornal sobre 

determinado assunto. Normalmente abre a secção de opinião e tem um aspeto 

gráfico que o diferencia dos restantes artigos de opinião. O editorial está 

usualmente colocado ou na primeira ou na última página do jornal e tem como 

função principal aumentar o conhecimento do leitor e a sua compreensão sobre 

determinado assunto. Usualmente o editorial debruça-se sobre assuntos da 

atualidade informativa. 

Walter Lippmann destacava o poder que os editoriais têm de reforçar a opinião. 

Os jornais, segundo Lippmann, tinham o poder de criar opinião, os editoriais de a 

reforçar: “Às vezes numa situação em as notícias do jornal são confusas e não 

permitem que o leitor se identifique, os editoriais dão ao leitor pistas para que se 

consiga identificar. Uma chave fundamental para quem lê sempre as notícias à 

pressa. Uma sugestão que ele (o leitor) exige para que seja capaz de integrar os 

seus sentimentos nas notícias que está a ler.” (1999:10) 

Van Dijk define os editoriais como discurso de opinião por excelência. Como 

refere o autor, todos os dias, usualmente na mesma página, e nos jornais diários 

encontramos os editoriais: “Para as pessoas que os leem, eles ajudam a formar 

uma opinião acerca dos eventos do mundo, embora na maior das vezes o seu 

julgamento acerca desses eventos seja crítico…eles desempenham um papel na 

formação da opinião pública ao marcar a agenda política e influenciando o debate 

social, tomada de decisões e outras formas de ação social e política. Quando 

expressadas nos editoriais, as opiniões e ideologias são produzidas pelos 

jornalistas e outros escritores, que tanto como profissionais ou como membros de 

grupos sociais exibem as suas interpretações e representações sociais , e 

participam no complexo processo da produção dos jornais” (1995:-2) Os 

editoriais, para o autor, representam um género que pode ser caracterizado tanto 

como um tipo especial de discurso dos media como também faz parte de uma 

classe mais alargada dos discursos de opinião.  
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Usualmente, “os editoriais dos jornais, embora sejam sem sombra de dúvida 

subjetivas expressões de opinião, são raramente assinados por um jornalista ou 

um editor” (McNair,2011:71). Sendo um género jornalístico, o editorial é 

argumentativo. É sempre da responsabilidade da direção do jornal, escrito por um 

jornalista que dela faz parte ou da sua confiança, e como refere Jorge Pedro de 

Sousa “…em princípio, é no editorial que se dá conta do posicionamento coletivo 

de um jornal sobre um determinado assunto problemático da atualidade.” 

(2004:100).  

O editorial, tal como a coluna de opinião, é entendido como um jornalismo de 

opinião ou jornalismo interpretativo: “Só aí, os media são livres de livremente 

expressar a sua opinião, explicar o seu ponto de vista, apoiar ou criticar posições- 

simplesmente julgar os acontecimentos e os atores políticos. Considerando todas 

as formas de avaliação, torna-se claro que nos editoriais os media podem aplicar 

uma variedade de estratégias para expressar a sua opinião e assumir a sua 

posição perante os seus leitores” (Eilders, 1997:8) 

Não é só na escrita que percebemos a opinião do jornal sobre determinado 

assunto. Na verdade, tudo começa com a escolha dos temas. Na seleção dos 

assuntos que selecionam para comentar nos editoriais há já uma escolha sobre o 

que parece interessar mais ou menos à direção do órgão de comunicação social. 

E depois sobre cada assunto há uma opinião mais ou menos explícita que nos 

permite saber o que pensa. 

Sousa (2004) adere à classificação do género opinativo editorial de Luiz Beltrão: 

- Assunto: os editoriais podem ser preventivos quando se focam em aspetos 

que no futuro podem dar origem a determinada situação; de ação se 

acompanham um acontecimento e analisam as suas causas; e de consequência 

quando procuram esclarecer o leitor sobre as consequências de um 

acontecimento. 

- Conteúdo: os editoriais podem ser informativos se têm como objetivo 

esclarecer pormenores de um acontecimento desvendando pormenores que 

estão subentendidos nas notícias; normativos quando tentam levar o leitor a uma 

determinada atitude; ilustrativos quando pretendem instruir o leitor sobre 

determinado tema.  
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- Estilo: os editoriais podem ser intelectuais quando apelam à razão do leitor 

induzindo-o numa determinada linha de raciocínio; emocionais quando 

pretendem atingir emocionalmente o leitor, apelando aos seus sentimentos. 

- Natureza: os editorais podem ser promocionais quando funcionam como o 

editorial habitual de um jornal; circunstancial quando resulta de uma 

eventualidade; e polémico quando resulta da necessidade de estabelecer a 

posição do jornal sobre uma matéria polémica.  

Beltrão acrescenta ainda os editoriais mistos como aqueles que podem 

incorporar várias destas características e os editorais de apresentação que são 

aqueles que apresentam uma publicação nova no mercado ou apresentam uma 

edição especial de um jornal ou revista.  

Na maioria das vezes, como observamos, os editoriais não são assinados, ou 

seja, como designa Alves Filho (2006) têm uma autoria institucional. O autor 

caracteriza os aspetos que a definem: 

-Impessoalização- Fala-se não na primeira pessoa do singular, mas na terceira, 

procurando com isso impessoalidade e objetividade na escolha do tema, 

abordagem e argumentação. O objetivo é não dar a entender a existência de uma 

subjetividade ou parcialidade no tratamento do objeto. 

- Institucionalização – O editorial fala em nome de uma instituição ou empresa, a 

que assume a responsabilidade pelo tratamento do objeto e pelas posições 

assumidas.  

- Uso da variedade padrão de linguagem – Faz-se uso de recursos gramaticais 

e lexicais provenientes da modalidade padrão da língua, de modo a produzir um 

efeito de sentido de imparcialidade e de “seriedade” na abordagem da temática 

- Interação entre uma instituição e leitores – Via editoriais a instituição interage 

com os leitores (também consumidores, pelo facto de comprarem os jornais). Não 

há traços linguístico-textuais que apontem diretamente para a interação com os 

leitores, ou seja, a figura do leitor não é trazida para o texto. Assim, por não 

dialogar diretamente com os leitores, os editoriais conferem aos seus próprios 

temas e posições enunciativas um acentuado tom de verdade. 
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-Busca e cobrança por uma coerência enunciativa – as instituições 

jornalísticas sentem-se compelidas a manter coerência em torno de suas 

posições enunciativas, sendo isso cobrado pelo conjunto dos leitores. Ou seja, do 

ponto de vista dos leitores, os jornais, por intermédio dos seus editoriais (mas 

também de outros géneros), passam a ser rotulados como sendo de uma certa 

matriz (político, moral, estético ou partidário). 

-Ineditismo textual – A autoria nos editoriais pode ser vista na busca pelo 

ineditismo do texto do editorial. Vemos que as notícias, muitas vezes, são 

transcritas e reeditadas de outros jornais e agências de notícias. Também 

encontramos artigos de opinião sendo publicados ao mesmo tempo em mais de 

um jornal. Mas isso não ocorre com os editorais. 

Quanto ao estilo de escrita, Van Dijk (1996) lembra ainda: “Pronomes na primeira 

pessoa e histórias pessoais são bastante raros. Pelo contrário, os editoriais são 

impessoais, focados em acontecimentos públicos (notícias) e defendem opiniões 

geralmente partilhadas com outras elites”. 

Quanto às funções dos editoriais, Vargas (1999) resume em quatro: 

- Explicar os acontecimentos- O editorialista explica da forma que acredita ser 

mais adequada, a importância dos acontecimentos do dia.  

- Dar antecedentes- O editorial tem contexto histórico, relaciona com outros 

acontecimentos que tenham sucedido anteriormente. 

- Formular juízos- O editorialista deve tomar partido, defender a sua posição e 

convicções ideológicas, deve fazer juízos de valor 

- Antecipar o futuro- Através da análise de um acontecimento, antecipam-se os 

acontecimentos de amanhã e, se possível, uma solução.  

E por norma, como refere o autor, “os editoriais, devido à sua frequência e 

especialidade, dedicam-se a questões de índole política, no seu sentido mais 

amplo, ou de caráter económico. São considerados os grandes temas e de 

interesse geral” (Vargas,1999:148) 

Ainda no que se refere ao que diferencia os editoriais de outros textos de opinião, 

Vargas estabelece cinco diferenças: 
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- Caráter diferenciador- seja qual for o tipo de editorial, fazem-se propostas 

diferentes para o eleitor 

- Técnica discursiva- domina-se a técnica editorial quando as relações internas 

entre as ideias, as suas expressões e os acontecimentos resultam mais ou menos 

consistentes e por esse efeito o editorial torna-se convincente 

- Tese e argumentação- São os elementos fundamentais do editorial. A tese é 

entendida como a opinião com conteúdo intelectual e a argumentação como o 

conjunto de razões que servem para sustentar a teoria exposta. 

- Competência- um bom artigo depende da competência da pessoa que o redige 

em três estilos da retórica literária: descritivo, narrativo e argumentativo.  

Para Van Dijk (1996) o facto de os editoriais contarem como a opinião do jornal, 

por não serem assinados, significa que há uma partilha da opinião entre os 

restantes editores do jornal ou outro grupo social a que pertençam. Significa para 

o autor que sejam quais forem as opiniões específicas que sejam formuladas elas 

derivam mais de representações sociais do que da experiência pessoal e a 

opinião do editor. Esta fundação socio cognitiva dos editoriais está explícita, 

segundo Van Dijk, na própria estrutura ao não utilizar a primeira pessoa do 

singular e experiências pessoais, assim como noutros elementos como o léxico, 

as estruturas sintáticas e os modelos de argumentação. 
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4.2 EDITORIAIS ASSINADOS  

 

Como observaremos neste estudo, ao contrário do que é a norma, os editoriais do 

jornal Diário de Notícias são assinados pelos diretores. O mesmo acontece com o 

jornal Público no período da segunda amostra (10 de outubro a 10 de março de 

2016). “O editorial assinado pelo diretor é mais livre e a autoridade que tem é de 

quem o assina. Daí que efeito e a repercussão que pode ter este tipo de editorial 

depende fundamentalmente do grau de respeito, confiança, credibilidade que 

goza o diretor do jornal; o mesmo que dizer da sua reputação profissional” 

(Vargas,1999:152) 

Van Dijk (1996) ressalva, no entanto, que quando o editorial é assinado por um 

editor continua a ser a opinião do jornal e significa, na generalidade, a opinião 

partilhada pelos vários editores daquele jornal.  
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4.3 EDITORIAIS E OPINIÃO 

 

Já aqui abordamos o papel do editorial na formação da opinião. Van Dijk defende 

que os editoriais desempenham um papel na formação e alteração da opinião 

pública ao estabelecerem a agenda política: “Quando expressadas nos editoriais, 

as opiniões e as ideologias são produzidas por jornalistas que como profissionais 

e como membros de um grupo social (ex: homens, brancos, conservadores, etc.) 

exibem as suas representações sociais e participam no complexo processo de 

produção e receção de um jornal assim como na interação do inter grupo e sua 

representação institucional”. (1996:2)  

Van Dijk defende que a opinião é uma espécie de uma crença, assim como o 

conhecimento, as atitudes, as ideologias e outras representações mentais 

consistem em crenças. No discurso do dia a dia, as crenças são usualmente 

chamadas por conhecimento. As opiniões, argumenta o autor, são geralmente 

definidas como as crenças que não passam o critério do conhecimento.  

O papel do contexto é crucial para Van Dijk. O autor defende que para a análise 

de discurso em geral, e para a análise dos editorais em particular, é preciso ter 

noção que os utilizadores da linguagem não só constroem modelos dos 

acontecimentos para os comentar, como participam neles. É o que designa como 

modelos de contexto. É neles que estão representados. 
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“Marcelo é um grande político que teve o azar de ser também um magnífico e 

natural comunicador - um pecado fatal num país que ainda cultiva o 

cinzentismo como sinal (falso sinal) de maturidade e inteligência.” 

André Macedo, Diário de Notícias, 11 de outubro de 2015. 
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CAPÍTULO III 

MARCELO REBELO DE SOUSA 
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Não será exagerado dizer que o atual Presidente da República é uma figura 

ímpar. Marcelo Rebelo de Sousa reúne características difíceis de encontrar numa 

só personalidade e tem um vasto currículo académico e profissional. Ele foi 

deputado, secretário de estado, ministro, líder partidário, professor catedrático de 

Direito, comentador político nos jornais, na rádio e na televisão. Atingiu uma 

popularidade única e a prova disso foi ser eleito depois de uma campanha 

eleitoral minimalista, sem qualquer máquina, engendrada por ele próprio, e 

construída na base da sua personalidade.  

Marcelo Rebelo de Sousa foi educado para ser político. Nasceu no seio do poder, 

cresceu a conviver com Ministros do Estado Novo, fruto das funções políticas do 

pai. “Era um ambiente familiar cerzido de estreitas relações com o poder, onde o 

jovem Marcelo, o segundo filho, cresce repartido entre a fidelidade de seu pai a 

Marcello Caetano, as críticas da mãe ao regime e as frequentes visitas de ambos 

ao Presidente do Conselho.” (Avillez, M.J in 

 http//observador.pt/especiais/marcelo-afinal-homem/ 

Baltazar Rebelo de Sousa foi um destacado político do antigo regime, desde cedo 

colaborador permanente de Marcello Caetano. Médico de formação, foi eleito 

deputado à Assembleia Nacional, em 1953, ascendeu a Sub Secretário de Estado 

da Educação do governo de Salazar, em 1955. “Nos anos 50, a casa de Rebelo 

de Sousa é frequentada pelo poder” (Matos: 2012). Baltazar Rebelo de Sousa foi 

Governador Geral de Moçambique (1968-1970), Ministro das Corporações e 

Previdência Social e Ministro da Saúde e Assistência (1970-1973); Ministro 

delegado do Presidente do Conselho para a Emigração (1970-1973); Ministro do 

Ultramar (1973).  

Diz-se que foi como estudante universitário que se habituou a dar notas aos 

colegas como anos mais tarde faria ao microfone da rádio TSF. Marcelo foi um 

brilhante aluno do curso de Direito da Universidade de Lisboa (terminou a 

licenciatura com 19 valores), onde foi aluno de Marcello Caetano conhecido como 

o seu “padrinho” (o nome próprio deve-o a Marcello Caetano). Aos 14 anos 

escreve o seu primeiro artigo no jornal “O Século”. Os artigos de opinião haviam 

de colocá-lo em rota de colisão com o Presidente do Conselho. Primeiro no jornal 

“A Capital”, depois já como funcionário do Gabinete de Estudos e Planeamento e 

http/observador.pt/especiais/marcelo-afinal-homem/
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Ação Educativa escreveria No “Tempo” um artigo contra as bases gerais da 

reforma das universidades que lhe valeu o enorme desagrado de Marcello 

Caetano: “O Marcello Caetano escreveu-me uma carta sobre o Marcelo Rebelo 

de Sousa e pediu-me para o afastar do Secretariado da Reforma Educativa, 

apresentando as razões…” (Veiga Simão in Matos, 2012: 187).  

 Marcelo Rebelo de Sousa era já assistente da Faculdade de Direito de Lisboa 

quando o Jornal Expresso começa a ser pensado por Francisco Pinto Balsemão, 

em 1972. “… a ideia era esta: a ditadura ia cair. Era preciso acelerar a mudança. 

Defendia-se uma via reformista, uma via de transição. Francisco Balsemão – ele 

próprio – era deputado da Ala Liberal, com Francisco Sá Carneiro, Miller Guerra, 

com José Pedro Pinto Leite, com João Bosco Mota Amaral e outros que 

acreditavam que era ainda possível que o dr. Marcelo Caetano abrisse caminho a 

uma modificação sem revolução. O «Expresso» apareceu como uma das peças 

desse puzzle. 

https://jpn.up.pt/2004/04/21/marcelo-rebelo-de-sousa-em-entrevista/ 

O semanário incorpora um projeto político para alargar a influência da ala liberal e 

agitar as águas paradas do regime, defensor da democratização, do 

desenvolvimento económico e da descolonização”. (Matos, 2012: 208). Marcelo é 

contratado e em 1973, depois de ter colaborado fugazmente no jornal “A Capital”, 

estreia-se como analista político no Expresso assinando a página 2. Assina 

apenas com as iniciais M.R.S. “Já não sei bem porque razão foi assim, mas sei 

que ficou combinado com o Balsemão. Talvez para não conotar o jornal com o 

meu nome e com o Rebelo de Sousa, ou com o Marcelo” (ibid:216). Como 

recorda Maria João Avillez “Contaminando o país com doses permanentes de 

intriga, exclusivamente por si idealizada e produzida, assinando a “Página Dois”, 

que viria a constituir o seu primeiro grande palco. E onde se estrearia também o 

“cronista” Francisco Sá Carneiro escrevendo o “Visto”, coluna semanal que muito 

trabalho veio a dar ao lápis azul da censura. Insistindo que “queria apenas ser 

Professor de Direito”, mas fazendo jornalismo, agindo civicamente, namorando a 

política, iniciando uma brilhante carreira académica. Marcelo começava outra vida 

com o Expresso. De certo modo o país também.”. 

http/observador.pt/especiais/marcelo-afinal-homem/ 

https://jpn.up.pt/2004/04/21/marcelo-rebelo-de-sousa-em-entrevista/
http/observador.pt/especiais/marcelo-afinal-homem/
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No Expresso, Marcelo é redator e editor na área de política e sociedade (criou a 

secção Gente), foi subdiretor e diretor. Viria a ser administrador e administrador-

delegado da Sojornal. 

De 1983 a 1987, dirigiu o Semanário, onde foi também acionista fundador. 
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1. O COMENTÁRIO POLÍTICO 

 

Marcelo Rebelo de Sousa costuma dizer que comenta assuntos políticos há 50 

anos. Já o fazia no tempo do Estado Novo. Na página da Presidência da 

República onde se pode ler a biografia de Marcelo Rebelo de Sousa constam as 

seguintes linhas numa vasta descrição sobre os cargos que Marcelo ocupou e as 

suas habilitações literárias e profissionais: “Fez análise política com caráter 

regular desde os anos 60 na imprensa escrita primeiro, e na rádio e televisão 

depois.” (www.presidencia.pt) 

“…deve ser dos poucos portugueses que dispensa apelido e é pelo menos tão 

popular quanto um jogador de futebol: a televisão tornou-o no primo que vem 

jantar aos domingos com histórias para contar. Uma transversalidade quase única 

na sociedade portuguesa, dotes de comunicação dignos de um Vitorino Nemésio, 

a plateia do país predisposta a acreditar, mas, como dizer? Ao fundo da paisagem 

havia sempre, continua a haver, algo que nos constrange tanto quanto nos 

desconvence.” (Avillez, M.J)  

http/observador.pt/especiais/marcelo-afinal-homem/ 

Depois da carreira como jornalista no Expresso e antes do Semanário, Marcelo 

Rebelo de Sousa tem uma breve passagem pela Rádio Renascença. Aconteceu 

mal abandonou o governo de Francisco Pinto Balsemão. Aos microfones da RR 

faz análise política no programa ‘De fio a pavio’.  

É na rádio que o comunicador começa, aliás, por se afirmar. Entra para a TSF 

pela mão de Emídio Rangel, em 1993, e “nasce” o Professor. Marcelo comentava 

a política nacional, no programa semanal Exame, e dava notas aos políticos.  

O comentário político de Marcelo Rebelo de Sousa na televisão estreia-se a 13 de 

maio de 2000 na TVI. Se, como refere Felisbela Lopes no livro “ A TV das Elites” 

(2007), o palco das televisões se preenche com as elites políticas devido às suas 

características- discurso fluente e expressivo; possibilidade de falar em nome de 

terceiros; telegenia/ rentabilidade mediática; notoriedade pública ou, na ausência 

dela, capacidade de prender as audiências através daquilo que diziam- Marcelo 

Rebelo de Sousa virá a preencher todas elas: “…vai nervosíssimo para as 

primeiras emissões, ainda não ultrapassou a fobia televisiva, basta ter uma 

http://www.presidencia.pt/
file:///D:/http/observador.pt/especiais/marcelo-afinal-homem/
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câmara apontada para lhe começar a faltar o ar. Os comentários começam com 

alguma modéstia, com dois ou três temas e uma peça de enquadramento, 

seguidas de um comentário de três minutos, o que no total não ultrapassa o 

quarto de hora de intervenção…o share da TVI na hora de Marcelo aos domingos 

oscila entre os 12% e os 15%, e não ultrapassa os 20% nos melhores dias.” 

(Matos, 2012: 623). O sucesso não havia de demorar muito. 2001 é o ano da 

queda da ponte de Entre-os-Rios, dos atentados do 11 de setembro, do governo 

socialista de António Guterres e o comentário de Marcelo Rebelo de Sousa fica 

“entalado” entre o fim do noticiário de domingo e reality show Big Brother. O 

Professor começa a ser um produto de massas com as suas análises críticas à 

classe política e os seus livros. Marcelo dá notícias em primeira mão na televisão, 

critica uma panóplia de temas e fala com distanciamento de qualquer 

acontecimento e partido, inclusive a sua família política de quem é muitas vezes 

crítico e distante. As opiniões do comentador começam também a ter reflexo 

noutros media. 

Em 2004, sucessivas críticas de Marcelo Rebelo de Sousa ao governo de 

Santana Lopes, ou como refere Vitor Matos: “Não são apenas comentários, tudo o 

que ele diz do novo governo é notícia na segunda feira, é esse o grande poder de 

Marcelo Rebelo de Sousa na televisão” (ibid: 631), ditam o afastamento do 

Professor da TVI. O ministro do governo de Santana Lopes, Rui Gomes da Silva 

sente-se ofendido com comentários do Professor na TVI e queixa-se de “espírito 

de ódio e de ataque pessoal” em relação a Marcelo Rebelo de Sousa. O 

Presidente da Media Capital aconselha o comentador a reformular o seu 

comentário, com comentários menos críticos, mas Marcelo deixa a TVI com uma 

breve nota: “Na sequência de uma conversa da iniciativa do presidente da Media 

Capital, Miguel Pais do Amaral, decidi cessar, de imediato, a colaboração na TVI, 

a qual sempre pude livremente conceber e executar durante quatro anos e meio” 

(Matos, 2012: 636). A saída de Marcelo Rebelo de Sousa da TVI é entendida por 

muitos como um sério atentado à liberdade de expressão e dá origem a um 

enorme facto político que abalou o frágil governo de Pedro Santana Lopes. Uns 

meses depois o Presidente Jorge Sampaio dissolve a Assembleia da República e 

em fevereiro de 2005, no dia em que José Sócrates conquista a primeira maioria 

absoluta para o Partido Socialista contra o PSD de Santana Lopes, Marcelo 
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Rebelo de Sousa está já nos estúdios da RTP para comentar os resultados 

eleitorais, onde ficará semanalmente como o programa “As escolhas de Marcelo” 

até 2010.  

Marcelo acabaria por voltar para a TVI em 2010. O Professor há-de fazer subir as 

audiências televisivas do jornal de 25,9 para 29.2%, o que fez do TVI Jornal de 

domingo o programa mais visto do dia. A posterior saída de Marcelo Rebelo de 

Sousa para a Presidência da República fez a TVI perder mais de 200 mil 

espetadores. 
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2. A CARREIRA POLÍTICA  

 

Vinte anos depois de se ter sido eleito como deputado à Constituinte nas listas do 

PPD, Marcelo Rebelo de Sousa chega à liderança do partido. Em março de 1996, 

ganha a presidência do PSD no Congresso de Santa Maria da Feira. Assume-se 

como líder do maior partido da oposição apesar de uns meses antes ter garantido 

que “nem que Cristo descesse à terra” era candidato à liderança.  

Antes de ter sido presidente do PSD, já Marcelo Rebelo de Sousa tinha uma 

longa história no partido e uma carreira política. É militante do então PPD desde 

1974 e foi responsável pela implementação do partido no sul do país. Teve uma 

intensa atividade política e exerceu no Partido Social Democrata diversos 

cargos:membro da Comissão de Fiscalização (1974-75), Presidente da Comissão 

Política Distrital de Lisboa (1975-77), Secretário-Geral Adjunto (1975), Vice-

Presidente do Congresso e do Conselho Nacional (1976 - 78), membro do 

"Gabinete--sombra" do partido na oposição (1976-77 e 1978-79), líder da ala 

"Nova Esperança" (1983-85), Vice-Presidente da Comissão Política Nacional 

(1985), Presidente do Conselho Fiscal dos Autarcas Sociais-Democratas (1992-

96), Presidente da Mesa da Assembleia Distrital de Lisboa (1992-94), membro do 

Conselho de Jurisdição Nacional (1995), Presidente do PSD, líde da Oposição e 

candidato a Primeiro-Ministro (1996-99), Presidente do IPSD – Instituto Francisco 

Sá Carneiro (1996-97). 

Foi ainda Secretário de Estado adjunto, em 1981, do então Primeiro ministro 

Francisco Pinto Balsemão. Saiu diretamente do Expresso para o governo liderado 

pelo seu antigo diretor no semanário: “Precoce desde sempre, Marcelo Rebelo de 

Sousa chega ao coração do governo com 32 anos, no dia 4 de setembro de 1981, 

como um dos poucos secretários de estado que se podiam sentar nas reuniões 

do Conselho de Ministros. Quando é público o seu regresso à política, o Jornal 

descreve-o na ‘figura da semana’ como “temido profundamente pelos políticos por 

causa das análises que ditava para um gravador todas as sextas feiras. Nove 

meses depois, uma remodelação no governo leva Marcelo a Ministros dos 

Assuntos Parlamentares, cargo que desempenhou até à queda do governo. 
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Marcelo Rebelo de Sousa mantém-se na presidência do PSD por três anos (1996-

99) e abandona a presidência depois do fracasso da tentativa de reeditar a 

Aliança Democrática com Paulo Portas do CDS-PP. Maria João Avilez (2016) 

resume assim os três anos de liderança de Marcelo: “Da sua passagem pelo PSD 

há sim que reter algumas coisas, desde logo a atitude – sempre concertada com 

António Guterres – face à entrada de Portugal no euro. Nunca lhe ocorrendo por 

isso tomadas de posições à margem daquilo que entendia ser a correcta 

caminhada do país na senda da moeda única, o que naturalmente pressupunha o 

pré-entendimento entre o primeiro-ministro e o líder da oposição. Ganhou uma 

revisão constitucional que o PS ia adiando (Guterres nunca foi particularmente 

amigo de decidir), mas o então líder do PSD soube adiantar-se e bateu-se bem 

pela sua dama. E há sobretudo que reter a influência da sua acção em dois 

momentos políticos cruciais, os referendos à regionalização e à despenalização 

do aborto: percebendo a importância de ambos na vida do país e na sociedade 

portuguesa, mobilizou-se e agiu, num e noutro. O segundo referendo interpelou 

ainda mais o católico activo e empenhado: Marcelo interveio, debateu, 

testemunhou. Presença assídua na campanha que antecedeu a consulta, 

acorreu, com generosidade e inspirados argumentos, a todas as chamadas. 

Esteve a sério e inteiro na batalha.”  

Desse tempo como líder do PSD recordam-se também as três conferências de 

imprensa que deu num só dia e a relação difícil que mantinha com a televisão: “A 

televisão, para Marcelo, era estranhamente um meio que lhe causava um 

sofrimento terrível, um media adverso que lhe provocava uma enorme inibição. 

Quando lhe apontavam as câmaras, perdia o norte, não sabia para onde olhar. 

Esse pesadelo mediático atravessaria os três anos da sua liderança. Além disso, 

o seu discurso era longo e professoral, muito explicativo e analítico, sem a rapidez 

da mensagem imediata e o instinto do soundbyte em que Guterres estava 

treinadíssimo. As pessoas não percebiam.” (Matos, 2012:523) 
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2.1 A CANDIDATURA A LISBOA 

 

Em 1989, Marcelo Rebelo de Sousa foi candidato à Câmara Municipal de Lisboa, 

pelo PSD, pelo CDS-PP e pelo PPM. Concorria contra Jorge Sampaio e a sua 

grande desvantagem em relação ao secretário geral do Partido Socialista era a 

notoriedade. Marcelo tinha escrito durante anos nos jornais, mas só as elites o 

conheciam: “As primeiras sondagens sobre a minha notoriedade davam-me cerca 

de 25 % e Jorge Sampaio tinha uns 80% porque era o líder da oposição”. (Matos, 

2012: 455). Por falta dessa notoriedade, elemento fundamental numa campanha 

eleitoral, a grande prioridade passa a ser dar visibilidade ao candidato. A 

estratégia de campanha passa por promover ações mediáticas únicas como o 

mergulho no rio Tejo, um dia a conduzir um táxi pelas ruas de Lisboa, uma noite a 

recolher o lixo junto aos funcionários da autarquia, ou a limpeza da estátua de 

Fernando Pessoa no Chiado.  Em nome da popularidade, Marcelo Rebelo de 

Sousa fez de tudo um pouco e a estratégia deu resultado: na primeira sondagem 

do jornal Expresso, a 7 de outubro daquele ano, Marcelo já liderava as sondagens 

com 36% dos votos. Ultrapassada a fase da necessidade de se tornar conhecido, 

Marcelo Rebelo de Sousa avança com a segunda fase da campanha, o explanar 

das suas 300 ideias para a cidade, mas isso não deixou de ser acompanhado por 

visitas a coletividades e até a discotecas ou idas ao circo. Num debate na 

televisão durante a campanha eleitoral, frente a Jorge Sampaio, revela inibição 

televisiva e demasiada seriedade. Foi o primeiro e único debate eleitoral na 

televisão da sua vida até às eleições presidenciais de 2016 e José António 

Saraiva havia de o descrever assim no jornal Expresso: “Rebelo de Sousa foi um 

mau ator: optando por não utilizar o repentismo, a capacidade de improviso e até 

um certo maquiavelismo que habitualmente lhe são atribuídos, em favor de uma 

postura séria e responsável acabou por dar uma imagem falsa que resulta 

insegura e intranquila. Este debate televisivo pode ter decidido as eleições”. 

(Matos, 2012: 468).  
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2.2 A CORRIDA PARA BELÉM 

 

A campanha eleitoral para as presidenciais, em janeiro de 2016, foi apenas a 

segunda campanha, como candidato, a que Marcelo Rebelo de Sousa concorreu. 

Vinte e sete anos separam as duas campanhas e um sem número de diferenças, 

a começar pela notoriedade. 

A 17 de Janeiro de 2016, Maria João Avillez escreve no jornal online Observador: 

“Se for eleito Presidente da República sê-lo-á pela televisão. Não tem experiência 

governativa, nem equipas, nem conselheiros, nem tropas, nem “amigos políticos”. 

Tem espetadores. Correu quase sempre sozinho. É um “solitário político”. Mas 

tem a televisão. E mesmo que não esteja escrito em lado nenhum que a 

popularidade se transfira automaticamente para a urna de voto, quando se tratar 

de votos “verdadeiros” e já não de “audiências”, a visibilidade alcançada ao longo 

dos anos nos écrans piscará obviamente o olho ao voto. De momento o que há é 

um pássaro na mão- a popularidade mediática; e outro pássaro- os votos- ainda a 

voar”.  

http/observador.pt/especiais/marcelo-afinal-homem/ 

Se a notoriedade na televisão seria suficiente para ganhar a corrida às 

presidenciais? Marcelo Rebelo de Sousa sabia que era um trunfo, mas não tinha 

certeza de que seria suficiente: “Claro que sabia da minha notoriedade e 

credibilidade com analista político, com uma vida na imprensa, na rádio e na 

televisão. E com anos de liderança partidária e muitos milhares de alunos na 

Universidade…. Quem garantia que a empatia televisiva se transferia para uma 

candidatura política? Que a exposição intensa não determinaria argumentos 

acrescidos de ataque político e pessoal? A cena internacional está cheia de casos 

de não sobreposição ou coincidência de juízos- um apreciado protagonista 

mediático pode não ser o estadista desejado aos olhos de todos” (Ochoa, 2016: 

7). 

Marcelo Rebelo de Sousa há muito que alimentava a ideia de ser candidato às 

eleições presidenciais de 2016. Fazia-o constantemente nos seus comentários 

televisivos, criando um tabu, entre avanços e recuos. Dois anos antes de vencer 

as presidenciais, em 2014, uma possível candidatura de Marcelo Rebelo de 

file:///D:/http/observador.pt/especiais/marcelo-afinal-homem/
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Sousa, com o apoio do PSD, parecia quase excluída quando o Presidente do 

PSD, Pedro Passos Coelho, escrevia na sua moção de estratégia ao congresso o 

que o não queria como perfil de um candidato presidencial: “…deve evitar tornar-

se numa espécie de protagonista catalisador de qualquer conjunto de contra 

poderes ou num cata-vento de opções erráticas em função da mera mediatização 

gerada em torno do fenómeno político . 

https://www.noticiasaominuto.com/politica/161113/passos-recusa-candidato-

catavento-como-marcelo. 

A definição encaixava como uma luva no homem que fazia comentário político na 

televisão. O próprio Marcelo terá admitido que não fazia sentido uma candidatura 

quando o líder do partido fundamental da área dizia que era indesejável. Na 

verdade, a direita teve uma espécie de primárias para as presidenciais com vários 

nomes a destacarem-se como possíveis candidatos. Durão Barroso, Santana 

Lopes, Marcelo Rebelo de Sousa, Rui Rio, Marques Mendes, António Bagão 

Felix. Uma corrida de fundo ganha por Marcelo Rebelo de Sousa, que perante as 

hesitações de Rui Rio, e finalmente o desfecho de que não seria candidato, 

abriram alas para uma candidatura do Professor. Cinco dias depois das eleições 

legislativas de 2015, a 9 de outubro, Marcelo Rebelo de Sousa apresentou-se 

como candidato em Celorico de Basto. Estava Pedro Passos Coelho a formar 

governo e os partidos de esquerda a tentar negociar uma solução política que 

impedisse a coligação de direita de governar. Na noite seguinte, 10 de outubro, 

PSD e CDS-PP declaram apoio à candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa.  

Marcelo Rebelo de Sousa apresentou a candidatura a 9 de outubro de 2015, 

precisamente seis meses antes de tomar posse em Belém. Na terra natal do pai, 

o comentador político explicou que se candidatava para pagar a dívida moral que 

tem pelo país e a caminhada de cinco anos seria feita “Por Portugal, com 

independência, sentido nacional, espírito de convergência e afeto”  

https://www.publico.pt/2015/10/09/politica/noticia/marcelo-oficializa-candidatura-a-

belem-1710672 

Fez a apresentação da candidatura longe das grandes cidades, numa sala repleta 

de celoricenses, longe das elites e sem grandes figuras políticas a rodeá-lo. 

Estava dado o mote para a corrida presidencial, que no terreno que iria arrancar 

https://www.noticiasaominuto.com/politica/161113/passos-recusa-candidato-catavento-como-marcelo
https://www.noticiasaominuto.com/politica/161113/passos-recusa-candidato-catavento-como-marcelo
https://www.publico.pt/2015/10/09/politica/noticia/marcelo-oficializa-candidatura-a-belem-1710672
https://www.publico.pt/2015/10/09/politica/noticia/marcelo-oficializa-candidatura-a-belem-1710672
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apenas em dezembro. No prefácio que escreve no livro de Rui Ochoa (2016), 

Marcelo Rebelo de sousa admite que nunca uma campanha eleitoral começou a 

ser preparada com tão pouco tempo antes de uma eleição: “Normalmente, uma 

campanha eleitoral começa a ser preparada muito antes da data das eleições. Por 

exemplo, para as eleições autárquicas de 1997- era eu líder partidário- foi 

delineada uma estratégia e constituída uma equipa coordenadora com mais de 

um ano de antecedência. Mesmo as eleições para a primeira Assembleia da 

República, que preparei como responsável distrital em Lisboa, ocuparam os 

meses de dezembro de 1975 e janeiro de 1976. Muito antes do ato eleitoral, em 

25 de abril”. Marcelo explica porque a candidatura e a campanha arrancaram 

desta vez tão tarde: “Pendente da resolução de questões profissionais e pessoais 

e do juízo a formular após as eleições legislativas de 4 de outubro, só a 5 formulei 

uma pré decisão e, a 8, uma decisão definitiva. Até essas datas nenhum passo foi 

dado, nem poderia ser dado- pelo próprio melindre de potencial recuo- em 

domínios tão diversos como a criação de estruturas de apoio ou a construção de 

um esquema de financiamento da eventual campanha eleitoral. Únicas diligências 

a que houve que proceder: o pedido de autorização para lançamento e a 

rapidíssima elaboração de um cenário pensado como temporário, mas que, com 

retoques, haveria de passar a definitivo, como, tantas vezes, acontece em 

Portugal. Tudo o mais teve de esperar pela minha decisão.” E descreve o que 

desde o princípio delineou para a campanha eleitoral que o ia levar a Belém: 

“Entre 9 e 24 de outubro, nasceu o essencial da pré-campanha. Independente de 

partidos, até pela sua génese à margem deles. Coerente como o que sempre 

havia defendido ao longo dos anos de análise política. Ajustada ao perfil do 

candidato. Adequada a um país exausto de meses eleitorais. Proporcionada aos 

recursos disponíveis. A arrancar no meio do intenso alarido informativo acerca 

dos resultados das eleições legislativas e seus efeitos na formação do governo.”  

Um relatório especial da Ideias em Desenvolvimento em colaboração com a 

Cision (2016) destaca o caráter único desta campanha “O que se passou nas 

últimas semanas em Portugal é de facto um case study: um candidato que se 

lançou na corrida, pela primeira vez na história democrática, sem “cartazes” nem 

“propaganda”, sem “um hino ou uma bandeira”, sem apoio ou máquina partidária, 

com apenas dois assessores que o ajudaram a confirmar uma vitória na primeira 
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volta com 52 % dos votos dos portugueses. Levou, contudo, a imagem de 

credibilidade que astutamente tem criado ao longo dos últimos anos na esfera 

pública”. Uma análise aos dados elaborados pela CISION ao impacto mediático 

(OTS: número de vezes que um artigo poderá impactar ou transmitir mensagem à 

sua audiência. O cálculo da OTS difere de meio para meio em função da sua 

relevância, audiência e horário de transmissão) de cada candidato, durante o 

período de 10 a 24 de janeiro de 2016, permitiu concluir que Marcelo Rebelo de 

Sousa assumiu o protagonismo nos meios de comunicação social e obteve o 

maior número de menções (26 %) - quase mais 8 pontos percentuais face ao 

segundo candidato com maior presença assinalada, António Sampaio da Nóvoa 

(que foi também o segundo mais votado). Permitiu também uma análise a quanto 

investiram os candidatos para ganhar cada voto. “O resultado deste exercício 

(divisão do orçamento total da campanha pelo número de votos) é curioso e 

ajuda, de certa forma, a ter uma ideia global da taxa de “retorno” que cada 

candidato obteve perante o investimento que fez. No caso do vencedor, Marcelo 

Rebelo de Sousa, o voto teve o "custo simbólico" de 6 cêntimos; Sampaio de 

Nóvoa “pagou” 70 cêntimos; e os votos mais caros foram os de Edgar Silva e 

Maria de Belém Roseira. Esta última teve de investir, mas de 3 euros por cada 

voto.  

Perante estes números, os autores do estudo defendem que “O Presidente da 

República eleito não precisou de investir em cartazes ou brindes para vencer o 

sufrágio. Centrou-se antes nas suas características próprias que, ao longo dos 

anos, transmitiu nos seus comentários semanais no prime time de programas de 

informação televisivos e que lhe garantiram uma notoriedade inigualável junto dos 

portugueses: uma grande capacidade de comunicação e de empatia, brilhantismo 

intelectual e participação ativa na vida política e cívica em Portugal”. Analisando 

as especificidades da campanha e os seus candidatos, o estudo revela que “Com 

um regime semipresidencialista, as campanhas para as Eleições Presidenciais 

em Portugal são tradicionalmente focadas nos candidatos enquanto figuras 

individuais e não tanto nos seus programas ou convicções políticas. As de 24 de 

janeiro foram inéditas porque juntaram a esta particularidade duas outras. Em 

primeiro lugar, o facto de grande parte dos candidatos serem independentes de 

partidos ou fações partidárias (pelo menos oficialmente) – como foi o caso dos 
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dois mais votados. Em segundo lugar, o facto de o principal candidato ser uma 

figura que marca presença nos meios de comunicação social portugueses há 

mais de 40 anos: primeiro em jornais e desde 2000 em programas semanais de 

comentário político (ultimamente com a duração de uma hora) na televisão mais 

vista do país em canal aberto. Basta dizer que quando anunciou a sua entrada na 

corrida, em outubro, recolhia 62 % das intenções de voto. Não se pode dizer que 

esta tenha sido uma campanha curta e que não tenha sido estrategicamente 

ponderada: o Presidente da República eleito conseguiu demostrar a importância 

de ser uma personalidade conhecida - ainda antes de discutir ideias e tendências 

políticas - e criou a equidistância necessária aos temas da atualidade e aos 

grandes partidos políticos do centro, para captar votos à esquerda e à direita. 

Marcelo admitiu não ter campanha “porque não se candidatava ao Governo” e 

disse que queria ser inovador na forma como ia gerir este processo. Em suma, o 

vencedor das eleições foi astuto para criar, de forma sustentada e equilibrada, 

uma marca pública valiosa, cujo investimento não requereu um grande esforço de 

comunicação política no momento decisivo de se candidatar à Presidência da 

República “Neste estudo compara-se Marcelo Rebelo de Sousa a uma empresa 

tradicional: “a marca já tinha sido criada, tinha valor de mercado e o produto 

apenas precisava ser submetido a um teste nacional. Por isso, a sua opção 

passou por trabalhar a relação com os seus principais stakeholders (os 

portugueses) e essa foi a principal razão pela qual saiu à rua: reforçar a 

proximidade que já existia – embora antes mediada por um pequeno ecrã”. 
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3. A CAMPANHA PARA AS PRESIDENCIAIS 

 

Há várias décadas que se discute os efeitos de uma campanha eleitoral: “A noção 

de que a campanha interessa é controversa. De facto, um grande número de 

cientistas políticos defende que a campanha raramente tem efeito na decisão do 

resultado eleitoral. Muitos argumentam que o “fundamental” - a performance da 

economia, os índices de aprovação do candidato, e a filiação do eleitorado- vão 

definir os vencedores e os vencidos e não as decisões, grandes ou pequenas, 

que os diretores de campanha e os candidatos façam”. (Feltus, Goldstein, Dallek, 

2017:21). Mas, a campanha eleitoral existe e vai continuar a existir 

independentemente do questionar dos verdadeiros efeitos políticos: “A batalha 

pelo poder não é internamente democrática. As campanhas políticas são batalhas 

centralizadas dirigidas pelos seus generais, organizadas pelos seus capitães, 

mobilizadas pelos soldados, e disciplinadas. Se possível, no extremo. O que é 

democrático acerca destas lutas pelo poder é simplesmente elas acontecerem”. 

(Alexander e Jaworsky,2014:7) 

As eleições presidenciais em Portugal podem ser vistas como eleições de 

segunda ordem (Marsh: 1998). Por não servirem para escolher um chefe do 

executivo, podem ser vistas como uma espécie de “concurso de popularidade” 

onde o que está em causa na escolha é a personalidade do candidato. Os 

candidatos não são nomeados pelos partidos. No caso dos candidatos que 

pertencem a uma determinada área ideológica são geralmente apoiados pelos 

partidos depois da apresentação da sua candidatura. Numa investigação sobre o 

padrão de comportamento dos eleitores nas eleições legislativas de 2005 e 

eleições presidenciais de 2006 em Portugal, Pedro Magalhães concluiu que 

“…apesar da importância que as avaliações das características dos candidatos 

efetivamente tiveram nas opções de voto dos eleitores em 2006, estes não 

ignoraram, pelo contrário, todos os elementos de informação que lhes permitiam 

colocar cada candidato num determinado campo partidário ou ideológico. Assim, 

mesmo numa eleição em que os candidatos se sentem frequentemente tentados 

a afirmar-se “suprapartidários”, “nacionais”, ou “independentes”, a identificação 

partidária e a ideologia foram determinantes fundamentais do comportamento 
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eleitoral, ajudando a explicar, em moldes bastante previsíveis, as escolhas entre 

os candidatos apoiados por, ou provenientes de diferentes partidos.” (2009:273) 

Pedro Duarte foi o diretor de campanha de Marcelo Rebelo de Sousa na corrida 

para as Presidenciais de 2016. “Parte é calculado, parte realidade, as campanhas 

são como uma peça de teatro improvisada. O candidato é a estrela do show, e o 

diretor de campanha é o produtor” (Feltus, Goldstein, Dallek:123).  

Pedro Duarte é contactado para o cargo só no final de novembro, um mês e meio 

antes da eleição.  Quando Marcelo Rebelo de Sousa lhe propõe que seja seu 

diretor de campanha já o candidato tem toda a estratégia na cabeça. O tempo era 

escasso para se delinear uma campanha eleitoral. Pedro Duarte defende que 

Marcelo Rebelo de Sousa “…apesar de ter um pensamento que não é visto como 

político tem uma experiência enorme. Ele já passou por tudo. Já passou por 

campanha, já organizou muitas campanhas, já acompanhou candidatos. É 

muitíssimo atento ao fenómeno político, como sabemos.” Marcelo Rebelo de 

Sousa tinha dois objetivos de partida para a campanha: “A primeira, quanto mais 

tarde começasse a campanha, melhor. Por várias razões. Uma talvez por ele ter 

uma vantagem competitiva face aos outros em termos de notoriedade. Outra, 

porque a situação política era muito complexa. Havia um governo a que não se 

sabia o que ia acontecer. Havia outro governo a ser formado, a chamada 

geringonça…e, portanto, quanto menos ele se envolvesse naquela confusão 

melhor. Interessava começar o mais tarde possível. O contexto político era tão 

complexo que nenhum candidato queria particularmente pronunciar-se sobre 

aquilo e muito menos o que se estava a apresentar como favorito e para não 

entrar no campo do Presidente em funções. Portanto, tudo o que ele dissesse 

naquele momento ia ser um ruído desnecessário. A situação não era positiva, 

todos os quadrantes não estavam a gostar da situação, era mau. Foi deliberado o 

facto de se começar mais tarde.”. A campanha arranca em dezembro, quando 

algumas vozes críticas já acusavam o candidato de centro direita de estar a tentar 

evitar o “terreno”. 

Marcelo Rebelo de Sousa partiu para o terreno com a grande vantagem de ser 

conhecido. Só a notoriedade lhe permitiu fazer uma campanha eleitoral 

minimalista, mas tal como o candidato o reconheceu já depois de ser eleito, a 
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notoriedade podia não ser suficiente. Podia até ser arriscada dada a sobre 

exposição do Professor que durante duas décadas fez comentário político na 

televisão. O diretor de campanha, Pedro Duarte, admite que Marcelo Rebelo de 

Sousa tinha a vantagem da notoriedade, mas defende que o facto de alguém ser 

muito conhecido não quer dizer que vá conquistar muitos votos: “Tivemos o 

Fernando Nobre, por exemplo, nas presidenciais. Às vezes o facto de não se ser 

conhecido e ser novo e diferente é uma grande vantagem. Ser muito conhecido 

também pode ser um problema e trazer riscos.” De facto, o ser conhecido significa 

no caso de Marcelo Rebelo de Sousa muito mais do que apenas uma imagem. O 

candidato esteve exposto durante duas décadas nos media, o que significa que 

durante esse tempo deu opinião sobre os mais variados assuntos da sociedade e 

podia na campanha eleitoral ser confrontado com tudo o que defendeu no 

passado. Pedro Duarte admite que havia esse risco: “…haver uma perceção geral 

de que ele esteve “metido”, em alguns assuntos no passado porque se ele se 

pronunciou, porque tinha amigos, porque tentou influenciar…as pessoas 

pensarem que ele fazia parte do sistema…isso era um risco claríssimo. Eu acho 

que o grande mérito da campanha foi esse. Há muita gente que diz- ah, ele nem 

precisava de fazer campanha, já era conhecido- mas não, por ele ser tão 

conhecido às vezes podia ter sido mais difícil.” 

Uma das estratégias da campanha de Marcelo Rebelo de Sousa foi afastar o 

candidato do chamado “político tradicional”. O diretor de campanha revela-nos 

que Marcelo sentia que o país estava cansado de eleições e o momento político 

que se vivia durante a pré e a campanha eleitoral não aconselhava nem grande 

conteúdo político nem demasiada aproximação aos partidos políticos que o 

apoiavam. PSD e CDS-PP, que governaram o país nos quatro difíceis anos da 

troika, tinham acabado de vencer as eleições legislativas, mas, apesar do PSD ter 

sido indigitado pelo Presidente da República a formar governo não tinha 

conseguido obter os mandatos suficientes com o CDS-PP para uma maioria 

absoluta. Ao mesmo tempo que Marcelo Rebelo de Sousa apresentava a 

candidatura, já os partidos de esquerda, Partido Socialista, Bloco de Esquerda, 

Partido Comunista Português e Partido Ecologista- os Verdes, iniciavam 

negociações para chumbar o programa de governo dos partidos de direita e iniciar 

uma solução que permitisse uma alternativa ao governo PSD/CDS-PP. A 23 de 
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novembro de 2015, o Presidente da República, Cavaco Silva, indigitou o PSD 

para formar governo, que foi derrubado pelos partidos de esquerda a 9 de 

novembro; a 24 de novembro, o Presidente da República, depois de voltar a ouvir 

os partidos políticos, indigita o líder do Partido Socialista, António Costa, a formar 

governo, que acabará por tomar posse a 26 de novembro depois de ter arranjado 

um acordo político com os partidos à esquerda absolutamente inovador no país. 

Pela primeira vez em mais de quatro décadas de democracia, não estava no 

executivo o partido que tinha vencido as eleições, e o governo PS chegaria a um 

entendimento político com partidos que sempre estiveram fora do arco da 

governação. Eram tempos políticos agitados a marcar uma pré-campanha 

eleitoral das presidenciais e o candidato apoiado pelos partidos de direita queria 

um afastamento claro das estruturas e líderes partidários da sua campanha: “Em 

primeiro lugar ele não precisava. Há estados de necessidade, todos os candidatos 

já passaram por isso. Há campanhas em que é preciso uma máquina, é preciso o 

partido e não encontram essa estrutura sem os partidos. Portanto, de facto, ele 

não precisava. Até pelo estilo que ele quis imprimir, sem gastos, sem custos, ele 

próprio e mais ninguém; pela forma de ele ser, nós sabemos que ele se basta a si 

próprio. Ele está habituado a isto. Há 30 ou 40 anos que faz este tipo de ações, 

muito pessoais, se facilmente se transformam em ações de campanha. Vai a 

conferências, é convidado para todo lado, vai às escolas, visita hospitais, visita 

instituições, faz isso com muita regularidade. E, portanto, é um perfil de 

candidatura que não precisa de máquina partidária.” Mas, mais que não precisar 

de máquina partidária, Marcelo Rebelo de Sousa deixou claro que não desejava 

ter a seu lado os líderes partidários. O diretor de campanha, Pedro Duarte, 

assinala a tradição das eleições presidenciais de não assumir um cariz partidário 

por ser necessário e desejável abrir o espaço político, mas admite que os partidos 

podiam trazer algum ruído para a campanha, que não era benéfico, 

especialmente no período político (pós-legislativas) que o país estava a viver.  

Pedro Duarte garante que esse afastamento da política partidária foi 

perfeitamente aceite pelos líderes dos partidos que apoiaram a candidatura e 

salienta que Marcelo Rebelo de Sousa quis salvaguardar que depois de eleito 

estava à vontade para tomar as suas decisões.  
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Marcelo quis afastar os políticos e com isso afastou também as máquinas 

partidárias. Na campanha para as Presidenciais os candidatos, embora 

concorram com candidaturas independentes dos partidos políticos, têm sempre 

uma máquina partidária que ajuda não só financeiramente, mas também com toda 

uma estrutura. Neste caso a estrutura partidária não existiu o que tornou a 

campanha eleitoral algo minimalista, muito diferente de todas as que 

conhecemos. Desde logo, o orçamento de campanha de Marcelo Rebelo de 

Sousa foi reduzido- 157 mil euros. Em comparação com os restantes candidatos 

às presidenciais de 2016, dez candidatos ao todo, Marcelo teve apenas o sexto 

orçamento mais alto. Edgar Silva, apoiado pelo PCP, concorreu com um 

orçamento de 750 mil euros, António Sampaio da Nóvoa concorreu com um 

cálculo de despesas de 742 mil euros, Maria de Belém Roseira 650 mil euros, 

Maria Matias, apoiada pelo Bloco de Esquerda, 450 mil euros e Henrique Neto 

calculou para despesas 275 mil euros. Como meio de comparação vale a pena 

assinalar que Cavaco Silva orçamentou para a sua primeira campanha às 

presidenciais, em 2006, 3,7 milhões de euros. O candidato apoiado pelo PSD e 

CDS-PP e que foi o primeiro presidente de direita eleito na história da democracia 

portuguesa haveria de gastar 3,2 milhões de euros na campanha eleitoral 

acabando por doar os 740 mil euros restantes a instituições de solidariedade 

social. Dos 157 mil euros orçamentados por Marcelo Rebelo de Sousa para a sua 

campanha acabaram por sobrar 45 mil que o Presidente da República eleito a 24 

de janeiro de 2016 doou a uma instituição particular de solidariedade social de 

Cinfães e à Escola Secundaria do Mogadouro.  

Um orçamento reduzido, uma campanha minimalista. Uma volta pelo país tão 

diferente de qualquer campanha que um candidato presidencial tenha alguma vez 

feito em Portugal. Na campanha eleitoral de Marcelo Rebelo de Sousa não houve 

nem um único cartaz. Não houve bandeiras, autocolantes, material de campanha 

para distribuição, não houve hino nem almoços ou jantares comício à hora dos 

telejornais. Na campanha eleitoral de Marcelo Rebelo de Sousa não houve carros 

de som a anunciar o candidato, não houve os habituais elementos dos jotas a 

animar as arruadas, não houve bombos. Marcelo Rebelo de Sousa fazia até 

questão de destacar as diferenças da sua campanha nas sessões de 

esclarecimento que fazia ao fim da tarde nas capitais de distrito. Chamava-lhe a 
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campanha da marmita para explicar aos apoiantes que fazia campanha com meia 

dúzia de pessoas, três carros e onde não havia sequer almoços e jantares.  O 

diretor de campanha revela que a estrutura era absolutamente básica e só foi 

possível porque Marcelo Rebelo de Sousa tratava de questões que geralmente 

não são preocupação dos candidatos, desde o pagamento de refeições a 

questões mais estratégicas como os debates. Pedro Duarte assinala que a 

campanha se faz com sete pessoas: “Eramos sete, se tanto. Estava o candidato, 

estava eu, dois assessores, um fotógrafo. Um rapaz que fazia os vídeos, o 

motorista do táxi. Um rapaz que fazia a condução dos carros quando era preciso. 

E é isto. Eu acho que a campanha foi isto. Depois tínhamos pontos de contacto 

nos diferentes sítios.” 

A campanha de Marcelo Rebelo de Sousa foi totalmente centrada da 

personalidade do candidato, gozando do facto de Marcelo ter uma notoriedade 

acima da média. As duas décadas de presença na televisão fez com que o 

candidato pudesse fazer uma campanha minimalista. Não havia carros de som a 

anunciar a presença do candidato nos concelhos por onde passava, como é 

habitual nas campanhas. Marcelo chegava sozinho a um qualquer centro da 

cidade e conversava com os habitantes que por lá estivessem. O propósito, conta 

o diretor de campanha, era precisamente que os jornalistas que acompanhavam o 

candidato pudessem captar os sons dessa conversa mostrando que Marcelo era 

um homem que estava junto do povo: “As pessoas aproximam-se dele e se não 

se aproximarem ele vai ter com as pessoas. É tudo muito fora do comum. E 

consegue fazer até do ponto de vista mediático, numa praça se encontrar um 

velhinho ou um jovem e falar com ele consegue fazer daquela conversa um 

grande momento de campanha. Não precisa de muito mais. Aqueles banhos de 

multidão num certo sentido eram quase evitados para justamente permitir o 

contacto mais personalizado e aquele à vontade que ele tinha”. Chamaram-lhe a 

campanha dos afetos e de pouco mais se tratou. O candidato evitava temas 

políticos que o pudessem comprometer enquanto Presidente. O governo do PS 

estava em exercício e o próximo Presidente seria já o responsável por avaliar o 

Orçamento do Estado para 2016 negociado entre os socialistas e os partidos à 

esquerda, Bloco, PCP e PEV. O diretor de campanha defende que pelas 

características da função presidencial e pelo momento político que se vivia, a 
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campanha foi bastante difícil de gerir do ponto de vista da substância: “Se quer 

ser um árbitro e ser neutral em todos os momentos não se pode ir para a 

campanha com uma agenda e dizer quero isto e aquilo. E depois não tem funções 

executivas.  E mesmo que tenha ideias concretas não pode. É um dilema que nós 

temos e que todos os sistemas semipresidencialistas têm. Onde há monarquias 

não há esse problema porque o Rei não tem de ir a eleições. Quando há eleições 

diretas há um dilema porque é muito difícil gerir discurso. Quisemos dar um 

sentido de equilíbrio, de grande responsabilidade e de conhecimento, que é 

provavelmente o seu maior ativo. As pessoas reconheceram que ele tinha 

capacidade para aquelas funções. Não porque já tivesse no bolso a solução para 

todos os problemas, mas tinha competências próprias para decidir da melhor 

maneira. Um outro lado que ele quis mostrar muito foi que seria um Presidente 

muito próximo das pessoas porque as pessoas estavam carentes disso. A política 

desumanizou-se, distanciou-se do dia a dia das pessoas, em certo sentido 

especializou-se, a crise financeira trouxe muito isso ao de cima e o anterior 

primeiro ministro é um exemplo disso que se tornou um especialista a falar dos 

desequilíbrios estruturais e isso para as pessoas de facto diz muito pouco e era 

preciso haver alguém que se mostrasse próximo das pessoas e que fosse no 

fundo o seu representante.” 

A proximidade dos eleitores e dos cidadãos é para Pedro Duarte o grande trunfo 

de um Presidente, que no entender do diretor de campanha de Marcelo Rebelo de 

Sousa só consegue puxar pelas pessoas se tiver a força popular. E Pedro Duarte 

defende que Marcelo percebeu isso antes de todos: “Um político se quer de facto 

liderar tem de perceber que tem de ter uma ligação, uma proximidade com os 

eleitores diferente do que era no passado. Já acabou o tempo do político 

providencial, que se apresentava com um distanciamento. Não estamos nessa 

fase, se calhar um dia vamos voltar a ela, mas acho que nos próximos largos 

anos isso não vai acontecer. A tendência hoje é outra até porque os órgãos de 

comunicação social foram permitindo isso, as pessoas já não aceitam esse 

distanciamento. É evidente que há risco, mas ele percebeu antes de todos os 

outros que os políticos da nova era vão ter de ser assim. E é uma sorte para nós 

ele ter percebido isso sem ser um populista porque quem percebeu isso nos 
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outros sítios foram os populistas. Em Portugal, ele percebeu não sendo um 

populista.” 
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“…estávamos perante um candidato a entertainer mor do reino'. Dizia-o com um 

sentido pejorativo, adivinhava Marcelo igual a si próprio, distribuindo beijos e 

abraços qual estrela pop, sem contribuir decisivamente para a praxis da 

política.  Dois anos depois da sua eleição, sei que acertei no superficial e falhei no 

essencial." 

Paulo Baldaia, Diário de Notícias de 24 janeiro 2018 
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CAPÍTULO IV 

O PRESIDENTE CELEBRIDADE 

ESTUDO EMPÍRICO 
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APRESENTAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DO OBJECTO DO ESTUDO 

 

Depois de abordar do ponto de vista teórico o que são os políticos-celebridade e o 

impacto que têm na sociedade, na vida política partidária, nos media e na relação 

com os cidadãos, interessa-nos aferir neste estudo empírico se podemos 

considerar Marcelo Rebelo de Sousa como o primeiro político celebridade 

português.  

Marcelo foi político, mas foi acima de tudo uma figura mediática. Preencheu o 

nosso ecrã durante quase duas décadas e ficou de tal forma conhecido do público 

que quando finalmente avançou para a campanha eleitoral não precisou de se 

apresentar ao eleitorado. Ele tinha um dos mais importantes trunfos na política, 

notoriedade. Mas também credibilidade, por comentar semanas a fio assuntos da 

atualidade. E Marcelo tinha proximidade, como se verificou mal arrancou para a 

campanha eleitoral no país. As pessoas dirigiam-se a ele, habituadas a ver o 

Professor lá em casa pela televisão todos os domingos, e falavam-lhe como se 

fala para um velho conhecido. 

Do nosso ponto de vista, as características que reúne são pouco comuns numa 

só pessoa e isso permitiu-lhe atingir, primeiro no campo dos media e depois no 

campo da política, o estatuto de celebridade. Poderá argumentar-se que outros 

políticos portugueses foram igualmente famosos, próximos dos seus eleitores, 

bons comunicadores, mas nenhum parece preencher todos os requisitos de uma 

celebridade do mesmo modo que Marcelo Rebelo de Sousa. É bem verdade que 

não se pode estabelecer comparação com outros importantes políticos 

portugueses que desempenharam funções há dez ou vinte anos pelo simples 

facto que as transformações na sociedade e nos media não permitem olhar para 

as diferentes realidades de uma forma equilibrada. Centramo-nos por isso 

exclusivamente no nosso objeto de estudo, os políticos celebridade olhados à luz 

dos dias de hoje e, em concreto, Marcelo Rebelo de Sousa.  

A propósito do que pode ser considerado um político-celebridade escolhemos no 

universo dos autores já abordados a caracterização de Mark Wheeler (2013) por 

parecer-nos a mais completa e a mais objetiva para este estudo. Assim, importa 

relembrar o que para o autor caracteriza um político- celebridade: 
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Deve ser muito conhecido 

Deve ser capaz de construir uma narrativa política clara 

Deve ser capaz de comunicar com eficácia na cultura popular 

Deve conseguir juntar multidões 

A sua opinião deve ter impacto nos eventos 

Deve ser capaz de utilizar a sua celebridade para mobilizar pessoas em 

torno de políticas. 

O nosso foco de interesse situa-se nos media e na forma como Marcelo Rebelo 

de Sousa é neles representado. Os media continuam a ser a principal fonte de 

informação dos cidadãos e se é através dos media que os cidadãos/eleitores 

conhecem as atividades e pensamento, as palavras e as ações dos agentes 

políticos, parece-nos que a forma como os media relatam e enquadram a ação 

desses agentes é fundamental na realidade percecionada pelos cidadãos. Mais 

importante ainda é, segundo Van Dijk (2005), a função que os editoriais têm na 

formação da opinião pública e do discurso.  

Dos vários media que podíamos ter escolhido optamos pela imprensa escrita. 

Mais concretamente os jornais Público, Diário de Notícias e Expresso, jornais de 

referência em Portugal, com uma longa história de um jornalismo de explicação, 

interpretativo e de profundidade. São considerados jornais de referência “pela 

prioridade que conferem a assuntos de interesse público” (Ponte:2002), também 

conhecidos como “jornais de elite” ou “prestigiadas organizações de notícias” 

(Johnson-Cartee: 2005). Significa isso que não só são fonte de informação de 

referência para os leitores, mas também são fonte para os outros órgãos de 

comunicação social, que tendem muitas vezes a replicar as suas notícias. A 

imprensa escrita de referência é quanto a nós o media mais especializado nos 

assuntos de política, onde o registo dos editores melhor aborda, enquadra e 

problematiza as questões de natureza política e os seus atores. Prova disso é que 

os editores dos jornais Público, Diário de Notícias e Expresso são variadíssimas 

vezes chamados a comentar na rádio e na televisão assuntos de política.  

O nosso objeto de análise nos jornais selecionados são os editoriais. Por se tratar 

de um jornalismo opinativo, onde quem escreve não está sujeito a normas 
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jornalísticas como a isenção e a imparcialidade. O que se procura no editorial é 

justamente a opinião do jornal quanto a determinado assunto e nesse sentido é 

um discurso menos constrangido. Para além disso, como refere Van Dijk (1996), 

os editoriais têm uma função proeminente na construção da opinião pública no 

sentido que nos ajudam a formar opinião sobre os acontecimentos, mesmo que 

muitas vezes a opinião sobre esses acontecimentos seja crítica. Segundo o autor, 

os editoriais são o discurso de opinião por excelência: “…a sua influência pode 

não ser baseada nas massas, mas nas elites. Podemos assumir que, por 

exemplo, membros do Parlamento ou do Congresso, ministros, empresários e 

outros líderes de opinião seguem a opinião dos jornais mais respeitados. Na 

verdade, muitos dos estudos efetuados sugerem que a generalidade das opiniões 

dos jornais é consistente com a opinião de outras elites e o processo de influência 

é mútuo”. 

A representação nos media de Marcelo Rebelo de Sousa através dos editoriais 

dos jornais de referência, a partir do momento da sua candidatura e 

posteriormente já como Presidente da República em funções, vai permitir-nos 

verificar se os media em análise enquadram (framing) Marcelo Rebelo de Sousa 

como uma celebridade, se valorizam mais esse enquadramento que outros, se 

existe um preconceito quanto aos políticos celebridade, ou se pelo contrário se 

considera que eles ajudam a uma aproximação do eleitorado ao processo 

democrático. Interessa-nos também aferir se há alterações na narrativa dos 

editorais sobre Marcelo Rebelo de Sousa/candidato e Marcelo Rebelo de 

Sousa/Presidente.  

Assim, a nossa pergunta de partida é: como é que os jornais de referência 

portugueses retratam Marcelo Rebelo de Sousa?  

No âmbito do nosso estudo colocamos várias hipóteses: 

H1- Os jornais Público, Diário de Notícias e Expresso enquadram (framing) 

Marcelo Rebelo de Sousa como um político-celebridade durante a campanha para 

as presidenciais. 

H2- Os jornais Público, Diário de Notícias e Expresso enquadram (framing) o 

Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, como um político-celebridade  



Sandra Sá Couto O Presidente Celebridade Página 151 
 

H3- Há alterações no enquadramento como político-celebridade nos jornais em 

estudo entre o período em que Marcelo Rebelo de Sousa era candidato a Belém e 

o período em que desempenha funções como Presidente da República. 

H4- Os jornais Público, Diário de Notícias e Expresso revelam um preconceito 

quanto aos políticos-celebridade. 

H5- Os jornais Público, Diário de Notícias e Expresso consideram que o facto de 

Marcelo Rebelo de Sousa ser um político-celebridade é uma vantagem. 
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1. CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

1.1 DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA E RECOLHA DE DADOS  

 

Para realizar este estudo empírico iremos cruzar/ triangular ferramentas 

metodológicas distintas- análise de conteúdo dos editorais, quantitiva e 

qualitativa, análise de texto dos editoriais e entrevistas de elite com atores 

centrais ao objeto de estudo.  

Jim A. Kuypers (2010) distingue assim a análise qualitativa da quantitativa: 

- O trabalho qualitativo foca-se principalmente na interpretação de algo: o 

quantitativo conta algo e depois explica quantitativamente o que foi contado. 

- O trabalho qualitativo começa usualmente com uma questão vaga, ou até um 

pressentimento, guiando assim a investigação; o trabalho quantitativo começa 

usualmente com hipóteses bem articuladas. 

- O trabalho qualitativo enfatiza as técnicas de pesquisa; o quantitativo usa 

equipamento ou questionários para recolher informação 

- A análise qualtitativa incorpora a subjetividade no produto final; a análise 

quantitativa trabalha para minimizar a subjetividade.  

Depois de termos feito um enquadramento teórico sobre os políticos- celebridade, 

a comunicação política e a relação entre os atores políticos e os media “… de 

uma maneira ou de outra, não existe investigação sem documentação” (Saint 

Georges, 2005:15), e nesse sentido é necessário “…identificar as publicações 

novas e interessantes, manter-se atualizado neste domínio, abrir-se às disciplinas 

afins ou mais afastadas” (ibid),  iremos verificar, recorrendo às metodologias mais 

usadas nas ciências sociais, se as hipótese por nós colocadas se verificam.  

Ao examinar os textos dos editoriais e pedir aos jornalistas/diretores e jornalistas 

da editoria de política e politólogos que articulem os seus entendimentos sobre os 

textos e o contexto, esperamos triangular um entendimento sobre a construção da 

narrativa de Marcelo Rebelo de Sousa como um político-celebridade. 
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1.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS EDITORIAIS  

 

O nosso primeiro nível de análise será o conteúdo dos editoriais.  

Numa primeira fase foram selecionados os editoriais dos jornais diários “Público”, 

“Diário de Notícias” e do semanário “Expresso” nos quais apareciam as palavras 

“Marcelo Rebelo de Sousa” e “Presidente” em dois períodos distintos: de 10 de 

outubro de 2015 a 15 de março de 2016 (desde o anuncio de candidatura de 

Marcelo Rebelo de Sousa até às iniciativas de tomada de posse) e de 10 de 

Outubro de 2016 a 15 de Março de 2017 (já com Marcelo Rebelo de Sousa em 

funções como Presidente e um ano após o início do período em análise neste 

trabalho). 

Esta primeira recolha foi feita de forma automática, sem qualquer forma de 

análise ao conteúdo recolhido. 
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Para o Diário de Notícias: 

Foram recolhidas 40 páginas com as referências num universo de 316 edições 

diárias deste jornal no período analisado. Destas 40 páginas, 33 continham 

referências na coluna Editorial/Opinião do Diretor - sendo então excluídos os 7 

textos com referências a Marcelo Rebelo de Sousa que constavam de textos na 

mesma página, mas não na secção Editorial/ Opinião do Diretor. Das 33 

referências consideradas válidas para o DN, 11 aconteceram no período de 10 de 

outubro de 2015 a 15 de março de 2016 e 22 de 10 de outubro de 2016 a 15 de 

março de 2017. 

Deste corpus de 33 textos resultava um total de 12 407 palavras elegíveis para 

análise. 
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Para o Público: 

Foram recolhidas 66 páginas com as referências a Marcelo num universo de 316 

edições diárias deste jornal no período analisado. Destas 66 páginas, apenas 32 

das páginas com referências constavam da coluna Editorial - sendo então 

excluídos os 34 textos com referências a Marcelo Rebelo de Sousa que 

constavam de textos na mesma página, mas não na secção Editorial. 

Das 32 referências consideradas válidas para o Público, 14 aconteceram no 

período de 10 de outubro de 2015 a 15 de março de 2016 e 18 de 10 de outubro 

de 2016 a 15 de março de 2017. 

Deste corpus de 32 textos resultava um total de 11 697 palavras elegíveis para 

análise. 

  



Sandra Sá Couto O Presidente Celebridade Página 156 
 

Para o Expresso: 

Foram recolhidas 16 páginas com as referências a Marcelo num universo de 45 

edições deste semanário no período analisado. Destas 16 páginas, apenas 7 

continham referências na coluna Editorial - sendo então excluídos os 9 textos com 

referências a Marcelo Rebelo de Sousa que constavam de textos na mesma 

página, mas não na secção Editorial. 

Das 7 referências consideradas válidas para o Expresso, 2 aconteceram no 

período de 10 de outubro de 2015 a 15 de Março de 2016 e 5 de 10 de Outubro 

de 2016 a 15 de Março de 2017. 

Deste corpus de 7 textos resultava um total de 1 063 palavras elegíveis para 

análise. 
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Assim sendo, o Corpus de Análise inicial, a que chamaremos Corpus 1, era 

composto pela seguinte proporção de textos: 

 Número de textos Número de Palavras 

Diário de Notícias 33 12 407 

Público 32 11 697 

Expresso 7 1 063 

 

Esta seleção de textos, o Corpus 1, mostrava-se, em termos quantitativos, 

bastante rica para análise de conteúdo, mas apresentava um problema: após 

leitura atenta dos textos, verificou-se que nem todos os textos continham 

referências exclusivas a Marcelo Rebelo de Sousa. O candidato eleito surgia, ora 

em contraste com outros candidatos, ora citado sobre um outro assunto. 

Este facto impedia uma análise quantitativa cientificamente correta do corpus 

textual, uma vez que, a título de exemplo, adjetivos que surgissem para 

caracterizar Cavaco Silva num editorial de contraste entre o antigo e o novo 

Presidente da República seriam agregados num só, podendo levar a análises 

enviesadas. 

Desta forma, e para solucionar este problema, foi criado um segundo corpus de 

análise, a que chamaremos de Corpus 2, no qual filtramos os textos 

considerados no Corpus 1 com as referências, ao nível da frase, a Marcelo 

Rebelo de Sousa. 

Acreditamos que o Corpus 2, ainda que em termos quantitativos menor em 

número de palavras, é mais representativo da realidade uma vez que reúne as 

palavras usadas para se referir somente a Marcelo Rebelo de Sousa. 

 Número de palavras 

dos Corpus 1 

Número de palavras 

dos Corpus 2 

Diário de Notícias 12 407 6 241 

Público 11 697 6 226 

Expresso 1 063 606 

TOTAL 25 167 13 073 
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Significa isto que o Corpus 1 foi reduzido em 51.95%. 
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Este segundo corpus de textos divide-se da seguinte nos dois períodos de 

análise: 

 

 1 período de análise 

[10/10/2015 a 

15/03/2016] 

2 período de análise 

[10/10/2016 a 

15/03/2017] 

Diário de Notícias 2 268 3 973 

Público 3 176 3 050 

Expresso 249 357 

TOTAL 5 693 7 380 
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Chegados ao corpus correto procedemos a uma análise às palavras e à sua 

frequência: “uma análise às palavras chave que constituem os conceitos que 

estão por detrás do framing” (Reese, 2010: 20). É a frequência de palavras nos 

editoriais em análise que nos vai permitir entender as propriedades discursivas 

dos textos e a sua narrativa. Para isso, selecionamos as seguintes classes de 

palavras: nomes, advérbios, verbos e adjetivos.  

O Corpus 2 foi então analisado com recurso ao software de análise textual 

IRAMUTEQ - um software gratuito de fonte aberta desenvolvido por Pierre 

Ratinaud que permite fazer análises estatísticas de textos recorrendo às 

linguagens de programação R e Python. 

Ao contrário de um simples software de contagem de palavras - onde podemos 

verificar, a título de exemplo, quantas vezes a palavra “trabalhar” aparece, o 

IRAMUTEQ procede a um processamento do texto, recorrendo ao dicionário da 

língua portuguesa. Neste processamento, todas as formas verbais são reduzidas 

à sua forma infinitiva e contabilizadas como uma só - e por isso, “trabalhei” e 

“trabalhamos” são agregadas como sendo duas ocorrências do verbo “trabalhar”. 

Nomes e adjetivos são reduzidos à sua forma singular e masculina – assim, as 

palavras “novo” e “nova” contam como duas ocorrências da palavra “novo”. 

Uma das grandes vantagens deste software é também a distinção automática 

entre aquilo que são formas ativas - ou seja categorias gramáticas que interessam 

para esta análise como nomes, adjetivos, verbos e advérbios - e formas 

suplementares - como preposições, demonstrativos e outras categorias.   

O software oferece resistência à utilização de aspas e hífenes, pelo que esses 

carateres foram retirados do texto. Para além disso, uma das grandes limitações 

do software é a análise de formas nos verbos como, por exemplo “fala-se”. Para 

contornar esse problema editamos todas estas formas para, a título de exemplo, 

“se fala”. 

A categorização automática de palavras revelou ainda um problema. O software 

revelou dificuldades em distinguir diferentes usos da palavra, nomeadamente as 

diferenças entre nomes e adjetivos, como é o caso de “político”, que tanto pode 

ser adjetivo como nome. A isto soma-se o facto de o dicionário da língua 

portuguesa incorporado no software não reconhecer características únicas do 
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vocabulário no campo da política, como é o caso de “direita” e “esquerda”, que no 

campo da política se referem a posicionamentos ideológicos e que o software não 

reconhece como tal. Quando detetado este problema, procedeu-se a uma 

correção fazendo uma análise caso a caso de forma a evitar contabilizações 

erróneas. 

  



Sandra Sá Couto O Presidente Celebridade Página 162 
 

2. A ANÁLISE DO TEXTO/DISCURSO 

 

Não há melhor forma de conhecer um texto do que analisá-lo. Só fazendo a 

análise de um texto é que compreendemos o seu conteúdo, as suas intenções, os 

recursos e mecanismos utilizados. A simples deteção de palavras nos textos 

pouco nos diz sobre a construção de significados: “Perceber a função de uma 

palavra numa frase depende de uma estrutura funcional da frase como um todo, 

tanto ao nível sintático como semântico.” (Dijk; Kintsch,1985: 22)   

Tal como defende Etman (1993), na análise de conteúdo a tarefa maior ao 

analisar o significado de texto deve ser a de identificar e descrever os frames. 

Para tal a descodificação não deve ser apenas pelo que é positivo e negativo. É 

necessário encontrar as saliências de certos elementos do texto.  

Assim, se o objetivo da nossa análise de conteúdo é pôr em evidência as palavras 

mais vezes repetidas nos editoriais em análise, o que nos permite revelar as 

grandes tendências dos textos por nós estudados, não podemos dar a análise por 

completa sem compreender o papel que cada uma dessas palavras tem no texto. 

É só e apenas com esse enquadramento que vamos compreender o significado 

das palavras mais utilizadas e essencialmente as interpretações dos significados 

dos textos. Vamos procurar na análise de discurso o que está implícito para além 

do explícito. 

James Paul Gee e Michael Handford descrevem a análise de discurso como o 

estudo da linguagem no seu uso: “É o estudo dos significados que damos à 

linguagem e às ações que utilizamos quando usamos a linguagem em contextos 

específicos. A análise de discurso é também definida como o estudo da 

linguagem acima do nível de uma frase, das formas como as frases combinadas 

criam um significado, uma coerência e alcançam um propósito. Apesar disso, uma 

frase apenas pode ser analisada como “comunicação” ou como uma “ação” e não 

apenas como uma estrutura cujo “significado natural” deriva da natureza da 

gramática. (2012:1) 

Quando analisamos um texto, o que estamos a analisar é a linguagem utilizada. 

Como refere Bonnie S. Brennen a linguagem “…o que representa e como é usada 

é o que faz sentido para as nossas vidas. A linguagem é um elemento básico das 
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interações humanas, e é através do significado das nossas realidades sociais que 

é construída.” (2013:192). Assim sendo e segundo o autor “quando fazemos 

análise do texto, estamos a avaliar os vários significados de um texto e a tentar 

compreender como as palavras, as imagens ou a linguagem falada nos ajuda a 

criar as nossas realidades sociais. Em vez de apenas avaliarmos as forças, 

fraquezas, exatidão ou inexatidão dos textos, a análise qualitativa procura as 

práticas sociais, representações, assunções e histórias acerca das nossas vidas 

que são reveladas nos textos.” (ibid:194) 

A análise de texto pode ser linguística e semiótica. A realidade só pode ser 

conhecida através de sistemas de signos produzidos pela sociedade. “Sendo 

socialmente construída, a linguagem não é neutra” (Sousa, 2004: -18) 
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2.1 ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO 

 

A análise crítica do discurso (ACD) emergiu no final dos anos 80, mas nasceu 

institucionalmente no início dos anos 90 pela mão dos académicos Teu van Dijk, 

Norman Fairclough, Gunther Kress, Theo van Leeuwen e Ruth Wodak, cada um 

com diferentes abordagens, teóricas e empíricas, assim como com uma grande 

variedade de ferramentas linguísticas na análise do discurso. O que a distingue 

da análise de discurso, que remonta aos anos 70, é que enquanto a análise de 

discurso se centra no aspeto formal da linguagem e em que as frases e os seus 

componentes são consideradas unidades básicas, a análise crítica de discurso 

encara a linguagem como fenómeno social, os textos são unidades relevante da 

linguagem da comunicação e a relação dos leitores com os textos não é passiva: “ 

a noção de “crítico”, que é inerente ACD ,vem  para alguns da Escola de 

Frankfurt, para outros do criticismo literário, e ainda para outros das teorias de 

Marx. Basicamente, “crítico” deve ser entendido como tendo a devida distância 

dos dados que queremos observar, misturando esses dados com a realidade 

social.” (Wodak, 2001:10) 

Explicando porque a ACD é diferente de outras abordagens sociolinguísticas, 

Michael Meyer (2001) sintetiza assim: “Seja qual for o caso no que diz respeito ao 

objeto da investigação, a ACD segue uma diferente abordagem crítica aos 

problemas, uma vez que procura tornar explícitas as relações de poder que estão 

frequentemente escondidas e assim derivam resultados que são de relevância 

prática. 

Uma das mais importantes características da ACD é assumir que todos os 

discursos são históricos e só podem ser entendidos com referência ao seu 

contexto. De acordo com isto a ACD refere-se tanto a fatores extralinguísticos 

como à cultura, à sociedade, à ideologia. Em qualquer dos casos a noção do 

contraste é crucial uma vez que incluiu conceitos sociopsicológicos, políticos e 

ideológicos, ou seja, postulados de um procedimento interdisciplinar. Para além 

disto usa conceitos de intertextualidade, inter discursividade, analisa relações com 

outros textos, o que não utilizado por nenhum outro método.” (Wodak, 2001:15).  

O discurso é visto pelos autores não apenas algo que não é apenas dito ou 

escrito, mas essencialmente como uma prática social. 
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Na ACD, como refere Norman Fairclough, o foco principal está no discurso e na 

relação entre o discurso e outros elementos sociais, como as relações de poder, 

ideologias, instituições, identidades sociais:  A análise crítica do discurso pode ser 

entendida como normativa e explicativa. É uma crítica normativa no sentido que 

não descreve apenas as realidades existentes, mas também as avalia, acedendo 

à extensão em que se conjuga com vários valores, que são assumidos (mais ou 

menos de forma consciente) e que são fundamentais para as sociedades justas. 

É também uma crítica explicativa ao não se limitar a descrever as realidades 

existentes, mas procurando explica-las, por exemplo mostrando os seus efeitos, 

estruturas, mecanismos ou forças e quem quer testar.” (in edited James Paul Gee 

and Michael Handford (2012:9) 

Para a análise crítica de discurso, a linguagem não tem poder por si só- ela ganha 

poder quando usada por aqueles têm poder. Como refere Ruth Wodack(2001), “ A 

linguagem não é importante por si só. Ganha poder pelo poder que as pessoas 

poderosas fazem dela”. Umas das principais características da CDA tem 

precidamente a ver com a sua preocupação com o poder como condição central 

da vida social: “Não só a noção de luta pelo poder e controlo, mas tambeém a 

intertextualidade e recontextualização de discursos que competem entre si. O 

poder tem a ver com relações de diferença, e particularmente com os efeitos da 

diferença nas estruturas sociais...a linguagem induz poder, expressa poder. O 

poder não deriva da linguagem, mas a linguagem pode ser usada para desafiar o 

poder, para o subverter, para alterar distribuições de poder a curto e a longo 

prazo. A ACD está interessada na forma como as várias formas linguísticas são 

usadas nas várias expressões de manipulação do poder. (ibid:11) 

A análise crítica do discurso centra-se no modo como as estruturas do discurso 

põem em prática e reproduzem as relações de poder na sociedade. Para Van Dijk  

a análise crítica do discurso (ACD) é: “…um tipo de investigação que estuda, em 

primeiro lugar, o modo como o abuso do poder social, a dominância e a 

desigualdade são postos em prática, e igualmente o modo como são reproduzidos 

e o modo como se lhes resiste, pelo texto e pela fala, no contexto social e 

político…tem como objetivo oferecer “um modo” ou uma “perspetiva” diferente de 

teorização, análise e aplicação através do campo  completo”. (2005:19) Na 

prática, a ACD lida com a relação entre o discurso e o poder, mais 
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especificamente o poder social de grupos e instituições, como o discurso dos 

media, que tem “um poder inegável”.  Sobre o poder dos media, Van Dijk escreve: 

“…é geralmente simbólico e persuasivo, no sentido em que estes têm 

principalmente o potencial de controlar, até certo ponto, as mentes dos leitores ou 

telespetadores, mas não o de controlar diretamente as suas ações…isso sugere 

que o controlo da mente pelos media deve ser particularmente efetivo quando os 

seus utilizadores não se apercebem da natureza ou das implicações de tal 

controlo e quando “mudam as suas mentes” de forma voluntária, como ocorre 

quando os relatos noticiosos como sendo verdadeiros, ou as opiniões jornalísticas 

como sendo legítimas e corretas. (ibid:75) Van Dik considera que as ideologias 

dos jornalistas influenciam as suas opiniões, as quais por sua vez influenciam as 

estruturas do discurso dos artigos de opinião.  

Van Dijk estuda fundamentalmente a construção do significado dos textos nos 

media e desenvolveu um modelo teórico que explica os mecanismos processados 

no discurso cognitivo. O autor desenvolveu a tríade- discurso, cognição e 

sociedade- e argumenta que a análise crítica do discurso na teoria do contexto 

onde as representações sociais desempenham um papel fundamental. Por 

representações sociais entende que os atores envolvidos no discurso não fazem 

apenas uso das suas experiências individuais O autor designa três formas de 

representações sociais relevantes para se compreender o discurso: o 

conhecimento (pessoal, de grupo, cultural); as atitudes e por último a ideologia. 

Van Dijk considera que “…as ideologias são definidas como sistemas básicos de 

cognições sociais fundamentais e como princípios organizadores das atitudes e 

das representações sociais comuns a membros de grupos particulares. Desta 

forma controlam indiretamente as reporesentações mentais (modelos) que foram 

a base e a “inserção” contextual do discurso e as respetivas estruturas” (2005-

:135) 

Optamos para a nossa análise crítica de discurso seguir a metodologia de Van 

Dijk por o seu foco de estudo estar relacionado com a forma como quem escreve 

exerce o seu poder, no caso os diretores dos jornais quando escrevem os 

editoriais. Para o autor “…se queremos estudar os modos como os falantes ou 

escritores exercem o seu poder no ou através do discurso, só faz sentido estudar 

as características que podem variar em função do poder social. A ênfase e a 
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entoação, a ordem das palavras, o estilo lexical, a coerência, os lances 

semânticos locais, a escolha dos tópicos, os atos de fala, a organização 

esquemática, as figuras retóricas e a maior parte das formas de interação são, em 

princípio suscetíveis de ser controladas pelo falante”. (Van Dijk, 2005:39) O 

estudo será justamente nas propriedades que podem variar em função do seu 

poder social. Van Dijk (1996) sugere que a análise deve concentrar-se nas 

marcas linguísticas já explanadas e sugere a seguinte categorização da análise 

crítica do discurso:  

Macroestruturas semânticas: o tópico do discurso desempenha um papel 

fundamental na comunicação e interação por razões discursivas, cognitivas e 

sociais. São os tópicos que definem o rumo seguido por quem escreve e podem 

realçar o significado, controlar a compreensão e influenciar os chamados 

“modelos mentais” 

Significados locais: o significado das palavras, estrutura das proposições e da 

coerência e outras relações entre as proposições. Os significados locais são o 

resultado da seleção feita por quem escreve dos seus modelos mentais dos 

acontecimentos ou crenças mais gerais socialmente partilhadas. São o tipo de 

informação que influencia mais diretamente as opiniões dos recetores. 

Juntamente com os tópicos, estes significados são lembrados e reproduzidos pelo 

recetor mais facilmente e podem ter consequências sociais mais óbvias. 

Especialmente interessante são os significados implícitos ou indiretos, tais como 

as implicações, pressuposições, imprecisões, ou seja, informação que pode ser 

inferida sem ser expressa de maneira óbvia. Os significados implícitos estão 

relacionados com crenças subjacentes, mas que por várias razões não são 

abertamente afirmados por razões várias, nomeadamente ideológica, onde é 

comum secundarizar as nossas coisas más e as coisas boas deles.  

Relevância das “estruturas formais” subtis: São estruturas de texto 

controladas pelos escritores de forma menos consciente, tais como entoação, 

estruturas sintáticas, estruturas proposicionais, figuras retóricas.   

Como refere Anne O’Keeffe, o discurso dos media refere-se às interações que 

têm lugar na plataforma dos media, sejam eles falados ou escritos, no qual o 

discurso é orientado para o telespetador ou leitor: “O discurso dos media é uma 
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forma de interação pública, manufaturada, e “on record”. (2011: 441). Justamente 

porque o discurso dos media é manufaturado, e porque precisamos de entender 

como isso é construído, utilizamos a análise crítica do discurso (ACD). 
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3. ENTREVISTAS DE ELITE 

 

Para desenvolver esta investigação optamos ainda por entrevistar atores centrais 

da questão estudada divididos em três grupos e um subgrupo: atores políticos, 

jornalistas (diretores e jornalistas da editoria de política) e politólogos. A entrevista 

é uma das principais técnicas de análise qualitativa porque permite acrescentar 

diferentes perspetivas e background ao objeto de estudo. Muito utilizadas nas 

ciências políticas (Berry: 2002), as entrevistas de elite têm como objetivo a 

recolha de dados junto de quem participou em determinado acontecimento e são 

estruturadas através de perguntas abertas. A recolha de dados nas entrevistas de 

elite raramente é considerada isoladamente, e o objetivo na recolha desses dados 

serve muitas vezes para confirmar informações que já foram recolhidas através 

de outras fontes. “Quando os documentos, as memórias e as fontes secundárias 

nos fornecem uma visão inicial dos eventos ou assuntos sob investigação, as 

entrevistas com os principais atores podem ser usadas para corroborar as 

descobertas iniciais. Desta forma, as entrevistas contribuem para que seja 

possível uma triangulação onde os dados recolhidos são cruzados com outras 

fontes para que as descobertas tenham outra robustez”. (Tansey, 2007:766) 

Como modalidade de entrevista optamos por entrevistas one two one 

semiestruturadas por permitirem uma maior flexibilidade: “os entrevistadores 

podem variar a ordem das perguntas e podem também introduzir perguntas follow 

up para poderem mergulhar com uma maior profundidade nos tópicos escolhidos 

ou para clarificar as respostas dados pelos entrevistados” (Brennen, 2013: 28) 

O nosso objetivo é aproveitar a experiência pessoal e profissional de cada um dos 

nossos entrevistados para caracterizar o enquadramento em que as eleições 

presidenciais de 2016 decorrem, caracterizar o candidato Marcelo Rebelo de 

Sousa e todo o seu percurso antes de chegar a Belém, mas também avaliar a sua 

prestação a partir de Belém nos primeiros dois anos de mandato. Para isso 

optamos por entrevistar:  
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- Pedro Duarte - Diretor de campanha de Marcelo Rebelo de Sousa nas eleições 

presidenciais de 2016. Foi deputado, Secretário de Estado da Juventude. É 

atualmente Diretor da Corporate Affairs da Microsoft Portugal.  

- Ângela Silva - Jornalista da editoria de política do Jornal Expresso há 17 anos. 

Foi também jornalista da Rádio Renascença, Independente, Lusa e Jornal 

Público.  

- José Manuel Mestre - Jornalista da SIC da editoria de política desde 1992. 

Trabalhou como jornalista na TSF.  

- Paulo Baldaia - Jornalista. Diretor do Diário de Notícias desde junho de 2016 

até março de 2018. Foi diretor da rádio TSF e exerceu funções de jornalista na 

Rádio Renascença, Diário Económico, Diário de Notícias e Jornal de Notícias. 

- David Dinis - Jornalista. Diretor do Jornal Público desde junho de 2016. Foi 

diretor da TSF, diretor do jornal Observador, editor de política do jornal Sol. Foi 

jornalista no Semanário e Diário Económico, Diário de Noticias do Jornal de 

Notícias Foi assessor do ex-primeiro-ministro Durão Barroso (2002-2004). É 

coautor do livro Resgatados. 

-António Costa Pinto - Professor investigador no Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa. Leciona política e História Contemporânea da Europa no 

ISCTE-IUL Lisboa. Doutorado pelo European University Institute, Florença. É 

comentador de assuntos políticos nos principais canais de notícias da televisão 

portuguesa. 

- Carlos Jalali - Professor auxiliar na Universidade de Aveiro onde dirige o 

mestrado em Ciência Política e o programa doutoral UA-UBI em Ciência Política. 

Tem como áreas de investigação os partidos políticos e o comportamento 

eleitoral. Doutorado em Ciência Política pela Universidade de Oxford. 

As entrevistas foram gravadas pessoalmente, à exceção da entrevista com David 

Dinis que foi realizada ao telefone, em ficheiro mp3, e têm uma duração média de 

27 minutos. Estão disponíveis em anexo para consulta e para eventual contributo 

para trabalhos futuros. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

Análise Base de Dados Geral 

Análise das Palavras mais frequentes 

A palavra mais frequente em todo o Corpus de análise é “Marcelo” (223 vezes). 

Este resultado, à partida, não é surpreendente tendo em conta o objeto de estudo, 

bem como o caminho metodológico tomado para chegar ao corpus em análise. 

Apesar de tudo, e tendo em conta o contexto sociocultural que nos habituou a ter 

personalidades políticas referidas pelo último nome, é interessante verificar que 

não é “Rebelo" ou “Sousa”, mas sim “Marcelo” a palavra mais frequente. Este 

facto pode advir de uma certa familiaridade a que a personagem política habituou 

os portugueses, mas não deixa de ser relevante que os editores dos três jornais 

se refiram ao candidato/presidente nos mesmos moldes. O próprio jornal Público, 

no editorial de 10/10/2015, salienta este mesmo facto: 

 “Quase como se Marcelo, como todo o país o trata, quisesse ir para Belém 

apenas porque é essa a sua obrigação - e não porque é essa a sua vontade”. 

As palavras “Rebelo” (55) e “Sousa” (56)1 surgem quase quatro menos vezes do 

que “Marcelo”. Consideramos isto um fator extremamente relevante da tese 

defendida acima. 

A segunda palavra mais frequente é “não” (219). Não conseguimos encontrar 

aparente explicação para a ocorrência deste adverbio a não ser na utilização do 

recurso estilístico conhecido como litote, isto é, a sugestão de uma ideia pela 

negação do seu contrário. Acreditamos, como outros exemplos o provarão à 

frente, que apesar de o editorial ser um texto essencialmente de opinião, é 

também um texto produzido por jornalistas. A utilização do litote pode ser um 

recurso estilístico de produção de opinião sem comprometer a integridade e 

isenção jornalística a que o diretor do jornal está obrigado.  

                                              
1 Sousa surge mais uma vez que Rebelo por haver uma menção a Jerónimo de Sousa, que 
partilha o apelido com o presidente/candidato. 
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A esta ideia soma-se o facto deste advérbio ser muito frequente no uso casual da 

língua portuguesa. Se olharmos para alguns dos casos onde esta palavra 

aparece, não encontramos um padrão na sua utilização: 
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Ex “será difícil arranjar quem queira investir a não ser que seja contra juros” 

(Expresso 18/02/2017) 

“ao contrário do lugar comum que define Marcelo como um político imprevisível e 

por isso não confiável” (DN, 10/10/2015) 

A terceira palavra mais frequente é “Presidente” (117). Este facto também não é 

surpreendente uma vez que é uma das palavras mais no centro do discurso neste 

tópico de análise, dado que era o cargo a que Marcelo Rebelo de Sousa se 

candidatava e que depois passou a ocupar. 

A quarta palavra mais frequente em todo o discurso é “mais” (83 vezes). Este 

advérbio chama a atenção uma vez que é muitas vezes utilizado no texto como 

forma de construção do grau comparativo de superioridade dos adjetivos2. 

ex: “O Presidente da República, que um dia foi o comentador mais famoso do 

país” (DN, 24/11/2016) 

“Foi um candidato mais desprendido dos partidos do que o próprio Sampaio da 

Nóvoa, “o cidadão independente”. (25/01/2016, Público). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                              
2 Curiosamente este advérbio surge quase sempre na companhia de adjetivos positivos. 

Palavra Frequência 

Marcelo 223 

não 219 

presidente 117 

mais 82 

como 74 

dizer 73 

Sousa 56 

querer 47 

político 45 

república 39 
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4.1 ANÁLISE POR CATEGORIA GRAMATICAL DAS PALAVRAS MAIS 

FREQUENTES 

 

Nomes 

Como já apontado acima, “Marcelo”, “Presidente”, “Sousa” e “Rebelo” são os 

nomes mais frequentes ao longo na amostra analisada. 

Outros nomes são, no entanto, reveladores dado o significado que estes atores 

têm/tinham na vida politica: Governo (37) e Costa (34) são os 6º e 7º nomes mais 

comuns, sendo que estes surgem quase sempre para se referir à relação entre 

Belém e São Bento. 

Também Passos (na versão singular alterada automaticamente pelo software, 

mas sempre em referência a Passos Coelho) é uma das palavras mais comuns 

(28). Cavaco (26) e Silva (17) são também duas palavras bastante frequentes, em 

referência clara ao antigo Presidente da República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Palavra Frequência 

Marcelo 223 

presidente 117 

Sousa 56 

república 39 

ano 39 

governo 37 

Costa 34 

PSD 32 

país 31 

Belém 30 
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Adjetivos 

A lista de adjetivos mais frequentes não mostrou resultados que deem azo a 

interpretações de maior espécie. Este facto é por si surpreendente uma vez que 

os adjetivos que são escolhidos para caracterizar algo ou alguém no discurso são 

um dos maiores indicadores e alvo de estudo na análise de conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Palavra Frequência 

político 26 

novo 20 

próprio 16 

grande 15 

preciso 13 

próximo 12 

melhor 11 

forte 11 

público 11 

diferente 10 
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Acreditamos que esta falta de adjetivos “interessantes” se deva, não só ao registo 

textual em que se baseia o corpus de texto - o editorial -, como também é 

resultado dos próprios autores dos textos - os editores dos jornais. Ou seja, 

acreditamos que na hora de escrever o editorial, os autores nunca abandonam o 

registo jornalístico - que por norma evita o uso recorrente a adjetivos. Não só; o 

editorial, apesar de se inscrever na lógica de opinião, é escrito em nome do meio 

de comunicação que representa. Não havendo em Portugal uma lógica de 

endorsement de candidatos, e sendo a imparcialidade um dos valores mais 

enaltecidos no jornalismo, há, na nossa visão, uma tentativa de neutralidade na 

hora de escolher os adjetivos. 

Não quer isto dizer que a opinião não existe neste formato. Pelo contrário. Mas o 

ponto de vista é apresentado de uma forma que soe mais neutra, estando a 

opinião incorporada no subtexto. 

A análise de texto a ser levada a cabo pode confirmar ou infirmar esta hipótese. 

Destacamos, ainda assim, os seguintes adjetivos: 

Político - é o adjetivo mais vezes utilizado nos textos (26 vezes). Surgindo muitas 

vezes também como substantivo (23 vezes) 

 - Ex: “O presidente eleito é talvez desde Mário Soares o político no ativo com 

maiores índices de popularidade. (DN - 29/02/2017) 

Quando utilizado como adjetivo este vocábulo não surge para se referir 

simplesmente a Marcelo Rebelo de Sousa, mas todo um conjunto de ações nesta 

esfera de atividade:  

Ex: “derrotas políticas no PSD” (DN, 10/10/2015) 

 Ex: “Resta saber se os investigadores gostam destas ligações políticas” 

(Expresso, 18/02/2017). 

É, no fundo, uma âncora discursiva para situar o leitor no campo sobre o qual o 

editorial se debruça. 

Novo - Ainda que não sirva exclusivamente para se referir a Marcelo  
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Ex: “O novo primeiro-ministro não gosta de cavaco nem um bocadinho”(DN. 

27/11/2015) 

O adjetivo novo é recorrentemente usado para se referir ao novo ciclo político que 

se avizinha ou que acabou de começar.  

Ex: “Mudou o parlamento, mudou o governo e condicionará necessariamente a 

atuação do novo PR (Expresso, 5/03/2016) 

Ex: “Como razão para o ostensivo distanciamento com que o novo inquilino de 

Belém foi recebido por Bloquistas” (Público, 10/03/2016) 

- Grande – Apesar de surgir como adjetivo em situações diversas ao longo dos 

textos, a palavra não deixou de nos chamar atenção por ser usada uma vez para 

caracterizar as habilidades políticas e comunicacionais de Marcelo Rebelo de 

Sousa. 

Ex: “Marcelo é um grande político que teve o azar de ser também um magnífico e 

natural comunicador” (DN, 10/10/2015) 
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Verbos 

Como motores da ação, os verbos no editorial são recorrentemente usados, na 

maior parte das vezes, na terceira pessoa do singular - uma forma do autor do 

texto vincular vontades, indicar ações, lembrar palavras ou interpretar jogadas na 

arena política.  

Não surpreenderá por isso que o verbo mais recorrente é o verbo dizer (73 

vezes), por ser o verbo de citação direta ou indireta mais comum e um verbo com 

utilização frequente numa linguagem mais coloquial: 

Ex: “Mas como disse e bem o Presidente Marcelo” (Público, 06/11/2016) 

 “Marcelo também não diz por acaso que o PIB do ano (…)” (Público, 23/01/2017) 

O segundo verbo mais utilizado é “querer” (47 vezes) e é, na nossa visão, 

exemplo perfeito da forma como se pode produzir juízos de valor e interpretar 

ações sem recorrer a qualquer adjetivo.  

Ex: “Quase como se Marcelo, como todo o país o trata, quisesse ir para Belém 

apenas porque é essa a sua obrigação - e não porque é essa a sua vontade” 

(Público, 10/10/2015) 

Ex “Quando Marcelo diz que deve ser Passos e a ir às legislativas, está a dizer 

que não quer lá nem Rio nem Rangel” (DN, 24/01/2017) 

Considera-se também interessante o uso recorrente ao verbo “precisar” (19 

vezes) para se referir a necessidades - quer do país, quer identificadas pelo autor 

do texto no agente político. 

Ex: “Felizmente temos Marcelo. É que depois destes 10 anos, bem precisamos 

de um político a sério no Palácio de Belém” (9/03/2016 - DN) 

“Mas nunca um Presidente da República precisou tão pouco - para não dizer 

nada - dos estados-maiores e dos aparelhos partidários” (DN, 29/02/2016) 

O uso da primeira pessoa do singular é muito raro. Como notamos anteriormente 

o editorial utiliza na maioria das vezes a terceira pessoa do singular. Quando 

acontece, os verbos são tão inócuos como “dizer” ou “perceber”. Para um artigo 
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de opinião não encontramos verbos conjugados na primeira pessoa que 

exprimem opinião declarada - “penso”, “acredito”, “acho”. 

Ex: “Digo criado as expectativas porque não vale a pena criar mais ruído e insistir 

na dúvida sobre se foi assumido ou não algum compromisso nesse sentido” (DN, 

11/02/2017). 

Ex: “Para já não vou dizer nada porque ainda não percebi exatamente qual é o 

esquema” (Público, 20/12/2016). 

A primeira pessoa do plural é mais comum e é usada essencialmente para expor 

aquilo que o autor acredita ser a voz popular - quase como uma materialização de 

uma noção de 4º poder em pleno texto. 

Ex: “Comunicador, disse o que todos queremos ouvir” (Público, 25/01/2016) 

“E se o senhor Presidente está descansado, ficamos nós também descansados? 

Não.” (10/02/2017 - DN) 

  

Palavra Frequência 

dizer 73 

querer 47 

ficar 23 

dar 23 

precisar 19 

deixar 18 

falar 17 

passar 13 

parecer 13 

chegar 13 
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Advérbios 

Como modificadores verbais, os advérbios assumem também uma forma 

interessante de escrita nesta forma de texto. Já exploramos e interpretamos a 

utilização do primeiro e do segundo advérbio mais frequentes - “não” (219 vezes) 

e “mais” (82 vezes). Mas consideramos que outros advérbios podem ser também 

interessantes para a análise: 

- “como” (74 vezes) - surge no discurso para se estabeleceram paralelismos e 

comparações ou para apontar exemplos. 

Ex: “Como um astronauta que entra em órbita, nos próximos dias vai entrar em 

descompressão e, enquanto desce à Terra, despirá o fato de professor, de 

candidato, de observador. (Público, 25/01/2016)  

“Com Marcelo Rebelo de Sousa, não viveremos em constante sobressalto 

político, como alguns vaticinavam, mas em permanente presidência aberta” (DN, 

29/02/2016). 

- “muito” (32 vezes) - é um advérbio que surge associado a um certo excesso 

das ações de Marcelo – o que pode ser uma característica de um político super 

star. 

Ex: “Foi rápido a decidir, muito rápido a falar: Marcelo Rebelo de Sousa já nos 

tinha dito que não tinha um problema com o orçamento para 2017” (22/12/2016 - 

Público) 

“Dos muitos fatos que vestiu, nenhum serve agora a Marcelo.” (25/01/2016 - 

Público) 

 “Marcelo aparece muito, fala quase todos os dias com os portugueses” (Público, 

23/01/2017). 
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Palavra Frequência 

não 219 

mais 82 

como 74 

também 33 

muito 32 

já 29 

bem 26 

tudo 24 

ainda 22 

diferente 10 
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ANÁLISE DE SIMILITUDE GERAL 

 

As frequências absolutas de certas palavras tornam-se relevantes na medida em 

que ajudam a apontar para “tiques de linguagem” e para formas de dizer que se 

reproduzem vezes sem conta nos textos. No entanto, estas frequências olham 

para as palavras de forma isolada e nada nos revelam sobre a forma como as 

palavras se interligam no texto, ou seja, sobre a forma como as palavras 

interagem na produção do discurso. 

Para solucionar essa questão realizamos, também com recurso ao IRAMUTEQ, 

uma análise de similitude, que recorre à Teoria dos Grafos para identificar que 

ligações e que proximidades há entre as palavras da amostra. 

Os cálculos da análise de similitude foram feitos pelo software IRAMUTEQ, mas 

recorremos em seguida ao software Gephi3, dedicado à análise e formatação 

gráfica de grafos, para elaborar e analisá-los: 

  

                                              
3 Software de livre utilização que permite analisar e formatar graficamente grafos 
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Para percebermos a codificação visual: 

- O tamanho dos círculos e do texto, bem como a cor mais avermelhada 

representam as vezes que a palavra ocorre nos textos 

- As linhas mais “fortes” representam ligações mais fortes e frequentes entre as 

duas palavras que interligam. 

No grafo analisado, destacam-se três palavras: "Marcelo", "Presidente" e "não". 

Estas palavras não foram só aquelas com a frequência mais alta (tamanho dos 

nós4) e as que tiveram ligações mais fortes entre elas (tamanho das arestas5), 

mas foram também palavras que criaram polos - ou ilhas de vocabulário, se assim 

lhes quisermos chamar - em seu redor. 

O polo central (polo 1), que se formou ao redor da palavra “Marcelo”, mostra-nos 

uma forte relação entre esta palavra e a palavra “Sousa”. Este facto é pouco 

surpreendente dado que é um dos apelidos do candidato/presidente. As palavras 

“Presidente” e “político” também estão numa relação mais estreita com o nome, 

dado que são vocábulos ligados com o cargo a que Marcelo Rebelo de Sousa se 

candidata e depois assume e a área em que este cargo se insere. 

É, ainda assim, interessante salientar que a palavra “Marcelo” tem uma forte 

ligação aos verbos “dizer” e “querer”, um facto que vem de certa forma reforçar a 

tese defendida acima de que os editores dos meios de comunicação analisados 

apontam para ações do candidato/Presidente, não recorrendo a muitos adjetivos - 

categoria gramatical que, aliás, quase não aparece entre as palavras com maior 

ligação ao termo central. 

O verbo “querer”, mais até do que “dizer”, é interessante para este aspeto porque 

é sempre uma forma de imputar uma vontade através do discurso dos editores 

nos seus exercícios de descodificação da arena política. 

Uma outra palavra com forte relação com a palavra “Marcelo” é “Costa”. Este 

facto não é por si só surpreendente dada a posição a que Marcelo se candidatava 

e, mais à frente, ocupava, mas acaba por ser interessante se olharmos para o que 

se verifica no polo 2, gerado em torno do vocábulo “Presidente”. O vocábulo 

                                              
4  Tamanho das bolas que representam as palavras 
5  Tamanho das linhas que representam a intensidade das relações entre as palavras 



Sandra Sá Couto O Presidente Celebridade Página 184 
 

“Presidente” está fortemente ligado a palavra “República” – uma ocorrência 

natural se considerarmos que as duas palavras formam o título “Presidente da 

República” – mas também tem uma forte ligação com “primeiro-ministro”, um dos 

cargos políticos com o qual o Presidente da República estará necessariamente 

sempre em diálogo. Consideramos este segundo polo como sendo assim o polo 

da linguagem institucional e do campo da política. É curioso assim perceber que, 

para se referir às relações institucionais, os editores recorrem à associação das 

palavras “Presidente da República” e “primeiro-ministro”, mas para se referirem às 

relações politico/pessoais recorrem aos nomes dos intervenientes. 

O terceiro polo de palavras, associado à palavra “não”, apresenta palavras muito 

variadas e sem qualquer conexão aparente entre elas: “bom”, “muito”, “depois”, 

“gestão”, “porque”, “dito”, “resultado”. Como já dito acima, acreditamos que este 

resultado se deva simplesmente ao facto de ser um vocábulo comum. 
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4.2 ANÁLISE POR PERÍODOS 

 

O facto do Corpus 2 integrar textos de dois períodos distintos oferece-nos a 

possibilidade de podermos analisar e tecer algumas considerações comparativas 

entre os dois períodos contidos no corpus. Para tal, recorrendo ao mesmo 

software, dividimos o Corpus 2 em dois sub-corpus, cada um correspondente a 

um dos períodos (ver tabela em metodologia). 

Ainda que a análise no software seja conduzida de forma individual - ou seja, uma 

análise de frequência para cada um dos sub-corpus correspondentes aos dois 

períodos em análise - optamos por apresentar as duas análises em contraste para 

encontrar diferenças que possam ser indicador de algo. 

A palavra mais frequente no Período 1 é “Marcelo”, que surge 105 vezes (cerca 

de metade do número de vezes que esta palavra ocorre no Corpus 2), um valor 

não muito diferente das vezes que esta palavra aparece com o Período 2. A 

segunda palavra mais frequente é “não”, que no Período 2 troca de posição e é a 

palavra mais frequente.  

A terceira palavra mais frequente nas duas análises é “Presidente”. É mais 

recorrente no Período 2, 64% das ocorrências, uma vez que já assumiu a função. 

Acreditamos também que esta diferença de equilíbrio se deva essencialmente ao 

facto dos usos da palavra “Presidente” serem diferentes nos dois períodos: ao 

passo que no Período 1 a palavra Presidente serve para se referir quer a Cavaco 

Silva, ao cargo ou ao recém-eleito presidente, na segunda fase já se referia em 

concreto a Marcelo Rebelo de Sousa. 

Ex; “Depois de 40 anos na vida pública, vai ter de inventar para si um novo 

personagem: o do homem que se senta na cadeira de Presidente da República.” 

(Público, 25/01/2017 

Ex “Enquanto o atual Presidente se entretinha a elogiar o tamanho da banana da 

Madeira” (Público, 21/11/2015) 

Ex “Todos os presidentes tiveram de se adaptar às fases políticas que 

atravessaram” (Expresso, 05/03/2016) 
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Ex “A ouvir estavam o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro 

António Costa” (DN, 13/12/2016) 

Ex“(…) como disse e bem o Presidente Marcelo” (6/11/2016, Público) 

Ex “(…) e é por isso que quando o Presidente repete que é preciso 

entendimentos e pontes  que garantam a estabilidade do país (17/10/2016, DN) 

Uma das palavras que manifesta uma diferença enorme em termos de proporções 

entre os dois períodos é precisamente o nome do antigo presidente da república, 

Cavaco Silva. Das 26 vezes que Cavaco surge mencionado ao longo do texto, 23 

(ou seja 88%) acontece no primeiro período. 

Este dado seria justificável se pensarmos que Aníbal Cavaco Silva abandonou a 

vida política depois de sair de Belém, mas pensamos haver uma segunda leitura, 

que só foi possível fazer por termos conhecimento qualitativo dos textos e que 

acreditamos que a análise do discurso clarificará: um grande número de editoriais 

do primeiro período coloca Marcelo em oposição a Cavaco, alertado para as 

diferenças entre os dois. 

Ex: “Será Marcelo o Presidente do compromisso que Cavaco não conseguiu ser? 

Será próximo das pessoas? Reforçará o papel do Presidente? Reinventará 

alguma coisa relevante? Tornar-se-á fundamental na vida do país? A marca de 

Marcelo vai desenhar a pegada de Cavaco.” (Público, 6/03/2016) 

Ex “Talvez o maior serviço que prestou ontem ao tentar reintegrar todas as forças 

partidárias nas negociações em curso para formar governo - contrariando o 

pensamento pré-histórico de Cavaco Silva - tenha sido precisamente aos 

apoiantes do PSD e do CDS, que poderiam ser tentados a acantonar-se” (DN, 

25/10/2015) 

Ex “Neste aspeto, talvez seja mais fácil encontrar diferenças entre Marcelo e o 

seu antecessor, Cavaco Silva” (10/03/2016. Público) 
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1.º período de análise. Palavras mais frequentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A descida de “Rebelo” e “Sousa” no top 10 do segundo período pode levar à 

interpretação de que houve uma mudança substancial na forma de tratamento do 

Presidente da República e que a forma como exerceu o seu mandato estava a 

implicar uma maior frequência do tratamento pessoal. Esta interpretação está 

errada. O que acontece no segundo período é que outras palavras aumentam a 

frequência de vezes em que aparecem e “atiram” as palavras “Sousa” e “Rebelo” 

para o fundo da tabela do top 10. Ainda assim, se formos comparar, elas 

aparecem o mesmo número de vezes. 

  

Palavra Frequência 

Marcelo 105 

não 90 

presidente 41 

mais 39 

como 38 

Rebelo 28 

Sousa 28 

Cavaco 23 

ao 22 

político 22 
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2.º período de análise. Palavras mais frequentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Palavra Frequência 

não 129 

Marcelo 118 

presidente 76 

dizer 52 

mais 43 

como 36 

ano 32 

ao 30 

Costa 30 

Sousa 28 
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ANÁLISE POR CATEGORIA GRAMATICAL 

 

 

 

 

Nomes 

Se considerarmos que os nomes dentro de um texto exercem a função de 

agentes de ação - aqueles sobre quem se fala nos editoriais - as diferenças entre 

os dois textos mostram 

 bem como os tempos da política marcam sobre quem se fala. 

O primeiro período de análise foca-se no Marcelo “candidato”, aquele que corre a 

“Belém”. “Cavaco” “Silva” é, por isso, o agente por oposição - aquele sobre o qual 

se fazem análises sobre 10 anos de mandato e que se compara, quer com 

Marcelo, o candidato, quer como Marcelo, o recém-eleito. 

O segundo período é o momento já normalizado na vida política. Destaca-se, por 

isso, a subida de nomes como “Governo”, “Costa” e “António”, mas também o 

nome do líder do principal partido da oposição, “Passos”. Apanhando a polémica 

em torno da nova administração da Caixa Geral de Depósitos e o alegado acordo 

com António Domingues6, a confusão gerada, ainda para mais com a intervenção 

                                              
6 Das 20 vezes que António surge neste subcorpus, 2 destas não são em referência a António Costa mas 
sim a António Domingues (que surge 8 vezes) 

1.º período de análise 
Nomes mais frequentes 

2.º período de análise 
Nomes mais frequentes 

Palavra Frequência Palavra Frequência 
Marcelo 105 Marcelo 118 

presidente 41 presidente 76 
Sousa 28 ano 32 

Rebelo 28 Costa 30 
Cavaco 23 Sousa 28 

Candidato 21 Rebelo 27 
Belém 20 Governo 26 
Silva 15 República 25 

Portugal 15 António 20 
Política 15 Passos 19 
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direta do Presidente da República, é exemplo de um tempo de normalidade com 

um Presidente interventivo. 
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Adjetivos 

1º período de análise 

adjetivos mais frequentes 

2º período de análise 

adjetivos mais frequentes 

Palavra Frequência Palavra Frequência 

novo 18 político 12 

político 14 forte 10 

próprio 11 público 8 

grande 10 Próximo 8 

presidencial 9 Melhor 8 

 

Analisando a tabela com os cinco adjetivos mais frequentes nos dois períodos, é 

de salientar o facto de apenas um se manter nos dois períodos – “político”. 

Novamente, este adjetivo só serve para nos ancorar na área discursiva e não é 

utilizado para exprimir juízos de valor.  

Apesar de haver apenas uma palavra que se repete nas duas tabelas – facto que 

poderia ser indicador de uma mudança de paradigma discursivo nos dois 

períodos – não nos parece que deve ser interpretado como tal. De facto, as 

frequências totais de adjetivos nos dois períodos são tão baixas que facilmente 

justificam estas mudanças no topo da tabela. Ainda assim, há adjetivos num e 

noutro período que importa salientar. 

O adjetivo “novo” (18 vezes), no primeiro período, parece-nos o mais interessante 

uma vez que é usado recorrentemente para se referir ao Presidente da República. 

Não é, ainda assim, um dado revelador de algum juízo de valor, mas um tique de 

linguagem para diferenciar os dois presidentes - o de agora e o “novo” – e por 

isso sofre uma redução drástica de número de vezes que aparece nos textos do 

segundo período, quando o “novo” presidente da república, Marcelo Rebelo de 

Sousa, já ocupa o cargo há um ano. 

O adjetivo “grande”, apesar de aparecer como dos mais recorrentes, surge em 

contextos diversos e raramente se refere à personalidade política do objeto 

analisado, exceção seja feita para “Marcelo é um grande político” (DN, 

10/10/2015).  
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Consideramos ainda curioso o recurso ao adjetivo “presidencial” no primeiro 

período – momento em que se disputavam as eleições para o cargo de Belém. É 

certo que este adjetivo é muitas vezes usado em contextos inócuos como 

“campanha presidencial”, mas também é usado num contexto extremamente rico 

que é para se referir a um comportamento digno de um presidente da república. 

No segundo período, o adjetivo mais interessante parece ser “forte”, mas 

acontece que raramente este adjetivo é usado para se referir ao Presidente da 

República. 

Ex: “Marcelo não diz por acaso que o ideal é o país ter um governo com uma 

liderança da oposição fortes e para 4 anos” (Público, 23/01/2017) 

Ex “(…) alegando que o país precisa de uma alternativa forte e credível” (DN, 

24/01/2017) 

Também “próximo” desperta a atenção do investigadora na medida em que 

parece ser uma referência ao comportamento que possamos ter de Marcelo 

Rebelo de Sousa – a do “presidente dos afetos”. No entanto, este adjetivo só 

surge para se referir a eventos que virão e não propriamente para apontar uma 

característica interpessoal do presidente. 

  



Sandra Sá Couto O Presidente Celebridade Página 193 
 

Verbos 

1º período de análise 

verbos mais frequentes 

2º período de análise 

verbos mais frequentes 

Palavra Frequência Palavra Frequência 

querer 22 dizer 52 

deixar 10 querer 25 

precisar 9 dar 20 

parecer 9 ficar 18 

ganhar 7 falar 12 

 

Os verbos que aparecem na tabela acima apresentam uma grande diversidade 

nos dois momentos em análise. 

O verbo “querer” é o único que se mantêm nas duas tabelas. Tal como já foi 

referido em cima, é um verbo que imputa vontades e que ajuda o editor a exprimir 

uma opinião usando um verbo que aparentemente uma forma de relatar a 

realidade. 

Entendemos curioso o facto de o verbo “dizer” apresentar uma prevalência tão 

grande no segundo momento, mas não conseguimos encontrar um padrão que 

justifique esta diferença. O verbo “dizer” é recorrentemente utilizado na terceira 

pessoa do singular e no passado para lembrar palavras dos vários intervenientes 

políticos. 

É curiosa a utilização do verbo “ganhar” no primeiro período - um momento de 

corrida presidencial. 

Ex: “e se assim for talvez Marcelo não ganhe mas por culpa própria” (DN 

12/01/2016) 

“As sondagens dizem-nos que Marcelo Rebelo de Sousa já ganhou” (DN, 

08/01/2016). 

Ou seja, há uma transposição do sufrágio para o discurso competitivo, a corrida 

de cavalos, onde há vencedores e vencidos. Esse esforço de simplificação da 

realidade é ainda, na nossa tese, reforçado por verbos como “conseguir”. 
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Ex: “Será Marcelo o presidente do compromisso que Cavaco não conseguiu ser” 

(Público,  6/03/2016) 

Ex “Com isto [Marcelo] conseguiu elevar ainda mais os seus níveis de 

popularidade” (Público, 5/03/2015) 

No segundo período de análise importa ressalvar ainda a prevalência do verbo 

“falar” porque, dentro dos usos que o verbo pode assumir, por vezes, os editores 

dos jornais recorrem a este para criticar a hipermediatização de Marcelo -  uma 

das características de um político celebridade7.  

Ex: “[Marcelo] foi rápido a decidir e muito rápido a falar” (Público, 22/12/2016) 

Ex “Marcelo aparece muito, fala quase todos os dias com os portugueses” 

(Público, 23/01/2017) 

Ex “O presidente não foi surpreendente - porque nenhum político que fala 

diariamente pode surpreender” (Público, 23/01/2017) 

  

                                              
7 lembrar que este período é muito marcado pelo caso de Domingues na Caixa onde as declarações 

de Marcelo foram criticadas 
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Advérbios 

1º período de análise 

advérbios mais frequentes 

2º período de análise 

advérbios mais frequentes 

Palavra Frequência Palavra Frequência 

não 90 não 129 

mais 39 mais 43 

como 38 como 36 

tudo 12 também 23 

já 12 muito 21 

 

A replicação dos três primeiros advérbios mais comuns é curiosa, mas acaba por 

não ser nada mais do que isso. Os advérbios mostram-se “desinteressantes” por, 

como já defendido, servirem essencialmente para modificar os verbos e ajudar à 

construção das frases.  

A prevalência do “não”, não deixa de nos intrigar, mas surge em situações tão 

distintas que não conseguimos encontrar uma justificação para além daquela que 

já foi apresentada. 
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ANÁLISE DE SIMILITUDE 

 

Período 1 
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Período 2 
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A separação do Corpus 2 em dois momentos e a consequente análise da 

similitude vocabular permite-nos perceber de que forma a relação entre as 

palavras se alterou: a estrutura base das relações de palavras parece manter-se 

fiel ao esquisso que a primeira análise de similitude traçou - uma tríade formada 

pelas palavras “Marcelo”, “Presidente” e “não”. 

Justificamos, na primeira análise, a polo do “não” como sendo o polo dos 

vocábulos que naturalmente vão aparecendo na língua portuguesa. Essa tese 

parece sair reforçada nesta segunda análise. No primeiro grafo é “Marcelo” quem 

está no centro do discurso, rodeando-se com maior ou menor afinidade às 

palavras “não”, “mais” e “como” - consideradas essencialmente palavras de uso 

discursivo pela nossa análise - mas também de outras repletas de significados 

como “Esquerda” e “Direita”, “candidato” e “Cavaco”.  É o discurso focado no 

candidato, o homem que corre para o mais alto cargo da nação. 

O segundo grafo mostra uma mudança de foco no discurso. É o discurso onde 

Marcelo é mais um personagem do xadrez político e onde o vocabulário comum 

prevalece. Marcelo já ocupa o cargo de Presidente e os editoriais abordam mais a 

sua conduta política em temas mais diversificados (por exemplo, a polémica da 

Caixa Geral de Depósitos), onde Marcelo é um ator político. 

É curioso aqui notar a similitude da palavra “Marcelo” com “Costa”, “governo” e 

“Passos” - que por sua vez está intimamente ligado a PSD. Marcelo, que apesar 

de ser do mesmo partido, não está ligado diretamente à palavra “PSD”. 
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4.3 ANÁLISE POR JORNAIS 

 

Palavras mais frequentes 

Analisar os editoriais dos três jornais em separado poderá dar algumas dicas das 

palavras que cada um usava quando falavam de Marcelo Rebelo de Sousa. Entre 

as dez palavras mais frequentemente usadas pelos três meios de comunicação, 

encontram-se as palavras mais utilizadas apontadas na primeira análise: 

“Marcelo”, “Rebelo”, “Sousa”, “não”, “Presidente”. Além destas, as palavras 

“como” e o “mais” que só não aparece na lista das dez palavras mais utilizadas 

pelo semanário Expresso. 

Apesar de a tabela permitir ver quais são as palavras mais frequentes, 

percebemos que as frequências das palavras do jornal Expresso são muito mais 

pequenas do que dos diários. Sendo um semanário, a sua periodicidade de 

publicação é diferente dos outros dois meios de comunicação, tendo assim, muito 

menos textos/frases que falem do Marcelo Rebelo de Sousa, como já foi 

apontado na Metodologia. Por isso, as tabelas permitem-nos fazer uma 

comparação de quais são as palavras mais usadas, mas não fazer uma 

comparação da quantidade de vezes que estas foram utilizadas.   

Além do nome do Marcelo Rebelo de Sousa e da palavra “mais", destaca-se o 

uso da palavra “Presidente”, utilizada frequentemente pelos três meios. E, dado 

que era ao cargo de Presidente que se candidatava e que depois assumiu, o uso 

desta palavra não é surpreendente. 
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Diário de Notícias Público Expresso 

Palavra Frequência Palavra Frequência Palavra Frequência 

Não 111 Marcelo 114 Marcelo 14 

Marcelo 95 não 101 presidente 9 

presidente 59 presidente 49 não 7 

mais 37 mais 43 Sousa 6 

como 32 dizer 42 ano 6 

Sousa 28 como 38 Rebelo 6 

Rebelo 27 querer 25 política 5 

político 24 Sousa 22 como 4 

república 22 ano 22 fase 4 

querer 21 Rebelo 22 cavaco 4 

 

Há alguns vocábulos que se destacam na análise feita para cada jornal. No Diário 

de Notícias, por exemplo, as palavras “político” e “república”. A palavra “político” 

utiliza-se muitas vezes para falar de Marcelo Rebelo de Sousa, mas também do 

campo político e outros intervenientes desta área: 

Ex: “Marcelo Rebelo de Sousa é o único político nacional que tem de se forçar a 

ser pior para ser levado a sério” (DN, 10.10.2015) 

Ex “O poder político criou as bases para que isso se tornasse possível” (DN, 

10.03.2016). 

Já a palavra “República” é acompanhada quase sempre da palavra “Presidente”, 

formando assim, o nome do cargo que Marcelo Rebelo de Sousa assumiu em 

2016. 

Ex: “É um primeiro passo de resposta ao desafio lançado pelo Presidente da 

República em setembro do ano passado.” (DN, 19/01/2017). 

No jornal Público, há dois verbos que se salientam: “dizer” e “querer”. Os editores 

apontam, muitas vezes, para aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa e outros atores 

diziam. 
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Ex: “No fim da noite, no discurso de vitória, disse que queria deixar 5 “marcas” 

como Presidente e todas remetiam para uma mesma ideia: unidade nacional” 

(Público, 25/01/2016) 

Ex “Costa diz que é um problema da CGD e do TC; Marcelo diz que ou entregam, 

ou o TC manda entregarem, ou os partidos mudam a lei” (Público, 09/11/2016). 

A utilização do verbo “querer” é semelhante à utilização do verbo “dizer”. Utiliza-

se não só para transmitir um desejo de Marcelo, mas também de outras pessoas. 

Exemplo: “Marcelo (…) não quer ouvir falar em instabilidade política, muito menos 

em tempos de incerteza.  (Público, 22/12/2016) 

Ex “Disse o que todos queremos ouvir de uma forma simples e clara” (Público, 

25/01/2016). 

A palavra “ano”, aparece, entre as dez palavras com maior frequência, tanto no 

Público, como no Expresso. Este marco temporal é utilizado muitas vezes para 

avaliar o primeiro ano do mandato. 

Ex: “Como a história não se faz num ano, teremos que esperar uns anos para 

julgar à distância” (Público, 18/02/2017). 

Ex “O primeiro ano foi de afetos. Como serão os tempos seguintes?” (Expresso, 

11/03/2017) 

No Expresso, destacam-se as palavras “fase” e “Cavaco”. Marcelo Rebelo de 

Sousa foi comparado com o Cavaco Silva ou para falar da mudança de um 

Presidente para outro: 

Ex: “a mudança de Cavaco Silva para Marcelo que ocorre na quarta-feira não é 

apenas uma transição de estilos” (Expresso, 05/03/2016). 

A palavra “fase”, refere- se, no caso do Expresso, sempre a fases políticas.Ex: 

“uma nova fase política que Marcelo Rebelo de Sousa soube antecipar” 

(Expresso, 05/03/2016). 
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Palavras mais frequentes por categoria gramatical 

Nomes 

Dos cinco nomes mais utilizados pelos editores dos jornais, quatro foram 

apontados na lista das dez palavras com maior frequência por jornal: “Marcelo”, 

“Rebelo”, “Sousa” e “presidente”; isto é, o nome da pessoa e o cargo a que se 

candidatava/assumiu.  

Ou seja, há apenas um substantivo da lista dos cinco com maior frequência que é 

diferente: “república” no Diário de Notícias e “ano” no Público e no Expresso. 

Diário de Notícias  Público Expresso 

Palavra Frequência  Palavra Frequência Palavra Frequência 

Marcelo 95  Marcelo 114 Marcelo 14 

presidente 59  Presidente 49 presidente 9 

Sousa 28  Rebelo 22 ano 6 

Rebelo 27  Sousa 22 Sousa 6 

República 22  ano 22 Rebelo 6 
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Adjetivos 

O uso dos adjetivos - categoria gramatical que serve para descrever os nomes – é 

mais diversificado nos três meios de comunicação. Apenas as palavras “político” e 

“novo” aparecem no top cinco adjetivos de todos os jornais analisados. 

 

Diário de Notícias  Público Expresso 

Palavra Frequência  Palavra Frequência Palavra Frequência 

político 16  próprio 10 próximo 3 

grande 10  novo 9 novo 3 

forte 9  político 8 popular 2 

diferente 9  presidencial 8 político 2 

novo 8  preciso 8 interventivo 2 

 

No Diário de Notícias, destacam-se os adjetivos “grande”, “diferente” e “forte”. O 

adjetivo “grande”, no entanto, raramente surge relacionado com Marcelo Rebelo 

de Sousa, bem como o adjetivo “forte” que só uma vez é utilizado para descrever 

Marcelo. 

Ex: “…que fazem do Marcelo o mais forte candidato presidencial” (DN, 

10/10/2015) 

Ex “As instituições fortes permanecem, apenas, até ao dia em que se tornam 

fracas.” (DN, 29/11/2016). 

Também o adjetivo “diferente” nos parece interessante na medida em que, 

algumas vezes, é utilizado para se referir ao contraste entre Marcelo Rebelo de 

Sousa e Cavaco Silva. 

Ex: “que Marcelo será diferente de Cavaco” (DN, 29/02/2016) 

Ex “ele [Marcelo] e o atual responsável pelo palácio de belém são pessoas 

diferentes” (DN, 25/10/2016). 

No jornal Público destaca-se o adjetivo “próprio”: 
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Ex: “Marcelo sabe, claro, mais do que isso: que ele próprio, Presidente da 

República, é aos olhos dos portugueses o selo de garantia desta maioria” 

(Público, 24/11/2016). 

No semanário Expresso salienta-se o adjetivo “próximo”, mas sempre para ajudar 

a formar uma referência temporal:  

Ex. “…os próximos anos” (Expresso, 11/03/2017). 

Usam-se, neste meio, as palavras “popular” e “interventivo” para descrever 

Marcelo. 

Ex: “Marcelo arrancou mediático e popular” (Expresso, 12/03/2016) 

Ex “se coloca como um Presidente participativo e interventivo” (Expresso, 

12/03/2016).  

Apesar de tudo, não se verificam grandes diferenças na conotação dos adjetivos 

dos diferentes jornais, ainda que no caso do semanário Expresso a frequência 

dos adjetivos é tão baixa – o adjetivo mais popular apareceu três vezes. 
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Verbos 

Após a análise, achamos que a categoria gramatical com maiores diferenças 

entre os jornais é o verbo. 

Diário de Notícias Público Expresso 

Palavra Frequência Palavra Frequência Palavra Frequência 

querer 21 dizer 42 saber 3 

ficar 13 querer 25 mudar 3 

dar 13 falar 10 tomar 2 

precisar 10 dar 10 ficar 2 

parecer 10 precisar 9 vários8 1 

 

É interessante destacar os verbos “querer”, “precisar”, que são dos mais utilizados 

no DN e no Público. Enquanto que o primeiro exprime desejo, o segundo exprime 

uma necessidade. 

O Público recorre muitas vezes as citações dos atores de que falam. Os verbos 

“dizer” e “falar” fazem parte dos cinco verbos mais frequentes neste jornal. 

Já no semanário Expresso, e apesar das frequências baixas, os verbos mais 

recorrentes são diferentes dos outros jornais: “saber” e “mudar”. Enquanto que o 

primeiro exprime a ideia de conhecimento, o segundo fala de uma mudança. 

Ex: “Mudou o Parlamento, mudou o Governo e condicionará necessariamente a 

atuação do novo PR.” (Expresso, 05/03/2016). 

  

                                              
8 Como há vários verbos com a frequência 1, não se escolheu um para colocar na tabela 
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Advérbios 

Quanto aos advérbios, o “não” é o mais recorrente, mas como já foi apontado, é 

utilizado como um recurso de linguagem e não para formar a forma negativa de 

algo. Aliás, o uso de advérbios, na maioria dos casos, serve como elementos que 

ajudam a construçãoo frásica  

Destaca-se apenas o advérbio “bem”, no Público, que qualifica as ações 

positivamente. 

Ex: “Mas, como disse e bem o Presidente Marcelo, Domingues só conseguirá 

estabilizar a Caixa se rasgar essa parte do acordo e entregar a declaração, 

voluntária e rapidamente.” (Público, 06/11/2016). 

 

  

Diário de Notícias Público Expresso 

Palavra Frequência Palavra Frequência Palavra Frequência 

não 111 não 101 não 7 

mais 37 mais 43 como 4 

como 32 como 38 já 3 

muito 18 bem 16 também 2 

também 17 ainda 15 sempre 2 
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ANÁLISE DE SIMILITUDE POR JORNAL 

 

A análise de similitude, como já foi apontado, permite-nos saber não apenas quais 

foram as palavras mais utilizadas, mas como é que estas palavras estão 

relacionadas entre si: quais são as mais próximas umas das outras e quais são as 

mais distantes. 

Comparando as análises de similitude dos três meios de comunicação, 

percebemos que os dados obtidos são bastante semelhantes entre si e ainda 

parecidos com os dados da análise de similitude geral. 

Os grafos que nos permitem visualizar esta análise giram em torno de três polos, 

os mesmo três polos que foram formadas à volta das palavras “Marcelo”, 

“Presidente” e “não”, na análise geral. 
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ANÁLISE DE SIMILITUDE – DIÁRIO DE NOTÍCIAS 
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ANÁLISE DE SIMILITUDE - PÚBLICO 
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ANÁLISE DE SIMILITUDE - EXPRESSO 
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Podemos também apontar que a palavra “Marcelo” tem, de novo, uma maior 

ligação com as palavras “não” e “presidente”. As palavras ao redor destes polos 

são as quase as mesmas nos três jornais. 

Ao redor do nome “Marcelo” estão palavras como “mais”, “Sousa”, “Rebelo”, 

“candidato”, “Costa”, “governo”, “como” e “dizer”. Quer isso dizer que estas 

palavras estão mais próximas do nome Marcelo.  À volta do vocábulo “Presidente” 

encontram-se palavras como “República”, “ministro”, “Bélem” ou “ano”.  

Como já foi referido na descrição da análise de similitude geral, as palavras com 

uma ligação mais forte com o “não”, não têm qualquer ligação aparente entre si, 

sendo muito variadas. Porém, se reparamos no grafo do semanário Expresso – 

um grafo com muito pouca informação, dado que o corpo de análise deste jornal 

era também bastante pequeno -, as palavras com uma ligação mais forte ao “não” 

são “governo” e “Cavaco”. É um dado interessante que não acontece nos jornais 

diários analisados. 
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5. ANÁLISE CRÍTICA DE DISCURSO 

 

Começamos por falar do contexto onde se insere a eleição presidencial, uma 

vez que só tendo o contexto vamos compreender alguns dos macro temas dos 

editoriais. Na análise crítica de discurso considera-se que todos os discursos 

são históricos e que sem a referência ao contexto não os iriamos compreender 

na plenitude. Os editoriais analisados inserem-se no pós-eleições legislativas 

de 2015. A coligação de centro direita, composta pelo PSD e CDS-PP, venceu 

as eleições sem maioria absoluta no dia 4 de outubro e as eleições 

presidenciais estavam marcadas para 24 de janeiro do ano seguinte. O nosso 

primeiro momento de  análise parte do dia  em que Marcelo Rebelo de Sousa 

anuncia a sua candidatura, a 9 outubro de 2015, cinco dias depois das 

eleições legislativas, até à tomada de posse, em março de 2016, e assim é 

importante assinalar que os primeiros meses do período em análise foram 

dominados por uma circunstância política nunca vivida em Portugal: a 

coligação de centro direita tomou posse, mas foi derrubada no Parlamento e 

na sequência disso o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, deu 

posse a um governo do PS que fez acordos parlamentares com o Bloco de 

Esquerda, o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista Os Verdes. 

Por esse facto, grande parte do discurso jornalístico foi dominado por essa 

questão política, o que implicou que as eleições presidenciais fossem muitas 

vezes remetidas para segundo plano. O nosso segundo período de análise, 

outubro de 2016 a março de 2017, reflete a presidência de Marcelo Rebelo de 

Sousa a terminar o primeiro ano de mandato. Coincide com a polémica da 

Caixa Geral de Depósitos e a discussão à volta da obrigatoriedade da entrega 

da declaração de rendimentos e património por parte dos elementos da 

administração do banco público.  

No jornal Expresso identificámos essencialmente três macro temas. O 

primeiro estabelece uma comparação entre Aníbal Cavaco Silva e Marcelo 

Rebelo de Sousa. Com o título “De Presidente em Presidente”, o semanário 

defende que com Marcelo Rebelo de Sousa virá “uma nova fase política” em 

Belém. O Expressso salienta que apesar de serem da mesma família política 

os dois homens não podiam ser mais diferentes. O jornal retrata Marcelo 
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Rebelo de Sousa como uma figura “popular e “interventiva” em contraste com 

Cavaco Silva. Um segundo tópico refere-se já à presidência de Marcelo 

Rebelo de Sousa. O editorial do jornal Expresso com o título “O frenesim de 

Marcelo em Belém” classifica como frenética e excessiva a presidência e 

utiliza expressões como “…vozes que alertam para um excesso de 

visibilidade”. O Expresso refere-se às múltiplas declarações do Presidente 

como comentários “excessivos e contraproducentes”. Uma terceira 

macroestrutura semântica diz respeito ao que será a presidência de Marcelo 

Rebelo de Sousa após o primeiro ano em Belém, depois da “farra, afetos e 

muitas selfies” e a relação que manterá com o governo de António Costa. 

Titula o editorial como “O ano II de Marcelo”. Nos três tópicos do discurso dos 

editoriais do Expresso é evidente o enquadramento de Marcelo Rebelo de 

Sousa como uma figura conhecida do público, popular, que se multiplica em 

declarações públicas, o político-celebridade que ocupou o Palácio de Belém. 

No jornal Público, o primeiro período de análise é dominado por dois macro 

temas. O primeiro é relativo à falta de importância que o país parece estar a 

dar às eleições presidenciais por estar ainda a discutir o pós - legislativas e os 

arranjos políticos. O jornal afirma que”as presidenciais foram cilindradas pela 

crise política” com títulos nos editoriais como “Presidenciais, o risco de um 

eclipse”, “As eleições fantasma” ou “E tudo a crise levou”. O segundo tópico/ 

frame centra-se na temática do “quem vai à frente”, um enquadramento muito 

frequente em período eleitoral nos media, reforçado pelo tópico do “candidato 

mediático” que “parte de uma posição estratosférica”, com títulos como “O 

professor sabichão e os outros” ou “O fato do Presidente Marcelo”. O segundo 

período estudado, já com Marcelo Rebelo de Sousa na presidência, divide -se 

também em dois tópicos essenciais. O primeiro centrado no novo estilo 

político na presidência, com o Público a salientar que a popularidade dá a 

Marcelo Rebelo de Sousa “um enorme poder”. O outro tópico dominante é a 

relação institucional entre Marcelo Rebelo de Sousa com o governo de António 

Costa, que o jornal apelida de “coligação Costa-Marcelo” e titula como “O 

seguro do governo chama-se Marcelo”. 

O segundo período de análise do jornal Público fica marcado por uma 

alteração nos editorais. Com a entrada de uma nova direção de informação, 
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liderada pelo jornalista David Dinis, os editoriais passam a ser assinados 

pelos jornalistas da direção que os escrevem.  

No Diário de Notícias, os meses que decorreram entre a apresentação da 

candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa e a tomada de posse são também 

dominados pelas macroestruturas identificadas no Público, ou seja, o DN tem 

também como tópicos a subvalorização das eleições presidenciais, a que 

chega a dar o título “Uma campanha triste” e a escrever “campanha na 

estrada sem que o país tenha dado por isso”, e o foco em Marcelo Rebelo de 

Sousa como o candidato mais conhecido e mais popular. Nos editoriais do DN 

pode ler-se “Marcelo já ganhou e só ele é notícia entre os opositores”. O jornal 

tem como título no dia seguinte à apresentação da candidatura de Marcelo 

Rebelo de Sousa “Presidente”.  No período que analisa Marcelo como Chefe 

de Estado, o Diário de Notícias tem como macro temas o estilo político de 

Marcelo, classificando-o como “uma pop star” e compararando-o até a Barack 

Obama e o Papa Francisco. Com o título “O factor Marcelo”, o Diário de 

Notícias acentua, tal como o jornal Expresso, alguns excessos e pode ler-se 

“Presidente dá sinais de querer resolver tudo”, e a relação de Marcelo Rebelo 

de Sousa com o governo em oposição à relação de Marcelo Rebelo de Sousa 

com o líder do PSD, Pedro Passos Coelho. O DN dá ainda grande destaque 

nos seus editoriais sobre Marcelo Rebelo de Sousa ao papel que o Presidente 

da República teve na polémica da entrega da declaração de rendimentos e 

patrimónia da administração da Caixa Geral de Depósitos, com títulos como 

“Fortes e fracos” ou “Lavar as mãos”. 

No Diário de notícias os editoriais são sempre assinados, mas há uma 

alteração entre o primeiro período e o segundo período em análise. A 

mudança da direção de informação. liderada por Paulo Baldaia, faz com que 

os textos de opinião passem a chamar-se opinião da direção e não editorial. 

Identificados os macro temas, dedicamo-nos a analisar o significado das 

palavras, as estruturas proposicionais e os significados implícitos do discurso 

dos editoriais.   

Desde logo quanto à palavra Marcelo, a mais repetida nos editoriais 

analisados podemos dizer que a utilização do nome próprio é sinal evidente 
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de proximidade. Difícil de encontrar um político português a quem tratemos só 

pelo nome, senão impossível. É óbvio que para isto contribuiu, senão 

totalmente em grande parte, o modo como foi apresentado ao país na 

televisão desde “As escolhas de Marcelo” na RTP. Numa primeira fase o 

comentador político era conhecido pelo Professor Marcelo, mas esse título 

doutoral foi caindo em desuso e Marcelo passou a ser simplesmente Marcelo, 

aquele comentador político com ar afável que nos entrava em casa todos os 

domingos pela hora de jantar. A utilização do nome próprio, muitas vezes não 

acompanhada pelo apelido, ou apelidos, é prova de que para os jornalistas 

que escrevem os editoriais que analisámos, como para muitos dos jornalistas 

que escrevem notícias ou falam na rádio e na televisão, a utilização do nome 

próprio do Presidente se tornou uma forma comum de falarmos dele. Na 

tentativa do texto jornalístico de não repetir palavras, existem vários nomes ou 

designações que se vai dando a cada personagem para tornar a leitura mais 

agradável, mas geralmente quando nos referimos a políticos vamos 

intervalando o seu nome (próprio e apelido ou apenas apelido) com a função. 

Ex: António Costa não vai a Bruxelas. O Primeiro-ministro foi obrigado a faltar 

ao Conselho Europeu. Ou Costa não quer que o Ministro das Finanças o 

substitua.  

No caso de Marcelo Rebelo de Sousa é de destacar que a utilização do nome 

próprio é a forma mais comum dos três jornais analisados se referirem 

Presidente da República. Marcelo, como se fosse um de nós.  

“Quase como se Marcelo, como todo o país o trata, quisesse ir para Belém 

porque essa é a sua obrigação e não a sua vontade” - Público, 10 de outubro 

de 2015 

“Marcelo não precisou de dizer como tantos outros antes de si que o seu partido 

é Portugal ou que será Presidente de todos os portugueses. Todos sabemos que 

o seu partido é o PSD- Público, 25 de outubro de 2015. 

“O eclipse das presidenciais é um facto que favorece as aspirações de 

Marcelo, embora não contribua para um escrutínio mais apertado dos 

candidatos. Mas, desta vez, os deuses parecem estar ao seu lado.” Público, 

26 outubro de 2015. 
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“…e agora que a direita finalmente abraça a candidatura de Marcelo não deixa de 

ser interessante recuar a um outro congresso do psd o de janeiro de 2014 em que 

pedro passos coelho levou uma moção em que definia o perfil que queria para um 

candidato a Belém- Público, 05 dezembro de 2015. 

 

“Soares, Sampaio e Cavaco decorreram muito do que os rodeou. Marcelo não 

poderá escapar a isso. A nossa política mudou com o que acontece depois das 

últimas legislativas. Mudou o parlamento, mudou o governo e condicionará 

necessariamente a atuação do novo Presidente.” Expresso, 12 de março de 2016 

 

“…de Presidente em Presidente a mudança de Cavaco Silva para Marcelo não é 

apenas uma transição de estilos, é também de uma nova fase política. Cavaco 

Silva e Marcelo Rebelo de Sousa têm origem na mesma família política” - 

Expresso, 05 março de 2016 

 

“…reforçando assim as características políticas intelectuais e profissionais que 

fazem de Marcelo o mais forte candidato presidencial depois de um percurso com 

várias derrotas políticas no psd e na candidatura à câmara de lisboa, não há 

grande dúvida de que chegou o momento dele e dificilmente o deixará escapar- 

Diário de Notícias, 10 de outubro de 2015 

 

“…embora com a dose correta de ceticismo para recusar no tempo certo 

aventuras perigosas à esquerda _ porque as há _ ou à direita ou de onde vierem 

Marcelo não é conformista, o que pode fazer dele uma peça-chave no Portugal 

que vamos ser.”- Diário de Notícias, 14 de novembro de 2015  

 

“…as sondagens têm-nos dito que Marcelo vai à frente e que muito 

provavelmente arruma a contenda à primeira volta, mas persistindo nesta 

estratégia arrisca-se a ser o principal adversário de si próprio.” - Diário de 

Notícias, 12 de janeiro de 2016 
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É de realçar que a utilização exclusiva do nome próprio para se referirem a 

Marcelo Rebelo de Sousa não sofre grande alteração entre o período da 

candidatura e o período da presidência. Os jornais continuam a preferir tratar o 

Presidente pelo nome próprio mesmo depois de ter sido eleito para Belém: 

“…neste contexto politicamente explosivo socialmente brutal, Marcelo nomeou os 

problemas um a um. Enfrentou-os e definiu num estilo suave não confrontacional, 

não culpabilizante, não agressivo, não paternalista, procurando alinhar o que hoje 

parece tão irreconciliável.” - Diário de Notícias, 10 de março de 2016 

“…o frenesim de Marcelo em Belém discretamente quase pé antes pé começa a 

somar-se às vozes dos que alertam para um excesso de visibilidade e de 

participação do Presidente da República na atividade política nacional.” - 

Expresso, 30 de dezembro de 2016 

 

“…distribuindo beijinhos e abraços por Portugal inteiro, procurando a influência na 

medida da sua popularidade e aplicando-a sem reservas ao contrário de Cavaco 

com Sócrates, as conversas de Marcelo com António Costa não podem ser 

medidas à semana, terão de o ser à hora.” - Público, 18 de fevereiro de 2017 

 

A segunda palavra mais frequente é Não. Própria de uma linguagem mais 

coloquial e frequentemente usada na fala e na escrita, encontramos a 

utilização do advérbio como uma figura de linguagem ou figura retórica 

conhecida por litote. Um litote é uma afirmação irónica na qual a afirmativa é 

expressada pelo contrário da negativa. É uma dupla negativa. É a negação do 

contrário do que se quer dizer. Mais especificamente, o litote é uma figura de 

pensamento que é usada em situações em que o enunciador quer atenuar uma 

ideia. O interlocutor tem o intuito de não dizer diretamente o que pretende. No 

nosso entendimento o seu uso nos editoriais é relativamente comum porque 

mesmo quando o jornalista escreve opinião há algo do ethos jornalístico que o faz 

atenuar o descritivo do que pensa, habituado às regras de construção do texto 

jornalístico. Podemos ver alguns desses exemplos: 

“Marcelo não precisou de dizer…” “Não é ambição pequena” - Público, 10 de 

outubro de 2015 
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“Eleger um chefe de estado não é escolher uma figura de somenos 

importância” - Publico, 21 outubro 2015 

“O Presidente da República não é uma figura decorativa e desprovida de 

poderes” - Público, 21 out 2015 

“…não deixa de ser caricato que enquanto o atual Presidente se entretinha a 

elogiar o tamanho da banana da madeira no funchal, um aspirante a Chefe de 

Estado tenha ido a bruxelas garantir ao Presidente da Comissão Europeia a sua 

confiança no cumprimento da meta do défice.” - Público, 05 de dezembro 2015 

“…António Costa não precisou de vestir a mesma indumentária de Marcelo como 

aconteceu na ibero-americana. Quis usar o mesmo discurso nesta cimeira. Valeu-

nos Santos Silva por nos dar uma hora de orgulho.” - Público, 02 de novembro de 

2016 

“…de Presidente em Presidente, a mudança de Cavaco Silva para Marcelo não é 

apenas uma transição de estilos, é também de uma nova fase política. Cavaco 

Silva e Marcelo Rebelo de Sousa têm origem na mesma família política.” - 

Expresso, 05 de março de 2016 

“…à partida tendo em conta o contexto extremo do país, não seria fácil ao 

candidato presidencial falar sobre o discurso napalm proferido por Cavaco Silva.” 

- Diário de Notícias, 25 de outubro de 2016 

“…acrescentando o jornal que o presidente quer estabilidade no governo, 

partidos, e suas lideranças, não deixa de ser estranho que Marcelo manifeste 

esta vontade de ter Passos à frente do psd até novas eleições.” - Diário de 

Notícias, 20 de dezembro de 2016 

“…não será surpresa se o católico Marcelo Rebelo de Sousa assumir uma 

posição que o coloca do lado dos que estão contra a despenalização da 

eutanásia.” - Diário de Notícias, 31 de janeiro de 2017 

Na análise dos significados locais, a informação que mais influencia diretamente a 

opinião dos recetores, segundo Van Dijk, olhamos também para os modelos 

mentais dos acontecimentos, que determinam as crenças mais gerais socialmente 

partilhadas. Neste sentido centramo-nos nas proposições, mas também nas 

inferências do discurso, os significados implícitos ou indiretos.  
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Nos jornais em análise, Expresso, Diário de Notícias e Público é evidente o 

enquadramento de Marcelo Rebelo de Sousa como um político-celebridade e 

posteriormente como o Presidente-celebridade, mas nem sempre esse estatututo 

é visto de uma forma positiva, embora muitas vezes as opiniões negativas 

relativas ao Presidente da República não sejam expressadas claramente.   

No jornal Expresso, logo a seguir à tomada de posse do Presidente, que foi 

“carregada de símbolos, discursos empolgados e banhos de multidão”, afirma-se 

no editorial que Marcelo arrancou “mediático e popular”. O Expresso assinala o 

prenúncio de “outra característica” e antecipa um “Presidente participativo e 

interventivo”. O semanário tem até um “para já” quando afirma que Marcelo 

posiciona-se em várias áreas da sociedade, como financeira, finanças públicas e 

negócios estrangeiros, inferindo-se no editorial do Expresso que no futuro Marcelo 

Rebelo de Sousa poderá alargar a intervenção a outras áreas. Nove meses 

depois do Presidente estar em funções, lê-se no editorial do Expresso que 

“…começam a somar-se as vozes dos que alertam para um excesso de 

visibilidade e de participação do Presidente da República na atividade política 

nacional”. A quem pertencem essas vozes, o Expresso não especifica, mas 

escreve-se que “…nesta altura com a governação estabilizada e a popularidade 

em alta, o caso não é dramático”, para acrescentar, “Mas, casos desta semana, 

como os comentários sobre a Caixa, ou o despique com o líder do PSD, são 

claramente excessivos e contraproducentes”.  O jornal Expresso, nos seus 

editoriais assume implicitamente a crítica ao excesso de intervenção e 

protagonismo do Presidente da República, admitindo que a popularidade de que 

goza lhe possa dar essa margem de atuação, e na antecipação do que pode vir a 

ser o segundo ano de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém, o Expresso reduz o 

primeiro ano a “…farra, afetos e muitas selfies” e recorre a metáforas como  “a 

relação de namoro entre Presidente e governo” para alertar que no futuro a 

aliança entre Belém e São Bento pode não estar segura depois do Presidente ter 

admitido que Pedro Passos Coelho, com que tem mantido “…relações frias” pode 

ser primeiro-ministro com ele em Belém.  

No jornal Público, o candidato Marcelo Rebelo de Sousa é enquadrado como 

uma figura mediática, que pela popularidade conquistada na televisão vai muito à 

frente e em condições de ganhar as eleições. Nos editoriais que dedica a Marcelo 
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Rebelo de Sousa durante a corrida para Belém, o Público divide-se entre o elogio, 

quando afirma que foi preciso chegar Marcelo para “…  de forma tocante e 

desprendida, sem politiquês", e a ironia quando chama a Marcelo Rebelo de 

Sousa em título “O professor sabichão e os outros.” Essencialmente, o discurso 

dos editoriais do jornal Público retrata  

Marcelo como um vencedor antecipado das eleições, numa campanha sem 

partidos ou máquina partidária porque não precisa “O Professor de Direito, que foi 

jornalista, secretário de estado, ministro, deputado, autarca e líder do PSD, 

dispensa companhias incómodas. Nunca precisou delas para entrar todos os 

domingos nas salas dos portugueses.” Na relação entre Marcelo Rebelo de Sousa 

e os partidos que apoiaram a sua candidatura, PSD e CDS-PP, os editoriais do 

jornal Público recorrem à metáfora “O abraço do urso” para defenderem que o 

apoio dos partidos da direita pode afastar o eleitorado do centro esquerda que 

Marcelo Rebelo de Sousa foi tentando conquistar na campanha. Particularmente 

interessante é a utilização da metáfora “O fato do Presidente Marcelo”, no dia 

seguinte à eleição. No editorial do Público, o Presidente da República eleito é 

descrito da seguinte forma:  "…nestas quatro décadas vimo-lo quase todos os 

dias. Marcelo foi entertainer e showman. Foi popular e estratégico, foi comentador 

e analista. Criticou e elogiou todos, disse tudo e o seu contrário." O texto de 

opinião da direção do jornal Público sustenta que Marcelo Rebelo de Sousa já 

“começou o processo de transformação” e "...despirá o fato de "professor", de 

"candidato", de "observador" para “…inventar para si um novo personagem: o do 

homem que se senta na cadeira do Presidente da República.” A forma não é 

explícita, mas quando o Público fala dos fatos do Presidente está no essencial a 

dizer que Marcelo Rebelo de Sousa vestirá por estratégia o fato que for preciso. 

Muitas vezes no discurso dos editoriais do jornal Público infere-se um discurso 

crítico, carregado de ironia e cinismo, como quando se lê na sequência do 

discurso de vitória de Marcelo Rebelo de Sousa “…tudo soou genuíno”, ou “"...tem 

esse dom singular. Comunicador disse o que todos queríamos ouvir de uma 

forma simples e direta", ou ainda “"Marcelo é o homem dos gestos simbólicos, 

que fala de afetos sem parecer calculista, que consegue ser convincente quando 

diz, como fez no discurso de vitória, que o povo e quem mais ordena." 

Essencialmente com escolha de palavras como “soou”, “o que queríamos ouvir” e 
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“calculista”, o que o Público quer dizer é que Marcelo Rebelo de Sousa, como 

comunicador que é, sabe adaptar o seu discurso ao que as pessoas querem de 

facto ouvir e que há neste gesto calculado a tentativa acima de tudo de agradar 

ao público. Depois da eleição, o jornal Público retrata o Presidente da República 

eleito como “um de nós” e elogia o seu estilo informal mantendo a vida do 

quotidiano com frases como “"Felizmente o Presidente eleito mantém-se fiel a si 

próprio e ao seu estilo" ou “…não deixou de cumprir as tarefas de sempre. 

Faculdade, tomar café, comer o pastel de nata...como faz qualquer cidadão”.  

O enquadramento do político-celebridade mantém-se na segunda fase da nossa 

análise nos editoriais do jornal Público, onde Marcelo se torna o Presidente-

celebridade, com inúmeras referências quer ao seu passado como comentador, 

quer ao Presidente que fala de tudo, aparece em todo o lado e é extremamente 

popular. Lê-se no jornal Público frases como "Marcelo aparece muito, fala quase 

todos os dias com os portugueses”, ou "Sim, Marcelo voltou a aparecer aos 

domingos, mas já não como comentador. Foi mesmo como chefe de estado que 

se compara ao estilo de Mário Soares, que não se coibe de traçar caminhos, de 

condicionar os movimentos do governo e de marcar os objetivos também à 

oposição". O Público compara Marcelo Rebelo de Sousa ao seu antecessor, 

Cavaco Silva, para dizer que são a antítese no estilo "Marcelo é outra coisa. 

Sempre fora de Belém ele é o Presidente pós-Cavaco. Sem enganos, porque foi 

assim que se mostrou na campanha presidencial: distribuindo beijinhos e abraços 

por Portugal inteiro, procurando a influência na medida da sua popularidade. E 

aplicando-a sem reservas”. A comparação com o anterior Presidente surge na 

sequência do balanço do primeiro ano de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém e é 

evidente o tom crítico ao estilo excessivo do Presidente, tal como tínhamos 

observado na análise ao jornal Expresso. Pode ler-se no editorial do jornal Público 

“"É assim para o bem e para o mal: Marcelo agita, Marcelo manda, Marcelo 

cansa. E às tantas lendo Cavaco, damos por nós a perguntar se era preciso tanta 

diferença." Nos editoriais do jornal Público são notórios juízos de valor negativos 

invocando o passado de comentador de Marcelo Rebelo de Sousa, tais como “…a 

nós que conhecemos Marcelo e que estamos habituados aos seus comentários 

semanais", "…nós que conhecemos Marcelo devemos reconhecer o seu sentido 

de oportunidade”, "…havia de chegar o dia em que iamos ouvir Marcelo Rebelo 
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de Sousa a ser prudente. É a utilização de estrutura retórica do discurso recurso 

marcadamente ideológica no sentido de “nós”, os bons, informação negativa 

sobre eles, ou ele. O tom não é sempre negativo, há no jornal Público editoriais 

de elogio quer quanto às palavras do Presidente, quer quanto à sua atuação, 

como no decorrer do discurso da tomada de posse “…discurso notável do 

Presidente da República, onde diz tudo o que é essencial" ou como quando veio a 

público exigir que a administração da Caixa Geral de Depósitos fosse obrigada a 

entregar as declarações de rendimento e património no Tribunal Constitucional 

“…como disse e bem o Presidente Marcelo". É de salientar que no segundo 

período de análise a opinião dos editoriais é mais valorativa, em nosso entender 

porque os editoriais passam a ser assinados e funcionam muito mais como 

artigos de opinião do diretor do jornal, David Dinis.   

Por último, no Diário de Notícias, onde os editoriais são assinados nos dois 

períodos de análise. No dia seguinte ao anúncio de candidatura de Marcelo a 

Belém, o editorial do DN tem como título “O Presidente”, referindo-se a Marcelo 

Rebelo de Sousa. O texto do Diário de Notícias é um rasgado elogio ao 

candidato, dando a sua vitória quase como certa e procurando desvalorizar um 

preconceito existente em relação a Marcelo: "…ao contrário do lugar comum que 

o define como um político previsivel e não confiável, nos assuntos realmente 

sérios ele esteve sempre do lado certo e por convicção, não por conveniência ou 

calculismo eleitoral". No DN defende-se até que há um preconceito quanto a 

Marcelo Rebelo de Sousa por ser uma figura mediática, uma celebridade:  "…e, 

no entanto, sempre que se fala de Marcelo o que se valoriza são os episódios 

picarescos que parecem revelar uma personalidade excêntrica e fora do baralho. 

Não podia ser mais errado o diagnóstico. Marcelo é um grande político que teve o 

azar de ser um magnífico e natural comunicador- um pecado fatal num país que 

ainda cultiva o cinzentismo como sinal (falso sinal) de maturidade e inteligencia" 

Marcelo Rebelo de Sousa é enquadrado no Diário de Notícias, tal como no jornal 

Expresso e no jornal Público, como um político-celebridade. No período de 

campanha, os editoriais do DN referem-se ao candidato como “…sábio e 

experiente”, que chega a Belém por si só "…nunca um presidente precisou tão 

pouco, para não dizer nada, dos estados maiores e dos aparelhos partidários" e 

tão popular como próximo do povo "marcelo será pois um presidente tão próximo 
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que ninguém lhe ficará indiferente e todos estão convencidos que o conhecem 

para além da televisão", e até com algumas marcas de salvador recorrendo a 

metáforas como “…foi preciso um pouco de Marcelo para lavar as águas 

partidárias”. Poucos dias antes da tomada de posse o editorial do DN tem como 

título “O Presidente do povo”. Mas, é essencialmente no período em que Marcelo 

é Presidente que as marcas do político- celebridade mais se fazem sentir. Por 

diversas vezes se lembra o seu passado de celebridade como "O Presidente da 

República, que um dia foi o comentador mais famoso do país” ou “Para o ex 

comentador…” e o Presidente é mesmo comparado a Barack Obama e ao Papa 

Francisco “…nunca se acreditou que um líder político português fosse capaz de 

ser tão consensual e sobretudo tão popular ". O DN defende que “Marcelo é uma 

popstar".  

Nos editoriais do Diário de Notícias, o discurso é muitas vezes elogioso para o 

Chefe de Estado, como no dia seguinte à tomada de posse "…não foi o momento 

do eu, um show do professor. Não foi uma aula, um exame ou uma manchete”, ou 

na comparação com antigos Presidentes "O presidente eleito é, talvez desde 

Mário Soares, o político no ativo com maiores índices de popularidade", mas tal 

como nos editoriais do Expresso e do Público, reflete-se a partir de certa altura a 

crítica ao excessivo protagonismo de Marcelo Rebelo de Sousa. Com o título “O 

que quer Marcelo?”, o DN escreve “Dar sinais de querer resolver tudo…sem ter 

poderes para o fazer, tornará o Presidente refém da sua omnipresença” e reforça 

“Pelo caminho que isto leva o povo ficará à espera que Marcelo tudo resolva”. A 

opinião da direção, é assim que se intitulam os textos da direção neste segundo 

período, defende implicitamente que “…com o grau de popularidade de que goza, 

Marcelo é políticamente inimputável”. De referir ainda que na opinião do Diário de 

Notícias quanto à polémica da Caixa Geral de Depósitos há um uso recorrente de 

figuras semânticas como a metáfora, com a utilização de expressões como “A 

defesa de que o Presidente da República fez de Mário Centeno foi a gota de água 

para muitos dos seus apoiantes do PSD e do CDS-PP”, “Marcelo Rebelo de 

Sousa sentiu o chão a fugir-lhe debaixo dos pés e exigiu retorno da solidariedade 

que tem dado ao governo”, “…fritar em lume brando Centeno e a salpicar Costa e 

Marcelo”, ou “…terá sido Centeno a estragar a lua de mel entre Costa e 
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Marcelo”.Neste caso a utilização da figura retórica, que transfere um significado e 

ajuda a construir a realidade, tem como objetivo realçar a informação negativa. 
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6. AS ENTREVISTAS – CONTRIBUTOS PARA O ENTENDIMENTO  

 

6.1 Marcelo, o candidato da televisão.   

Ninguém tem dúvidas pelo que pode observar na televisão e ler nos jornais que a 

campanha eleitoral de Marcelo Rebelo de Sousa foi única e não tem comparação 

com qualquer outra campanha que se realizou em Portugal no período da história 

democrática. Mesmo que as campanhas para as presidenciais sejam unipessoais 

e menos marcadas pela presença dos partidos políticos, há sempre uma 

caravana de carros e bandeiras atrás de um candidato, há sempre comícios e há 

sempre um ritual para cumprir. No caso da campanha de Marcelo Rebelo de 

Sousa percebemos em capítulo anterior com a entrevista ao seu diretor de 

campanha Pedro Duarte, que tudo o que parecia decorrer naturalmente tinha 

muito ou quase tudo de estratégia.  

Marcelo avançou para a campanha das presidenciais com um dos principais 

trunfos que um candidato pode ter, a notoriedade. O facto de ser conhecido como 

uma figura da televisão “estendeu-lhe a carpete vermelha” no caminho para 

Belém, como testemunhou o jornalista José Manuel Mestre, que fez a cobertura 

da campanha para a SIC: “O que o fez chegar a Belém foi a exposição na 

televisão. Ele não era um candidato. Ele era uma visita lá de casa, todos os 

domingos. E é essa visita de casa que se candidata.” Também a jornalista do 

Expresso, Ângela Silva, que cobriu para o semanário a campanha de Marcelo 

Rebelo de Sousa reconhece que só a notoriedade conquistada pelo candidato na 

televisão lhe permitiu fazer uma campanha sem artefactos: “Sim, ele por si só 

chegava porque ele tinha um passado televisivo de 15 anos e isso já lhe tinha 

dado uma notoriedade que um político normal não tem. Marcelo quando foi para o 

terreno nós ficamos todo de boca aberta porque ele fez uma campanha 

absolutamente anormal. Nunca tinha sido visto depois do 25 de abril. Quase sem 

meios, sozinho.”. Os dois jornalistas, que têm uma vasta experiência de 

campanhas eleitorais, assinalam a singularidade da campanha e o risco da 

estratégia do candidato. Para Ângela Silva, Marcelo Rebelo de Sousa fez toda a 

campanha a pensar na forma de tirar partido das ações para mostrar em 

momentos televisivos. Mesmo sozinho e sem o aparato da máquina eleitoral, o 
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candidato era capaz de transformar momentos “pobres” de campanha em 

grandes momentos de televisão: “…o que acontecia era que a solidão da 

campanha durante o dia para o noticiário da noite havia um salto monumental. 

Todas as cenas que ele tinha sabido gerir durante o seu momento solitário eram 

grandes momentos de televisão.” A jornalista reconhece que Marcelo é uma 

celebridade no sentido mediático e que não há comparação com qualquer outra 

campanha de um candidato a Presidente da República. José Manuel Mestre 

defende que Marcelo Rebelo de Sousa fez da sua notoriedade o grande trunfo na 

corrida para Belém e que houve uma tentativa de fazer uma campanha em que a 

imagem se sobrepunha sempre ao conteúdo: “. Ele montou uma campanha para 

tirar partido da notoriedade que tinha, uma grande autoconfiança, que é a 

capacidade de ultrapassar as situações e as que não ultrapassasse ele iria 

ultrapassar e iria inundar alguma coisa que corresse mal com tudo o que corresse 

bem. Uma grande autoconfiança. Ele é mais do que isso com a sua capacidade 

de lidar com as pessoas, ele ganharia as eleições, mas se tivesse entrado, se 

tivesse propostas políticas, corria o risco de criar antagonismos e deixar de ser a 

visita lá de casa.” 

O político-celebridade, ou a celebridade que vinha da televisão e que já tinha sido 

político, que Paulo Baldaia compara a Cristiano Ronaldo. O à data diretor do 

Diário de Notícias conta um episódio passado no aeroporto Francisco de Sá 

Carneiro, pouco tempo antes do arranque oficial da campanha para as 

presidenciais, em que se cruzou com Marcelo Rebelo de Sousa e pode observar 

a sua popularidade junto das pessoas:” … fomos passear pelo aeroporto e o meu 

espanto foi que Marcelo Rebelo de Sousa era, para as pessoas que estavam no 

aeroporto, uma espécie de Cristiano Ronaldo. Eu só o conseguia comparar com 

Cristiano. Eu só imaginava o Cristiano Ronaldo no aeroporto do Porto a ser 

assediado pelas pessoas que se cruzavam com ele, era só assim que eu 

comparava o que estava a acontecer com Marcelo. Ele estava completamente 

enturmado com toda a gente. Não havia nenhuma personalidade em Portugal 

com quem eu o pudesse comparar. Da política nem era possível.”. Paulo Baldaia 

reconhece que era crítico, como jornalista, de Marcelo e depois deste episódio 

escreveu um editorial com o título “O candidato entertainer mor do reino” onde 

retratava o candidato como uma “pop star”. O jornalista do Diário de Notícias 
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admite que tinha um preconceito contra o comentador televisivo “… a política não 

precisava de um pop star, não precisava de um populista.” 

A celebridade, Marcelo Rebelo de Sousa conquistou-a na televisão como 

comentador político. A carreira mediática começou na rádio, mas foi na televisão 

que se tornou famoso aos olhos de todos. Se tivermos em linha de vista o debate 

com Jorge Sampaio na campanha autárquica de Lisboa seria difícil face à fraca 

prestação de Marcelo Rebelo de Sousa adivinhar que um dia se tornaria o 

comunicador nato que todo o país conhece. A jornalista Ângela Silva recorda 

momentos da campanha de 1989 para a Câmara Municipal de Lisboa, como o 

célebre mergulho no rio Tejo, para defender que Marcelo sempre foi genuíno, mas 

era desajeitado face aos órgãos de comunicação social. Revela-nos que o 

Professor de direito face à fraca prestação televisiva nessa campanha foi 

aprender a comunicar com os media:”. Eu acho que ele decidiu aprender. Fez um 

investimento de mais de 15 anos, aprendeu tudo, ele é bom aluno, tão bom 

quanto bom professor. Passou com nota alta, saiu de lá a dominar completamente 

a técnica televisiva e conseguiu a notoriedade que precisava para fazer o 

lançamento de uma carreira política onde nunca se tinha saído particularmente 

bem.” David Dinis, diretor do jornal Público, afirma que Marcelo não é comparável 

com nenhum político português e provavelmente com poucos lá fora e destaca 

em Marcelo Rebelo de Sousa outra capacidade que considera tão ou mais 

importante que a notoriedade que lhe deu a presença televisiva, a proximidade 

com os jornalistas: “É bom lembrar que ele era um político, mas que ganha 

enormíssimo relevo nacional quando era diretor do Expresso e esse período deu-

lhe um conhecimento grande dos atores dentro dos media, o que é importante 

quando estamos a falar de análise dos media, como também lhe dá conhecimento 

do método, como é que os jornalistas olham para os políticos. Ele foi capaz de se 

adaptar a isso com naturalidade. “O jornalista lembra que em plena campanha 

eleitoral combinou diretamente uma entrevista com o candidato e realça o facto 

de Marcelo Rebelo de Sousa ser o primeiro Presidente da República que fala 

diretamente com os jornalistas: “O Marcelo é o primeiro Presidente que fala aos 

jornalistas com muita á vontade. Cavaco tinha um ou dois diretores com quem 

falava de ano a ano. Neste caso Marcelo fala com toda a gente o tempo todo.” 



Sandra Sá Couto O Presidente Celebridade Página 228 
 

Marcelo Rebelo de Sousa não quis na sua campanha a presença dos líderes 

partidários que o apoiavam. Apesar do apoio declarado do PSD e do CDS-PP, o 

candidato fez questão de não se rodear de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas 

e disse-o publicamente. O afastamento dos partidos, até mesmo da sua família 

política, Marcelo já o vinha fazendo desde que se estreou como comentador 

político na rádio e na televisão. O Professor de Ciência Política, António Costa 

Pinto defende que Marcelo Rebelo de Sousa se afastou dos partidos por 

calculismo:” … eu acho que no caso dele, ele pensou, o que é que eu faço com 

isto? Primeiro ministro já não dá, mas Presidente da República dá. Eu acho que 

no caso dele foi uma soma de tudo. Ele trabalha para ganhar popularidade e 

notoriedade, isso eu acho que era uma necessidade dele. Chegar às pessoas 

porque ele sabe que tem muito para dar. Era um desperdício um país que tem o 

Marcelo Rebelo de Sousa que não o aproveitasse para um lugar de destaque na 

cena política. Acho que era um desperdício.” O politólogo, Carlos Jalali, 

reconhece também que muitas vezes o apoio dos partidos numa campanha para 

as presidenciais é “tóxico” e lembra que Cavaco Silva na primeira campanha para 

as presidenciais, em 2006, também evitou os líderes partidários. Carlos Jalali 

evoca ainda o exemplo de Manuel Alegre, candidato à Presidência da República 

em 2006 e 2011, para defender que Alegre teve uma votação superior enquanto 

candidato independente àquela conquistada cinco anos depois como candidato 

oficial do PS: “Há uma necessidade, nas eleições presidenciais, de ter uma 

distância em relação aos partidos sem alienarem o apoio partidário, que é aquilo 

que Marcelo conseguiu e que Cavaco também conseguiu. Conseguem ter o 

discurso do "eu estou acima dos partidos", que é uma imagem que cola muito 

bem à função presidencial, os presidentes que conseguem os melhores 

resultados colocam-.se acima da política partidária, e cola também muito bem 

com este contexto cultural, sobretudo até 2016, que era marcadamente de 

desconfiança em relação aos partidos e à democracia.” Em relação ao percurso 

televisivo de Marcelo Rebelo de Sousa e a sua conquista de notoriedade e 

popularidade que tão importantes foram para a sua campanha eleitoral, António 

Costa Pinto destaca a importância do ecran para os políticos e o caráter singular 

das televisões portuguesas ao terem políticos a comentar a atualidade: 

“…Portugal tem essa característica muito interessante, que é o lugar dos políticos 

no comentário. Na maioria das democracias europeias o comentário é feito ou por 
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especialistas de política internacional, ou por jornalistas, ou por políticos que 

representam diretamente o seu partido. Conseguir passar do estatuto de líder 

político para comentador político com um estatuto mais ou menos autónomo é 

algo muito particular da realidade portuguesa. Que não se encontra em Espanha, 

em Inglaterra, em França. Está a imaginar Tony Blair a ter um espaço político de 

comentário na BBC? Marcelo abre esse caminho que é seguido por muitos.”. 
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6.2 MARCELO, O PRESIDENTE-CELEBRIDADE 

 

A partir do primeiro dia em Belém, todo o país percebeu que ia ter um Presidente 

diferente do anterior, e até de todos os outros Presidentes. Marcelo Rebelo de 

Sousa prometeu uma magistratura de afetos e privilegiou o contacto popular. Fez 

duas tomadas de posse, uma em Lisboa e outra no Porto. No dia da tomada de 

posse em Lisboa não foi conduzido pelo motorista da Presidência da República 

até ao Parlamento, o local da posse. Preferiu ir a pé até à Assembleia da 

República. Nesse dia, o jornalista Paulo Baldaia encontrou-o na Rua de São 

Bento e tiveram a oportunidade de trocar umas palavras. Paulo Baldaia recorda a 

singularidade do momento destacando novamente a proximidade que Marcelo 

Rebelo de Sousa tinha com os cidadãos comuns:” … aqueles quinhentos metros 

que desci esperei atrás dele e fui observando o que acontecia. E o que eu vi, 

exemplos, um autocarro e as pessoas a chamar-lhe- Marcelo- e era só Marcelo. 

Não havia senhor Presidente, não havia senhor Professor, havia Marcelo. Uma 

carrinha de construção civil e tudo a gritar Marcelo. As pessoas iam a pé e diziam 

Marcelo e queriam cumprimenta-lo. É o Marcelo, para os portugueses ele é de 

facto o Marcelo. Com Marcelo é o Marcelo. Marcelo é um dos nossos. É isto que 

eu tenho visto na rua e vi naquele dia. Marcelo é um dos nossos. Elegemos um 

dos nossos. Sendo que no grande paradoxo que nunca, talvez Soares, tenha sido 

por aí, também era da elite, mas Marcelo é da elite e é visto como-elegemos um 

dos nossos.”. Um Presidente a quem tratam pelo nome próprio e uma maior 

proximidade ao cidadão. José Manuel Mestre não encontra comparação com 

outro Presidente da República na história da democracia portuguesa: “Ele 

superou largamente Mário Soares, que viveu numa outra realidade de uma 

televisão única. Ele está preparado para esta multidisciplinariedade que existe 

hoje”. O jornalista da SIC considera Marcelo Rebelo de Sousa uma celebridade-

política e não um político-celebridade, no sentido de que Marcelo é acima de tudo 

uma celebridade que se fez na televisão, e só depois um político. A jornalista do 

Expresso, Ângela Silva, concorda que nenhum outro Presidente da República se 

assemelha a Marcelo Rebelo de Sousa. Ângela Silva encontra semelhanças em 

Mário Soares, mas defende que Soares, embora fosse um chefe de estado muito 

popular, não era tão próximo do cidadão comum:  mesmo Mário Soares que era 

muito popular, mas menos próximo do cidadão comum: “Ramalho Eanes era o 
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General Eanes. O Mário Soares era o bochechas. Havia uma proximidade 

enorme, mas não era um de nós. O Mário Soares era o bochechas, era o tipo que 

chegava perto do povo, mas ele não era um de nós. Sampaio era o homem de 

esquerda. O Cavaco era um homem frio e distante e com o perfil mais 

institucional possível. E o Marcelo é um caso único, eu acho. Porque nós 

achamos que ele é um de nós, é um tipo de se senta no chão ao lado de um sem 

abrigo e pergunta- queres um papo seco? Quer dizer, eu acho que isto nem o 

Mário Soares fazia”. Popularidade e proximidade são para Ângela Silva conceitos 

bem diferentes quando falamos de política e de políticos. A jornalista do Expresso 

lembra a popularidade atingida por Cavaco Silva como Primeiro Ministro 

realçando que Cavaco era popular, mas não próximo do povo como é o atual 

Presidente da República:” O Cavaco como Primeiro ministro foi um caso 

avassalador de popularidade. Eu fiz a campanha dele, para a segunda maioria 

absoluta e acho que nunca vi um país claramente de rastos atrás de um político. 

Era mães que traziam filhos deficientes em algumas aldeias do interior para o 

Cavaco lhes tocar. O Cavaco era a Santa da Ladeira. O Marcelo não é a Santa da 

Ladeira. O Marcelo é um de nós”. A proximidade de Marcelo Rebelo de Sousa 

aos portugueses é destacada por todos os nossos entrevistados, mas também as 

suas qualidades do Chefe de Estado, esvaziando a teoria de que um líder popular 

é geralmente alguém com pouco ou nenhuma substância. Nesse sentido, o 

paradoxo do líder democrático, um homem próximo de nós, mas com 

competência para nos governar é para o politólogo, António Costa Pinto a própria 

definição do Presidente da República: “Marcelo encarna 100 por cento esse 

estereótipo ou essa definição. Tem um estilo político, já o tinha na campanha e 

introduziu esse estilo na Presidência da República que simultaneamente ninguém 

lhe pode negar o conhecimento, tendo em vista o seu estatuto de elite pelo seu 

passado de professor de Direito Constitucional, e simultaneamente com um 

enorme sentido de proximidade, ele é um de nós.” António Costa Pinto defende 

que Marcelo introduziu um estilo político novo na Presidência da república, que 

remete para uma relação mais aberta não só com a sociedade civil, mas também 

com grupos de interesse. Para o cientista político, Marcelo Rebelo encarna a 

personalização por excelência:” O que nós notamos com Marcelo é que uma 

parte dos poderes informais vêm ao de cima são exercidos de uma forma muito 

mais aberta, muito mais direta, do que os foram por outros Presidentes.” A 
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informalidade destacada por António Costa Pinto só é possível, para a jornalista 

do Expresso, Ângela Silva, numa campanha para a presidência:” … vamos 

imaginar o que seria uma campanha de Marcelo para primeiro-ministro? 

Provavelmente ele tinha que fazer uma campanha diferente. E não ia lá só com 

proximidade, afetos e grandes momentos televisivos. Agora para Presidente da 

República eu acho que ele acertou na mouche. E ele não é uma figura vazia, é 

um homem que tem anos e anos de política, de academia, é um académico 

carregadinho de conteúdo. É um homem que tem mundo, é um homem com uma 

história consistente e, portanto, ele não arriscou nada em fazer uma campanha 

que aparentemente é vazia e simples, porque ele não é uma personalidade 

simples. É uma personalidade complexa, tem a anos e anos de comentário 

político, de escrita nos jornais, de pensamento político social, religioso, económico 

e, portanto, Marcelo é das figuras mais ricas e preparadas da cena política 

portuguesa e, portanto, juntando as duas coisas deu uma história de sucesso. 

Acho que era um bocado inevitável”. Já Paulo Baldaia considera que em 

comparação com Mário Soares, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa é muito 

mais popular:” Não há ninguém para além de Marcelo. Nem nesta eleição que 

determinou quem era o político mais popular e dividiu a sociedade. Valia a pena a 

RTP voltar a fazer essa eleição porque eu acho que Marcelo seria capaz de 

derrotar Oliveira Salazar e Álvaro Cunhal. Porque não havia Marcelo Rebelo de 

Sousa nessa altura, aquela divisão mostrou uma divisão enorme na sociedade. 

Se houvesse Marcelo estou convencido que Marcelo conseguia ganhar a esses 

dois, coisa que Mário Soares não foi capaz de fazer. Soares acabou por ficar 

relegado para terceira figura e a Marcelo isso não ia acontecer. Ele seria a figura 

democrática que conseguiria que o povo português votasse nele para ultrapassar 

duas pessoas que tinham características ditatoriais.”. O cientista político, Carlos 

Jalali, recorda, no entanto, que a popularidade é algo muito comum a um 

Presidente da República, justamente por não ter poder executivo e porque estão 

“acima” dos partidos. Carlos Jalali encontra semelhanças entre Marcelo Rebelo 

de Sousa e outros Presidentes no que à popularidade diz respeito, mas lembra 

que ela não costuma durar para sempre: “Eu creio que houve momentos em que 

outros Presidentes o conseguiram. Momentos, não os dois mandatos. Soares 

claramente o conseguiu. Conseguiu a tal ponto que o PSD o apoiou na 

candidatura de 91. Era o Presidente rei com níveis de popularidade nos 
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picos. “David Dinis defende que a popularidade de Marcelo, que comporta riscos 

porque o Presidente está muito exposto, explica-se também pela conjuntura que o 

país vive: “Há um fator que é decisivo para percebermos a enorme popularidade 

que ele tem hoje, para além da inteligência de que já falamos, inteligência, 

experiência, habilidade, etc., é que ele está a viver uma conjuntura ótima. E isso 

ajuda! Imagina este mesmo Presidente, com este mesmo perfil, ser Presidente no 

momento em que foi preciso pedir o resgate internacional? Achas que isto ia ser 

assim? Se Marcelo fosse Presidente em 2011 ele não podia ser este Marcelo, 

como Cavaco não foi. O Cavaco do segundo mandato é muito diferente do 

Cavaco do primeiro mandato. O Cavaco do primeiro mandato é o Cavaco do “ai! a 

minha pensão”, desse momento catastrófico, é o Presidente do eu não vou à rua. 

Nós já nos esquecemos, mas ao fim do segundo ano do primeiro mandato, o 

Cavaco tinha uma popularidade imensa. Pelo meio foi reeleito à primeira volta. 

Desde que Marcelo Rebelo de Sousa anunciou a candidatura a Belém, os media 

desenvolveram a narrativa do homem da televisão que queria ir para Belém. 

Conforme observámos, Marcelo foi retratado nos órgãos de comunicação social 

como o showman, o entertainer, o mediático. José Manuel Mestre reconhece que 

os media desenvolveram essa narrativa, mas defende que ela foi sempre atrás da 

exposição mediática que o Presidente da República fez questão de manter: “Ele 

criou uma ideia de que pode acontecer tudo. Mas mesmo que não aconteça nada 

nós vamos lá. E mesmo que não aconteça nada, eu não sei se houve algum dia 

sem Marcelo. A não ser quando esteve no hospital. Não, também houve. No 

hospital ele assinou leis para haver um facto. Portanto, não há! Há o dia sem 

carros, mas não há o dia sem Marcelo. E nós fazemos isso porque ele é uma 

celebridade e as celebridades têm uma coisa…vendem! Criam audiências e nesta 

lógica de sofrimento em que estão os meios de comunicação social, haver alguém 

que rende audiências não se pode perder.” ParaÂngela Silva é não só errado 

como redutor continuar a retratar Marcelo Rebelo de Sousa apenas como o 

político- celebridade.  A jornalista do Expresso entende que a cobertura 

jornalística do trabalho de Marcelo na presidência tem sido pobre:” eu acho que 

aí, sim, a imprensa ainda está um bocadinho na fase inicial, um disco riscado e 

acho que falta descobrir o que Marcelo tem para além disso. Agora, acho que o 

próprio Marcelo tem noção disso. Ele às vezes, houve uma cena giríssima numa 
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das suas viagens em que ele ia andar e depois vira para a direita e diz- eu às 

vezes viro à direita e não percebem e acho que aquilo era para a classe política, 

mas também era para os jornalistas. Ele às vezes quase que chama a atenção, 

deixem de falar de beijos e percebam que eu estou a fazer um discurso onde 

estou a mandar umas bicadas ao senhor x ou y. Eu acho que a imprensa tem sido 

pouco acutilante a acompanhar Marcelo”.  

Paulo Baldaia escreveu na fase da pré-campanha para as presidenciais um 

editorial com o título “o entertainer mor”, onde retratava Marcelo Rebelo de Sousa 

como só e apenas uma celebridade. Hoje reconhece que errou na abordagem 

porque o Presidente da República, com o estilo que tem, acabou por reconciliar 

os eleitores com a política. O cientista político, Carlos Jalali, reconhece que houve 

uma reconciliação dos eleitores, mas não só. Carlos Jalali defende que há 

também uma reconciliação dos eleitores com as instituições: “Marcelo tem uma 

posição institucional, mas consegue usar isso para uma ligação direta com o 

cidadão. E ao fazer isso está a levar apoio às instituições. Aproxima os cidadãos 

das instituições políticas.” À semelhança dos autores que abordámos que 

defendem que os políticos celebridade aproximam os eleitores ao processo 

democrático, todos os nossos entrevistados são da opinião que no caso de 

Marcelo Rebelo de Sousa isso aconteceu. O diretor do jornal Público, David Dinis, 

salienta a capacidade de Marcelo Rebelo de Sousa em comunicar genuinamente 

e lembra o que testemunhou quando passou do dia de Natal com o Presidente da 

República em Pedrogão Grande: “…o que mais me fascinou foi a capacidade de 

Marcelo tem de reservar tempo na agenda para efetivamente falar com pessoas. 

É raro nos políticos, eles param num sítio e falam rapidamente com as pessoas. 

Marcelo não. Ele não vai a um sítio sem ter uma hora para falar com as pessoas e 

isso é comunicação. Eu acho que ele faz isso com um grau de genuídade, não 

estou a dizer que seja tático. Eu acho que ele gosta de fazer isto, mas também 

acho que ele percebe que isto é muito eficaz. Porque a popularidade dele está de 

facto espalhada. O grau de eficácia que isto tem, o Presidente que tem tempo 

para falar com as pessoas, um a um, olhos nos olhos, pergunta o nome, escreve 

no papel, é uma coisa que tem um grau de disseminação de criar raízes que é 

uma bomba!” Também o jornalista Paulo Baldaia acredita que a relação que o 

Presidente estabeleceu com o povo português ajudou a uma aproximação entre 
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os eleitores e as instituições políticas, que estavam bastante descredibilizadas. O 

jornalista da SIC, José Manuel Mestre, reconhece também que Marcelo 

aproximou, por exemplo, as gerações mais jovens, mas alerta para os riscos das 

celebridades no processo político: “Marcelo é uma espécie de bomba atómica. 

Não aquela em que o Presidente tem a capacidade para dissolver o parlamento, 

mas a bomba atómica que dissuade a guerra. O problema é que é usada como foi 

no Japão. O Marcelo é um fator de chamar para a política. Agora imagina que 

este Presidente que até agora, aparentemente, fez sempre uma gestão muito 

cautelosa do estilo político, se ele decidir, está bem decidido. Ele pode fazer o 

que quiser, a forma como geriu o primeiro ano de mandato, pode chegar ao ponto 

do Trump na América. Nós costumamos dizer que os americanos não são 

esclarecidos, mas ele faz o que quer e nas sondagens continua a ter o seu 

eleitorado base do seu lado. Estas pessoas que lá em casa recebiam Marcelo 

acham que ele sabe tudo. Ele criou uma tal proximidade que lhe permite subverter 

a democracia. O perigo destas celebridades na política é que as pessoas tendem 

a perdoar-lhes, a não discutir sequer a essência e aí é um perigo para a 

democracia. Agora, enquanto fator de aglutinação é uma vantagem para a 

democracia só que a aglutinação pode funcionar para o melhor e para o pior. “. 
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6.3 O CAPITAL POLÍTICO DO PRESIDENTE-CELEBRIDADE 

 

No primeiro ano de mandato, Marcelo Rebelo de Sousa apareceu todos os dias 

nos órgãos de comunicação social. Um estudo da Cision revela que o Presidente 

da República foi mencionado em mais de 118,247 notícias na imprensa, na rádio, 

na televisão e na internet. Na televisão teve 1060 horas de cobertura, o dobro do 

ex Presidente da República Cavaco Silva. Ao fim do segundo ano, o Presidente 

não perdeu o ritmo. Soma 1856 horas na televisão, equivalente a setenta e sete 

dias e foi por 34 003 vezes notícia na imprensa e 111 571 no on line. A exposição 

mediática é determinada pela agenda do Presidente da República, que mesmo 

quando é privada tem divulgação e necessariamente conta com a presença dos 

jornalistas. Marcelo não só é presença constante nos media como cada vez que 

tem um ato público comenta assuntos da atualidade, essencialmente assuntos 

políticos. Na opinião da jornalista Ângela Silva, o comentário público do 

Presidente da República condiciona as ações do governo: “Marcelo é o 

Presidente que fala diretamente com o povo, e espera que o Costa entenda. Ele 

faz um bocadinho ao contrário, dá o recado cá fora. Eu acho que Marcelo tem 

dificuldade em comprar uma guerra frontal com um adversário político e talvez 

seja por isso que as primeiras campanhas não lhe correram bem. Eu acho que 

aquilo do confronto direto e ter de vergar o adversário talvez seja o ponto mais 

fraco de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, o que é fácil para ele e é aí que ele 

tenta render o máximo é o contacto com as pessoas.”. Paulo Baldaia concorda 

que o comentário constante de Marcelo Rebelo de Sousa na opinião pública 

condiciona a ação do governo e de todos os agentes políticos e acrescenta que o 

Presidente ao tornar público o que pensa vai construindo a sua própria narrativa. 

O jornalista do Diário de Notícias dá como exemplo o incêndio de Pedrogão e a 

atitude do Presidente ao ter partido para o terreno para apoiar as populações:” A 

questão é que quando foi verdadeiramente crucial ele foi capaz ou incapaz de 

influenciar a vida política e de obrigar o governo não só a demitir uma ministra 

que já não devia lá estar, não só de condicionar a ação de outros ministros como 

o da Defesa e deixar recados muito claros e de ele perceber como tem de 

funcionar com as lideranças dos diferentes ramos das foças armadas, mas 

também quando o povo, ou a opinião pública de uma forma geral achou que já 

era demais. Se nós olharmos para os resultados das autárquicas, percebemos 
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que a maioria das pessoas desculpou o Partido Socialista porque a narrativa que 

se construiu, a dos fenómenos naturais, o povo desculpou e deu ao PS a melhor 

vitória de sempre. Quando aconteceu aquilo em outubro, Marcelo percebeu que o 

povo já não ia na conversa dos fenómenos climatéricos e que a culpa era do 

governo e percebeu na hora que tinha de fazer um discurso violento e estava 

muito à vontade. O capital político que vai construindo, junto da opinião pública, 

junto dos opinion makers, junto do próprio poder político, permite-lhe que no 

momento em que é preciso tomar uma decisão dura ele seja ouvido”. José 

Manuel Mestre reforça a ideia de que não só a opinião do Presidente da 

República condiciona a ação do governo, como por várias vezes o executivo 

recuou ou corrigiu ações por causa de comentários que Marcelo Rebelo de Sousa 

tornou públicos: “Ele mede o efeito de cada coisa que diz. Muito é calculado. Não 

será tanto como Cavaco Silva, que aí era pensado o peso de cada palavra, aqui 

não é possível calcular isso em tantas palavras que usa, umas a seguir às outras, 

mas é tudo pensado. Ele sabe o que diz. Pensa muito depressa e já tem 

pensamento para aquilo que vai dizer, ou seja, as coisas acontecem e ele 

imediatamente cria o seu pensamento sobre elas. Como tem uma capacidade de 

expressão enorme, quando lhe perguntam ele traduz aquele pensamento que ele 

decidiu quando alguém lhe perguntar ele vai transmitir. Não quer dizer que seja o 

pensamento do cidadão Marcelo Rebelo de Sousa, porque não pode ser. Agora é 

genuíno porque é aquilo que ele passou a pensar e a maior parte vezes será 

mesmo aquilo que ele pensa”. David Dinis concorda com José Manuel Mestre: 

“Ele condiciona tudo e conscientemente, não é por acaso. Eu acho que ele tenta 

fazer isto de uma maneira win win. Há uma coisa no cargo de Presidente que é 

muito difícil de gerir: a popularidade de um Presidente é um instrumento de 

trabalho importantíssimo, é o primeiro instrumento de trabalho dele. Um 

Presidente que não seja popular tem margem de manobra zero, zero capacidade 

de influência. Tudo aquilo tem muito de genuíno no Marcelo, mas é muito medido, 

muito trabalhado. Por isso eu acho que é consciente, mas de boa vontade, um 

jogo mais mais. Ele sente que tem mais influência como agente que está dentro 

do que se for um elemento do contra porque aí ele deixa de ser um elemento 

agregador e o perfil deste Presidente é claramente de ser um Presidente 

agregador. Por isso é que eu digo que no caso dele a circunstância é 

absolutamente determinante. Não funciona em ambiente contrário.” 
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Um Presidente que diz publicamente o que pensa, parte do que pensa, pelo 

menos, e com níveis de popularidade nunca vistos. Marcelo Rebelo de Sousa já 

arrecadou um capital político considerável, a questão é o que fará com ele. A 

popularidade de Marcelo é para a jornalista do Expreso, Ângela Silva, também um 

factor de risco: “Eu acho que é um fator positivo, mas tem claramente alguns 

riscos. O risco maior e Marcelo tem de ter noção disso, vamos ver como ele vai 

gerir esta questão daqui até ao fim do mandato, é ele tornar-se numa espécie de 

homem providencial. Foi isso que aconteceu a Cavaco quando ele era Primeiro 

Ministro. O Cavaco era a Santa da Ladeira e isso Marcelo não será. Mas homem 

providencial no sentido de as pessoas começarem a achar que ou o Marcelo 

resolve ou ninguém resolve. Se houver fogos no país ou Marcelo dá um murro na 

mesa ou o país continua a arder, se houver gente a dormir nas ruas ou o Marcelo 

resolve ou ninguém resolve. Eu acho que a perspetiva do país de começar a olhar 

para Marcelo como o único político que nos pode salvar é horrenda. Agora, eu 

acho que ele tem noção disso, porque isso é o populismo puro e duro. É as 

pessoas canalizarem todas as suas esperanças, expetativas num homem só.” 

Questionado sobre se Marcelo Rebelo de Sousa pode tornar-se um homem 

providencial, José Manuel Mestre não tem dúvidas de que Marcelo já encarnou 

nessa figura: “Eu acho que ele quer ficar para a história como a celebridade boa. 

Mas ele já é o homem providencial. O primeiro ano de mandato transformou-o no 

homem providencial. Há muita gente a criticá-lo. Eu sinto isso no café, no dia a 

dia, as pessoas perguntam se ele não para. Excesso de protagonismo e excesso 

de presença. Eu acho que isto não vai ser um problema porque ele é visita de 

casa. Uma pessoa aos amigos vai dizendo- eh pá, o gajo exagera um bocado, 

mas nós aos nossos amigos perdoamos. E ele como celebridade de casa, ele não 

é uma celebridade qualquer, é lá de casa, e a tendência é criticar, mas depois 

perdoar. São os primeiros a votar nele. Mas há muita gente a dizer que ele está a 

exagerar. O perigo de ele se achar não um homem providencial, eu aí acho que 

não existe. Ele tem noção. Ele quer ficar para a história como o melhor Presidente 

de todos, o mais próximo do povo, porque acho que ele encarnou essa 

personagem da celebridade.” Na linha do que afirmam José Manuel Mestre e 

Ângela Silva, o diretor do Público, David Dinis recorre a uma metáfora: “Não 

haverá aquela tentação dele achar que é o maior e que vai resolver tudo. Eu acho 

que vai perceber o momento em que estiver a mais, se isso acontecer. Qual é o 
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problema? Isto é um bocadinho como se um jogador de futebol só pudesse mudar 

a equipa ao intervalo. Ele só pode abdicar a meio, no fim do primeiro mandato. 

Não pode sair a meio do cargo do Presidente. Ele tem de gerir sempre a coisa 

pensando num mandato todo. E porque é assim é que nós só vamos ver Marcelo 

anunciar se se recandidata a meses das presidenciais. Porque ele vai ter mesmo 

de fazer um julgamento sobre como é que vai ser a seguir. Nunca antes das 

legislativas ele vai pensar no assunto. Se ele sentir que não vai ser produtivo, não 

querendo dizer que não pensa na sua popularidade, não creio que o risco exista.”. 

David Dinis recorda que à partida para as eleições presidenciais discutia-se a 

questão- para que serve um Presidente? e defende que agora, com Marcelo 

Rebelo de Sousa, ninguém tem dúvidas disso. Quando lhe perguntamos se a 

determinada altura, Marcelo pode considerar que tudo depende dele, o diretor do 

Público responde: “Para ser realista, eu não vou dizer tudo, mas muito do país 

depende dele. Em bom rigor porque ele se colocou nessa posição. Toda gente à 

volta reconhece que se não fosse o Marcelo, mesmo esta solução governativa, 

funcionou por causa dele. Marcelo foi a cola de vários partidos completamente 

diferentes. E foi mesmo. Foi ele que transmitiu para o centro político, o eleitor 

comum que vai decidir muitas eleições, a perceção que aquilo era possível. Mas 

também é para isso que serve um Presidente 

Há quem questione se o estilo de Marcelo Rebelo de Sousa é popular ou 

populista. Paulo Baldaia admite que os primeiros anos de mandato de Marcelo 

Rebelo de Sousa fizeram-no mudar de ideias quanto a esta dúvida: “…é popular 

no sentido de que Marcelo é um populista responsável. Ele é um populista, mas é 

responsável e seca o populismo que possa existir na política. Não dá espaço para 

que apareçam populistas que não estão a pensar no bem comum, mas a pensar 

no seu próprio bem. Marcelo joga as duas coisas, ou seja, está a pensar no bem 

comum e no que é que tratando no bem comum isso também lhe serve a ele, 

como político”. António Costa Pinto defende até que Marcelo Rebelo de Sousa é 

até uma espécie de “vacina” contra o populismo:” o sistema partidário português é 

dos únicos que se mantém estável. Alguns ainda tentaram liderar tendências 

como Marinho Pinto e outros. Marcelo é simultaneamente um fator de 

estabilização, com o seu novo estilo político é uma espécie de vacina contra o 

populismo. Porquê? Porque enquanto o que muitos nos seus editoriais chamam 
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de populismo, isto é um populismo institucionalizado a partir da Presidência da 

República. Com Marcelo muito dificilmente nos teremos a curto prazo, pelo 

menos, partidos políticos com base em lideranças populistas. No centro esquerda 

isso está adiado. A grande interrogação é á direita, que está estável há 40 anos. 

A partir da Presidência o que acontece é que ele pré-ocupa o espaço público para 

o aparecimento de qualquer tendência populista.” Carlos Jalali concorda com 

António Costa Pinto e defende que Marcelo Rebelo de Sousa ao estar 

constantemente na esfera social e mediática está a preencher um espaço que de 

outra maneira podia estar a ser ocupado por movimentos populistas:” há uns 

tempos atrás durante uma conferência Marcelo disse algo muito interessante, do 

género- o político tem de aparecer senão virão outros que vão ocupar esse 

espaço. É o que ele tem feito. Há uma crise, uma tragédia e ele está lá.  E ao 

estar mostra que as instituições democratas estão a ouvir e ao fazer isso esvazia 

o balão ocupado pelos populistas que é -vejam, as elites não querem saber de 

vocês. Ele claramente faz isso de forma deliberada, ocupa o espaço. Não é algo 

novo e o próprio Marcelo fez referência a alguns presidentes anteriores e referiu 

Soares.” O cientista político até admite que se Marcelo Rebelo de Sousa quisesse 

podia seguir o exemplo de outro Presidente da República, Ramalho Eanes, e 

ocupar ele próprio esse espaço depois de sair da presidência:” vamos supor um 

exemplo extremo e completamente improvável, mas sem deixar de ter alguma 

analogia histórica. Vamos imaginar que Marcelo sai e quer criar um partido como 

Eanes fez. E Marcelo apela ao voto nesse partido. Nós temos a ideia de que o 

sistema político português está muito consolidado e que é difícil para outros 

partidos entrarem, mas esse partido de Marcelo penetra. Quantos por cento de 

votos tem? Não sei. O nosso sistema não está imune a novos partidos, apenas 

não têm aparecido personalidades com essa capacidade.” 

Um Presidente da República tão influente e tão popular condiciona também o 

trabalho dos jornalistas? É hoje mais difícil, por exemplo, criticar Marcelo Rebelo 

de Sousa? O diretor do Diário de Notícias não tem dúvidas em reconhecer que 

sim: “Pela relação que ele estabelece com as pessoas, por aquilo que nós vemos 

que é o seu capital político, pela obrigação que nós temos de perceber que ele é 

o político mais popular e com mais importância, não sendo dele o poder 

executivo, está nas mãos de António Costa, que é um político também muito 
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habilidoso, mas é mais fácil criticar António Costa, que tem o poder executivo, do 

que Marcelo Rebelo de Sousa. Porque ele sabe sempre estar. E eu não tenho 

dúvida nenhuma que cada vez que penso que uma determinada atitude ou 

decisão do Presidente é criticável, eu fico com remorsos de o fazer. José Manuel 

Mestre admite que talvez seja preciso mais cuidado com as palavras usadas, mas 

não porque Marcelo é tão popular junto do povo, mas porque é Presidente da 

República e a crítica a ser feita a mais alta figura do Estado não pode nunca ser 

gratuita: “Para mim esse problema não existe, mas acho que um Presidente da 

república não se pode por em causa gratuitamente. Porque tem de haver uma 

razão para se por em causa. Um candidato nós estamos lá para desconstruir, 

para mostrar as faces todas que ali estejam, um Presidente, ele até já chegou a 

dar sinais de um certo incómodo da minha desconstrução, com ar de 

descontração fora da câmara, mas eu faço esse trabalho. Quando não tenho 

nada para o questionar até sou capaz de lhe passar a mão pelo pelo para noutras 

ocasiões ser mais duro, mas não é fácil porque não se pode desmontar 

gratuitamente. O mesmo acontece em relação a um Primeiro ministro. Não 

podemos desmontar gratuitamente porque depois perdemos a oportunidade de 

desmontar quando é a sério. Ele beneficia também muito disso como beneficiou 

Soares. Soares quando fez a segunda candidatura, ele era Presidente, e quando 

sentiu que o discurso dele tinha um contraditório no próprio jornalista ficou 

completamente surpreendido.” 
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6.4 OS POLÍTICOS-CELEBRIDADE E AS CELEBRIDADES POLÍTICAS  

 

Marcelo Rebelo de Sousa abriu o caminho para uma forma diferente de fazer 

política. O caminho fez pela televisão, que sempre foi a rampa de lançamento 

para a eleição dos líderes, mas fê-lo enquanto comentador e não enquanto 

político. O passado na imprensa e na política deu-lhe estatuto e conhecimento, 

mas foi a figura mais popular, que tem uma linguagem acessível e nos explica 

todos os acontecimentos e o que pensa deles, que entrou na casa dos 

portugueses semanalmente e conquistou simpatias e votos. É por causa deste 

caminho que António Costa Pinto, politólogo, defende que o atual Presidente da 

República é uma figura híbrida:” O que nós notamos é a emergência nos últimos 

20, 30 anos de celebridades que entram no regime politico. Schwarzenegger, o 

próprio Reagan, o líder do movimento italiano 5 estrelas, etc. No caso de Marcelo 

não podemos dizer isso, porque Marcelo Rebelo de sousa é um jornalista, filho da 

elite política, que se especializou no campo político, que depois se tornou um 

comentador político, mas que paralelamente desempenha sempre uma função. 

Deixe dar-lhe um exemplo, eu tenho um estudo com outros colegas europeus 

sobre tecnocratas. Independentes que chegam à carreira política. E como os 

definimos? Vamos ver os elementos da elite que chegam á elite ministerial, mas 

que não desempenharam cargos políticos. Nunca foram dirigentes políticos ou 

deputados. Marcelo foi deputado da Constituinte, foi Secretário de Estado, foi 

Ministro, portanto na minha tipologia nunca poderia ser um tecnocrata. Marcelo é 

de facto o protótipo, em termos políticos, do híbrido que oscila entre a carreira 

política e o comentário político. Marcelo não é o único, há uma série de outros a 

seguir a ele que o tentam fazer. Marcelo transforma-se num comentador político, 

ganha uma autonomia muito grande em relação à vida política e quando se 

candidata a Presidente da República essa memória da sua carreira política já 

estava muito distante. Ele tem o melhor de dois mundos: não se pode dizer que é 

alguém que esteja afastado do mundo da política e simultaneamente é alguém 

que ganha com essa distância. Ele ganha as eleições como mediaman. O perfil 

de Marcelo será sempre híbrido. Aliás, quando Marcelo chega a São Tomé e diz- 

eu conheço-os todos. Este foi meu aluno, o outro foi meu secretário geral- ora aí 

está algo que Schwarzenegger nunca podia dizer, nem Ronald Reagan. E isso é 

uma coisa que Marcelo consegue”. Carlos Jalali destaca o facto da celebridade 
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que Marcelo conquistou na televisão estar agora muito mais expandida:” … uma 

celebridade é alguém que é conhecido por ser a pessoa que é. Repare que as 

celebridades têm um tipo de revistas e comunicação que Marcelo antes não tinha. 

O estatuto de celebridade ficou reforçado. Há uma diferença entre o antes e o 

depois. Neste momento Marcelo é uma figura extraordinariamente consensual, 

muito mais do que era quando era apenas comentador. Isso dá-lhe capacidade de 

impacto enquanto celebridade superior à que tinha quando era apenas um 

comentador, e segundo, tem também à sua disposição uma serie de instrumentos 

formais que reforçam a posição de celebridade. Se quiser uma analogia, é uma 

celebridade que tem holofotes muitos maiores do que tinha. Agora o espaço 

mediático é sempre que necessitar, pode intervir numa forma que não podia 

antes, pode comentar na hora e no momento, e terceito é uma figura muito mais 

consensual porque cada coisa que ele diz tem impacto em muito mais pessoas do 

que tinha antes. “ 

Este caminho de Marcelo Rebelo de Sousa está a ser seguido por outros políticos 

que têm semanalmente palco na televisão. Marques Mendes, que tem um 

comentário semanal na SIC, é para António Costa Pinto o que mais se aproxima 

no estilo e no percurso: “O mais próximo sem sombra de dúvida é Marques 

Mendes pelo comentário numa linguagem mais popular e assertiva, mas foi 

Marcelo Rebelo de Sousa que abriu esse caminho. Ora bem, ele distancia-se não 

só por vontade própria, mas também porque ele ao fazer comentário e criticar o 

que tem para criticar, critica os seus. E a distância não foi só e apenas com este 

último Presidente do PSD, teve com outros, com Santana Lopes, com Cavaco. Eu 

acho que Marcelo, no cenário político europeu é relativamente singular porque ele 

é um mediaman, mas convém ser devidamente ponderado em relação aos 

mediaman que entram de rompante nos partidos ou muitas vezes aproveitados 

pelos partidos políticos, e não é a primeira vez que acontece em Portugal. Na 

Assembleia da República quantos atores ou outras coisas chegaram a deputados. 

Para sublinhar que em minha opinião Marcelo é um produto hibrido e é sem 

duvida nenhuma não só a campanha eleitoral que fez como a candidatura que 

apresentou à Presidência da República remete sem duvida para o capital 

mediático que tem, sem dúvida, mas quer no exercício de função, quer na 

campanha eleitoral ele é um produto hibrido”. JoséManuel Mestre encontra 
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poucas semelhanças no estilo de Marcelo e Marques Mendes: “Apenas pela 

conversa. Marques Mendes está a tentar fazer o que fez o Marcelo, do político 

celebridade, mas tem um percurso muito difícil porque ele não tem empatia, não é 

a mesma pessoa, mas essa presença agradava às pessoas. Marcelo criou isso. É 

o amigo que encontramos no café e nos põe a par de tudo, dos tempos de 

faculdade ou das coisas que nós não conhecemos. Fazia-o de uma forma 

competente e credível. Esse estatuto de celebridade ele ganhou aí. Tens o atual 

Presidente dos Estados Unidos que também numa outra dimensão que se tornou 

uma celebridade política. Sendo completamente diferente, mas é uma celebridade 

política. Já o Obama era um político, constrói tudo pelo seu pensamento político e 

é uma celebridade”. E ainda no campo das diferenças e semelhanças entre 

Marcelo Rebelo de Sousa e Marques Mendes, como políticos à procura da 

celebridade, a jornalista do Expresso, Ângela Silva, deteta claramente a tentativa 

de afastamento dos partidos políticos como uma das estratégias: “Acho que ele 

está a tentar imitar o percurso de distanciamento dos partidos. Marques Mendes 

está claramente a fazer esse caminho, a imitar Marcelo. A ganhar popularidade a 

partir da televisão e afastar-se da sua ligação ao PSD e ao centro direita e a 

mostrar que é absolutamente independente. Tanto crítica o PSD como o Bloco de 

Esquerda, portanto, ele está a tentar imitar Marcelo, agora conseguimos imaginá-

lo a fazer uma campanha igual à de Marcelo? Bom, a tal notoriedade que a 

televisão lhe dá se calhar permite-lhe fazer uma coisa que ele em condições 

normais não saberia fazer. A televisão é de facto um segredo extraordinário. 

Agora depois é preciso ter jeito, é preciso saber mexer nas pessoas, é preciso 

saber dar os abraços que marcelo dá”. 

Conseguirá outro político fazer o percurso de Marcelo Rebelo de Sousa na 

televisão? Conseguirá outro político conquistar a popularidade que Marcelo 

conquistou? Conseguirá outro político prescindir do apoio dos partidos, prescindir 

dos artefactos de uma campanha, e ser eleito quase só e exclusivamente graças 

à notoriedade e credibilidade que alcançou na televisão? O jornalista da SIC, José 

Manuel Mestre acredita que sim:”… um político que tenha a coragem e ousadia 

de fazer tudo o que ele fez pode ser uma surpresa. Eu não conheço a realidade 

Macron o suficiente, gostava de a conhecer, mas ele não surge bem do nada, era 

um político, mas que tem sucesso num curto tempo beneficiando de uma situação 
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muito especifica da França. Um político que tenha a ousadia, tenha confiança em 

si próprio, para fazer uma campanha como ele fez e dispensar tudo o resto tem 

uma grande capacidade de sucesso. Terá um problema, dois em relação ao 

Marcelo, Marcelo nunca o ninguém desconstruiu por ele ser assim. Qualquer 

político que faça isso…agora vai ser comparado a Marcelo, se fosse no passado 

ia acusá-lo de populismo ou outra coisa qualquer, não sendo populista e fazendo 

apenas isso e não dizendo nada ou então iam levar ao limite p facto de não ter 

ideias. Eu um dia estava no hotel, acordei de manhã e vi uma peça do PCP e vi 

uma arruada numa rua com gente cheia de bandeirinhas e eu tive a sensação que 

tinha chegado a outro país. Um candidato que tenha a autoconfiança suficiente, 

que se esteja a borrifar para as críticas, que não tenha uma campanha muito 

longa assim, vai perceber que os cartazes e as bandeirinhas não fazem falta 

nenhuma. E isso ele percebeu. Essa parte eu acho que não preciso ser Marcelo, 

ou a celebridade que ele é. Se dá para ganhar eleições? Se for contra Marcelo 

não dá! Antes pelo contrário porque se alguém enfrentar Marcelo terá de ser o 

político puro, não pode haver a cópia e o genuíno. Agora qualquer um será a 

cópia. Não vamos ter em Portugal, tão depressa alguém a arriscar este caminho. 

Nós temos um Primeiro ministro que é o contrário”. Ângela Silva, jornalista do 

Expresso não tem tanta certeza, mas acredita que pelo menos num ponto, o 

dinheiro que se gasta em campanhas, nada vai ser igual depois de Marcelo 

Rebelo de Sousa: “Acho que há uma coisa que tem de mudar. Eu acho que será 

pornográfico a partir daqui que qualquer candidato faça uma campanha muito 

cara. Isso vai cair mal. Marcelo fez uma campanha pobrezinha. …cartazes, muita 

gente atrás, muito barulho. Tudo o que seja uma campanha muito onerosa e as 

pessoas vão fazer contas às campanhas, vão comparar, eu acho que as pessoas 

vão ter muito pudor em fazer campanhas muito caras. Eu acho que isso já se está 

a passar com as viagens presidenciais. Marcelo faz uns raids de três dias, vai 

quase sem gente atrás e eu acho que um futuro Presidente da República nunca 

repetirá aquilo que fazia, por exemplo, Mário Soares, que levava cinquenta 

pessoas atrás para as Seicheles. Isso hoje em dia já seria considerado uma coisa 

que choca o país. Portanto, esse tipo de campanha, no que toca a custos, acho 

que já não será possível fazer. E uma campanha que afaste, por exemplo, os 

aparelhos dos partidos, isso já não me parece. Um candidato a primeiro-ministro 

vai precisar do partido que o apoia. Agora em termos de candidaturas 
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presidenciais…vamos imaginar que um dia Pedro Passos Coelho, um nome que 

agora se fala muito, se candidata a Presidente da República, será que ele vai 

fazer uma campanha solitária como Marcelo? É difícil. Vai precisar de festa à sua 

volta.” 
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"Marcelo é outra coisa. Sempre fora de Belém ele é o Presidente pós-Cavaco. 

Sem enganos, porque foi assim que se mostrou na campanha presidencial: 

distribuindo beijinhos e abraços por Portugal inteiro, procurando a influência na 

medida da sua popularidade. E aplicando-a sem reservas. “ 

David Dinis, Público, 18 de fevereiro de 2017 
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CONCLUSÕES 

 

Os dois primeiros anos de Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República 

permitiram-nos observar “um novo estilo de fazer política” tal como assinalam os 

nossos entrevistados e se escreveu nos editoriais dos jornais por nós analisados. 

Marcelo Rebelo de Sousa é um dos Presidentes mais populares da democracia 

portuguesa, senão o mais popular, a sua proximidade com os cidadãos é notória, 

e vem sendo construída há várias décadas, num caso raro em toda a Europa 

como referiu o politólogo António Costa Pinto de um ex líder partidário ter espaço 

no comentário televisivo. Como escrevia a editora de política do Público, São 

José de Almeida, dias depois da eleição para Belém, Marcelo Rebelo de Sousa é 

fruto da sociedade espetáculo, ele é a celebridade televisiva que todos gostam de 

ter ao seu lado.  

Observamos neste estudo como toda a campanha de Marcelo Rebelo de Sousa 

foi construída na sua notoriedade. O diretor de campanha de Marcelo, Pedro 

Duarte, revela em primeiro lugar que foi o próprio candidato o estratega da 

campanha, ele decidiu o conteúdo da volta pelo país no caminho para Belém. Se 

a campanha para as presidenciais é usualmente centrada no candidato e o apoio 

dos partidos mais discreto, no caso de Marcelo Rebelo de Sousa os partidos 

estiveram propositadamente ausentes. O candidato de centro direita prescindiu do 

apoio de máquinas partidárias e fez uma campanha parca de recursos para 

essencialmente dar dois sinais: a necessidade de poupar recursos num país 

acabado de sair de um resgate financeiro e  a necessidade de afastar-se dos 

políticos tradicionais, não só porque os líderes dos partidos que apoiavam a sua 

candidatura encabeçaram o governo que impôs ao país sacrifícios pesados para 

fazer face à crise, mas também porque Marcelo Rebelo de Sousa entendeu que o 

país estava cansados de eleições e que os eleitores estavam saturados de 

comícios, hinos de campanha e discursos que parecem sempre semelhantes. A 

campanha de Marcelo Rebelo de Sousa centrou tudo na capacidade que o 

candidato tinha para comunicar com as pessoas, o político-celebridade que o país 

viu na televisão a comentar a atualidade política ao longo de quase duas 

décadas.  
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Neste estudo partimos da hipótese que os editoriais dos jornais Expresso, Público 

e Diário de Notícias enquadravam/framing o candidato e posteriormente 

Presidente da República como um político-celebridade e confirmámos essas 

hipóteses: 

- Os jornais portugueses destacam as características de comunicador, 

comentador e figura mediática sempre que se referem a Marcelo Rebelo de 

Sousa. Não são raras as vezes que lhe chamam pop star, showman, e até o 

comparam ao Presidente americano Barack Obama ou ao Papa Francisco. O 

rótulo da celebridade é utilizado nos editoriais durante o período de análise em 

que Marcelo Rebelo de Sousa é candidato, mas não esmorece enquanto Marcelo 

é Presidente da República. O político celebridade é uma marca evidente dos 

artigos de opinião das direções dos jornais de referência portugueses para se 

referirem ao Chefe de Estado, enaltecendo sempre a sua forma de exercer a 

magistratura que definem como popular, próxima do povo, simbólica, e fazendo 

inúmeras vezes referência ao seu passado como comentador. O político-

celebridade deu lugar ao Presidente-celebridade.  

- Se um político-celebridade é, na definição de Mark Wheeler, alguém que é 

capaz de construir uma narrativa clara, alguém capaz de comunicar com eficácia 

na política cultural popular, alguém que consegue juntar multidões, alguém cuja 

opinião tem impacto nos eventos e alguém que utiliza a sua celebridade para 

mobilizar pessoas em torno de políticas, essas marcas são bem evidentes na 

leitura dos editoriais dos jornais Expresso, Público e Diário de Notícia sobre 

Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo é enquadrado como um candidato e 

Presidente com características únicas de comunicação com os cidadãos, com 

opiniões formadas, fundamentadas e públicas sobre os mais variados assuntos 

da sociedade e capaz de mobilizar.   

- É de destacar, aliás, a semelhança dos três jornais no enquadramento de 

Marcelo Rebelo Sousa como um político-celebridade. O enquadramento/ framing 

é comum a Expresso, Público e Diário de Notícias, assim como as palavras 

utilizadas com mais frequência nos editoriais não variam muito entre os dois 

diários e o semanário. Para quem acompanha a atualidade política, não 

surpreende que Marcelo, sem os apelidos Rebelo e Sousa, seja a palavra mais 
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utilizada nos editoriais. O tratamento pelo nome próprio, usado sozinho e sem 

apelidos, é raro quando os cidadãos ou os jornalistas se referem a um político, 

mas Marcelo Rebelo de Sousa teve um percurso público na televisão onde ficou 

justamente conhecido apenas pelo nome próprio. Os interlocutores da televisão 

tratavam-no por Professor, mas o programa “As escolhas de Marcelo” abriu 

caminho a um tratamento mais familiar, até porque o comentandor entrava na 

sala dos portugueses todos os domingos.   

À partida para este estudo sugerimos igualmente a hipótese de haver um 

preconceito dos jornalistas que escrevem os editoriais dos jornais de referência 

portugueses quanto a Marcelo Rebelo de Sousa como político- celebridade: 

- Baseados na “metáfora da celebridade” verificámos que esta hipótese se verifica 

em parte. Na fase da campanha eleitoral, particularmente os jornais Público e 

Diário de Notícias dão a vitória do candidato quase como certa e atribuem a 

dianteira de Marcelo ao seu percurso televisivo como se só a notoriedade 

bastasse para se chegar a Presidente da República. À exceção do editorial do 

Diário de Notícias assinado pelo jornalista André Macedo, no dia 11 de outubro de 

2015, dia seguinte à apresentação da candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, e 

que tem como título “Presidente”, os editoriais limitam-se a falar de Marcelo como 

uma celebridade, explicando que por esse facto nem precisa do apoio dos 

partidos do centro direita, não lhe atribuindo qualquer qualidade para além de ser 

muito conhecido. Chamam-lhe “Professor sabichão” ou “o mais conhecido 

Professor do país” e chegam até a sugerir que Marcelo Rebelo de Sousa, equanto 

comentador televisivo, “criticou e elogiou todos, disse tudo e o seu contrário”.  

- Depois da eleição, Expresso, Público e Diário de Notícias reconhecem que 

Marcelo Rebelo de Sousa tem uma nova forma de exercer a sua magistratura, 

mais junto dos cidadãos, mais popular, não deixando de dizer o que pensa 

publicamente, logo mais transparente. A marca da celebridade mantém-se, mas 

nos editoriais dos jornais analisados fica bem patente que na opinião dos 

jornalistas que os escrevem, Marcelo a utiliza de uma forma positiva, 

aproximando o cargo de Presidente da República aos cidadãos.  

- Identificámos, no entanto, uma terceira fase no que diz respeito às hipóteses 

levantadas sobre desvantagem ou vantagem de ter um político-celebridade na 
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Presidência da República. No virar do primeiro ano de Marcelo Rebelo de Sousa 

em Belém, são bem patentes nos editoriais dos dois diários e no semanário um 

acumular de críticas à atuação do Presidente da República, que os jornais 

começam a achar excessiva, com sinais de querer resolver tudo, suportada na 

popularidade que alcançou. Num editorial do Diário de Notícias chega mesmo a 

afirmar-se que a popularidade tornou Marcelo Rebelo de Sousa inimputável. Na 

nossa opinião, o preconceito em relação à celebridade de Marcelo Rebelo de 

Sousa foi ultrapassado à medida que o Presidente desempenhou as suas funções 

em Belém, mas deu lugar a uma crítica alargada sobre a forma como o Chefe de 

Estado se expõe continuamente nos media, comentando todos os assuntos, e 

como se aproveita da sua popularidade para exercer a presidência. 

A popularidade, esse trunfo que faz aumentar os poderes de um Presidente, 

como nos refere o diretor do Público, David Dinis. É com essa margem 

aumentada pela sua popularidade que Marcelo Rebelo de Sousa vai exercendo 

influência a partir de Belém. Todos os nossos entrevistados para além de 

destacarem as características únicas do Presidente da República, como a 

capacidade de comunicação, o conhecimento que tem dos media, a inteligência 

emocional, destacaram a popularidade como o grande trunfo de Marcelo Rebelo 

de Sousa. E se a análise dos editoriais revela que os jornais de referência são 

críticos em relação a Marcelo no final do seu primeiro ano de mandato por 

considerarem que o Chefe de Estado dá sinais de querer resolver tudo, é 

importante assinalar que no decorrer das nossas entrevistas, realizadas a 

terminar o segundo ano de Marcelo em Belém, há uma clara “rendição” dos 

jornalistas e cientistas políticos ao estilo mais interventivo de Marcelo Rebelo de 

Sousa, considerando os nossos entrevistados que o Presidente da República 

está, com a sua popularidade, a atuar como deve perante as circunstâncias e 

exigências do país. O jornalista Paulo Baldaia refere que a constante exposição 

do Presidente da República, os sucessivos comentários, e a popularidade, foram 

aliás factores decisivos para que Marcelo estivesse em condições de no verão de 

2017, face aos trágicos incêndios que assolaram o país, vir a público exigir 

consequências políticas e medidas para prevenir situações futuras. O facto de o 

Presidente ter ido aos locais da tragédia confortar as populações foi, mais do que 

um gesto simbólico, um sinal para o país e para a classe política da assunção de 
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responsabilidades e garantia de que estaria atento ao que iria mudar para que 

situações idênticas não se repetissem. O então diretor do Diário de Notícias, 

admitindo que tinha um preconceito contra o político-celebridade, pelo estilo e 

pela forma, reconhece que ultrapassou esse preconceito e vê no Chefe de Estado 

alguém com capacidades únicas para liderar fazendo uso da sua celebridade.  

Porque nada está concluído e porque a cada investigação se abrem novas 

questões, as entrevistas que realizámos fizeram-nos refletir sobre o estilo de 

presidência de Marcelo Rebelo de Sousa numa tentativa também de projetar o 

futuro. O cientista político António Costa Pinto defendeu que Marcelo Rebelo de 

Sousa é uma espécie de vacina contra o populismo e o também cientista político 

Carlos Jalali lembrava a necessidade de Marcelo Rebelo de Sousa de ocupar os 

espaços vazios para não dar azo justamente ao aparecimento de movimentos 

populistas. O Presidente-celebridade é híper popular, escreve a jornalista Ângela 

Silva no jornal Expresso no dia 25 de abril de 2018 a propósito do discurso do 

Presidente da República no Parlamento nas comemorações do dia da liberdade. 

No seu discurso, Marcelo Rebelo de Sousa avisou para a prevenção do 

messianismo, o risco do homem providencial, de que nos falam os nossos 

entrevistados, jornalistas e cientistas políticos. 

Debruçar a nossa reflexão sobre os políticos-celebridade à luz do nosso país, 

concretamente o caso de Marcelo Rebelo de Sousa, tem as suas vantagens e as 

suas dificuldades. Se por um lado, o objeto de estudo é muito recente e nesse 

sentido terá o seu lado de inovador, por outro faltam referências de estudos 

semelhantes em que nos possamos debruçar. Seguramente que esta 

investigação será seguida por muitas outras que não só possam acompanhar o 

restante mandato de Marcelo Rebelo de Sousa como ir mais longe em algumas 

questões aqui levantadas. Foi nossa preocupação cruzar diversas metodologias 

para responder às questões de partida, mas seguramente que muitas 

questões/pistas ficam por responder.  
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APÊNDICE 1 

 

ENTREVISTA ÂNGELA SILVA 

2 DE MARÇO DE 2018- 12H00- ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

- Na campanha questionamos- será que isto vai funcionar? Será que ganha sem a 

campanha tradicional? Valerá por si próprio apenas? 

A.S- Sim, ele por si só chegava porque ele tinha um passado televisivo de 15 

anos e isso já lhe tinha dado uma notoriedade que um político normal não tem. 

Marcelo quando foi para o terreno nós ficamos todo de boca aberta porque ele fez 

uma campanha absolutamente anormal. Nunca tinha sido visto depois do 25 de 

abril. Quase sem meios, sozinho. Eu lembro-me nos primeiros dias em que ele 

entrava nos cafés, com meia dúzia de pessoas atrás e as famílias que estavam a 

tomar café nem reparavam quem estava a entrar. E, portanto, havia aí, 

aparentemente, uma margem de risco. Mas nós tínhamos-mos esquecido que 

aquele era um homem especial, era um produto televisivo e, portanto, o que 

acontecia era que a solidão da campanha durante o dia para o noticiário da noite 

havia um salto monumental. Todas as cenas que ele tinha sabido gerir durante o 

seu momento solitário eram grandes momentos de televisão. Eu acho que o facto 

dele saber fazer televisão e dominar as regras da televisão, transformavam o dia 

pobre num momento televisivo riquíssimo e, portanto, ele de facto aí, se se pode 

chamar a isto um político-celebridade, ele é de facto é uma celebridade no sentido 

mediático. Ele não tem nada a ver com os antigos Presidentes da República. 

- Podemos compará-lo com qualquer outro Presidente? Será ele o primeiro 

Presidente-celebridade? Também é difícil comparar com os mais antigos porque 

os políticos-celebridade têm muito a ver com os novos media e toda a 

transformação em termos de imediatismo.  

A.S- Ele é de facto um caso único. Ramalho Eanes era o General Eanes. O Mário 

Soares era o bochechas. Havia uma proximidade enorme, mas não era um de 

nós. O Mário Soares era o bochechas, era o tipo que chegava perto do povo, mas 

ele não era um de nós. Sampaio era o homem de esquerda. O Cavaco era um 

homem frio e distante e com o perfil mais institucional possível. E o Marcelo é um 
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caso único, eu acho. Porque nós achamos que ele é um de nós, é um tipo de se 

senta no chão ao lado de um sem abrigo e pergunta- queres um papo seco? Quer 

dizer, eu acho que isto nem o Mário Soares fazia. 

- Mas ao mesmo tempo ele tem competências para os governar? Está acima de 

nós? Essa descrição do paradoxo do líder democrático encaixa em Marcelo 

Rebelo de Sousa? Voltando à campanha…aquilo eram momentos, mas conteúdo 

político tinha muito pouco. 

A.S- Sim, mas as candidaturas presidenciais também não são para assumir 

grandes compromissos. Ele não era candidato a primeiro ministro. Vamos 

imaginar o que seria uma campanha de Marcelo para primeiro-ministro? 

Provavelmente ele tinha que fazer uma campanha diferente. E não ia lá só com 

proximidade, afetos e grandes momentos televisivos. Agora para Presidente da 

República eu acho que ele acertou na mouche. E ele não é uma figura vazia, é 

um homem que tem anos e anos de política, de academia, é um académico 

carregadinho de conteúdo. É um homem que tem mundo, é um homem com uma 

história consistente e, portanto, ele não arriscou nada em fazer uma campanha 

que aparentemente é vazia e simples, porque ele não é uma personalidade 

simples. É uma personalidade complexa, tem a anos e anos de comentário 

político, de escrita nos jornais, de pensamento político social, religioso, económico 

e, portanto, Marcelo é das figuras mais ricas e preparadas da cena política 

portuguesa e, portanto, juntando as duas coisas deu uma história de sucesso. 

Acho que era um bocado inevitável.  

- Quando nós discutíamos na campanha se era possível que alguma coisa 

mudasse a partir daquela campanha…tu achas que vai mudar alguma coisa? 

A.S- Acho que há uma coisa que tem de mudar. Eu acho que será pornográfico a 

partir daqui que qualquer candidato faça uma campanha muito cara. Isso vai cair 

mal. Marcelo fez uma campanha pobrezinha.  

- Mas também não precisava de cartazes que uma coisa que custa muito dinheiro. 

A.S- Cartazes, muita gente atrás, muito barulho. Tudo o que seja uma campanha 

muito onerosa e as pessoas vão fazer contas às campanhas, vão comparar, eu 

acho que as pessoas vão ter muito pudor em fazer campanhas muito caras. Eu 



Sandra Sá Couto O Presidente Celebridade Página 271 
 

acho que isso já se está a passar com as viagens presidenciais. Marcelo faz uns 

raids de três dias, vai quase sem gente atrás e eu acho que um futuro Presidente 

da República nunca repetirá aquilo que fazia, por exemplo, Mário Soares, que 

levava cinquenta pessoas atrás para as Seicheles. Isso hoje em dia já seria 

considerado uma coisa que choca o país. Portanto, esse tipo de campanha, no 

que toca a custos, acho que já não será possível fazer. E uma campanha que 

afaste, por exemplo, os aparelhos dos partidos, isso já não me parece. Um 

candidato a primeiro-ministro vai precisar do partido que o apoia. Agora em 

termos de candidaturas presidenciais…vamos imaginar que um dia Pedro Passos 

Coelho, um nome que agora se fala muito, se candidata a Presidente da 

República, será que ele vai fazer uma campanha solitária como Marcelo? É difícil. 

Vai precisar de festa à sua volta. 

- Vamos imaginar que alguém, por exemplo, Marques Mendes, que está a fazer 

um percurso idêntico a Marcelo. Achas que ele podia fazer uma campanha do 

género de Marcelo? 

A.S- Acho que ele está a tentar imitar o percurso de distanciamento dos partidos. 

Marques Mendes está claramente a fazer esse caminho, a imitar Marcelo. A 

ganhar popularidade a partir da televisão e afastar-se da sua ligação ao PSD e ao 

centro direita e a mostrar que é absolutamente independente. Tanto crítica o PSD 

como o Bloco de Esquerda, portanto, ele está a tentar imitar Marcelo, agora 

conseguimos imaginá-lo a fazer uma campanha igual à de Marcelo? Bom, a tal 

notoriedade que a televisão lhe dá se calhar permite-lhe fazer uma coisa que ele 

em condições normais não saberia fazer. A televisão é de facto um segredo 

extraordinário. Agora depois é preciso ter jeito, é preciso saber mexer nas 

pessoas, é preciso saber dar os abraços que marcelo dá.  

-Marcelo é natural nisso? 

A.S- Eu acho que nessa parte ele é absolutamente natural. Tu não consegues dar 

aqueles beijos de proximidade em que estás a cheirar o nariz de uma velha no 

meio de uma feira, no interior do país se não tiveres essa naturalidade. Eu acho 

que isso tem a ver com a veia católica de Marcelo. Ele é um humanista, com uma 

costela que gosta de tudo o que é sentimento humano. Esta questão dos sem 

abrigo… 
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-Mas se pensarmos noutra personalidade que o próprio Marcelo enalteceu como 

um humanista, António Guterres, ele nada tem a ver com Marcelo. 

A.S- Não. Guterres não é nada natural. É híper cerebral. E é uma pessoa muito 

mais contraída. Eu acho que um dos segredos de Marcelo é que ele é informal e 

descontraído. Ele odeia informalidade. E, portanto, acho que isso neste caso 

ajudou. O Marcelo é mesmo um caso especial. E é genuinamente, é dele! Mesmo 

em televisão. Nós nunca tínhamos visto um comentador televisivo com aquela 

informalidade. Eu ouço dizer que uma pessoa não se deve mexer em televisão e 

ele quase se deitava. Virava-se de um lado para o outro. 

- Tu conheces Marcelo Rebelo de Sousa há muito anos. 

A.S- Sim. 

- Há algo muito curioso da campanha autárquica, em 1989, que indica que ele 

perdeu a eleição justamente num debate de televisão que lhe correu 

pessimamente. Ele não tinha jeito nenhum para a televisão. O que mudou, 

entretanto?  

A.S- Resolveu ir aprender. Ele no fundo funcionou como professor de si próprio. 

Quando não se sabe, vai-se aprender. Se alguém quer chegar a um determinado 

lugar, tem de se preparar e tem de ir aprender. Eu acho que foi isso que Marcelo 

fez. Ele de facto era desajeitado. Ele já era genuíno. O mergulho no Tejo, nessa 

campanha, já é um delírio, quase. E o Marcelo tem algumas coisas delirantes, 

que o tornam fascinante. E que surpreendem. Surpreender o povo é uma coisa 

fundamental. O tipo que sai de casa em Cascais, atravessa a rua de alpercatas, 

dá um mergulho no mar e volta para casa com a toalha ao ombro, isto é 

absolutamente surpreendente. Marcelo já tinha isto dentro dele, mas não estava 

treinado, não era um bicho de televisão. Eu acho que ele decidiu aprender. Fez 

um investimento de mais de 15 anos, aprendeu tudo, ele é bom aluno, tão bom 

quanto bom professor. Passou com nota alta, saiu de lá a dominar completamente 

a técnica televisiva e conseguiu a notoriedade que precisava para fazer o 

lançamento de uma carreira política onde nunca se tinha saída particularmente 

bem. 
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- E tu achas que isto tudo foi calculado? Foi pensado? Achas que ele se afastou 

da vida política de propósito? 

A.S- Ele é um calculista. Eu acho que ele na altura percebeu que tinha de sair de 

cena. Saiu mal daquela relação com Paulo Portas e durante o governo de 

Guterres, da campanha para Lisboa. Ele percebeu que tudo aquilo correu mal e 

sai, volta ao lugar onde é feliz. Eu acho que a escola, a universidade, é o sítio 

onde ele verdadeiramente se sente em casa, mas depois percebeu que…um dia 

ele confessou que ele e o António Guterres quando eram amigos e falavam em 

pequenos tinham o sonho de serem Primeiro ministro. Guterres foi primeiro 

ministro e ele não foi e ele percebe que primeiro ministro já não é o campeonato 

dele e tem de se candidatar a presidente da república. Quando está na televisão, 

aí é uma pescadinha de rabo na boca. Qual é o objetivo? É usar a televisão para? 

Ele chega a uma altura, quando tens um milhão de espetadores também paras 

para pensar. O que é que eu faço com isto? Eu acho que no caso dele, ele 

pensou, o que é que eu faço com isto? Primeiro ministro já não dá, mas 

Presidente da República dá. Eu acho que no caso dele foi uma soma de tudo. Ele 

trabalha para ganhar popularidade e notoriedade, isso eu acho que era uma 

necessidade dele. Chegar às pessoas porque ele sabe que tem muito para dar. 

Era um desperdício um país que tem o Marcelo Rebelo de Sousa que não o 

aproveitasse para um lugar de destaque na cena política. Acho que era um 

desperdício.  

- Achas que é um desperdício ele não ter sido primeiro ministro? Ou achas que o 

perfil dele se encaixa melhor na figura do Presidente da República? 

A.S- Acho que ele se encaixa melhor como Presidente da República, como acho 

que Cavaco se encaixou melhor no perfil de Primeiro ministro. E porquê? Marcelo 

não é só qualidades, como nenhum de nós é. Eu acho que um dos pontos fracos 

de Marcelo é a indecisão. Quando é preciso tomar uma decisão difícil, há um lado 

que até se podia chamar medroso. Eu acho que Marcelo no momento de cortar a 

direito e decidir e ter de deitar fora uma parte para ficar com a outra, eu acho que 

ele aí hesita. Nos momentos verdadeiramente de aperto, ele não é tão afirmativo 

como nos momentos em que se trata de envolver. Ele como Presidente da 

República está no lugar certo. Como Primeiro ministro não teria o mesmo 
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sucesso. Aliás, não é por acaso que ele está com grandes dificuldades na relação 

com Rui Rio, porque Rio é um homem muito de cortar a direito e Marcelo tem um 

bocadinho de dificuldade em encaixar isso. 

- Tu notas no discurso dele que ele é um conhecedor. Quando ele comenta tudo é 

uma forma de condicionar as decisões do governo?  

A.S- Sim, mas há várias maneiras de um Presidente da República condicionar um 

Primeiro ministro. Eu acho que o Cavaco ao contrário do que nós pensamos, era 

um Presidente que respeitava muito as reuniões de quinta feira. Por isso é que 

ele escreveu um livro sobre as reuniões de quinta feira. As audiências de quinta 

feira são importantíssimas. Por exemplo, o Soares reunia-se com o Cavaco como 

Primeiro ministro e tentava convencê-lo a fazer uma determinada coisa, ou a não 

fazer. Tentava condicionar o Cavaco. Quando não conseguia vinha para a rua e 

dizia em voz alta aquilo que ele achava e, portanto, começava a fazer campanha 

contra o governo. O Cavaco ninguém tem dúvidas que tentava influenciar o 

Sócrates nas reuniões de quinta feira. O Sócrates não lhe ligava nenhuma e ele 

também não dizia nada cá fora, a não ser um discurso por ano, e portanto, estava 

sempre a perder influência. Eu o Marcelo, nunca assisti a uma reunião de quinta 

feira, mas por aquilo que eu conheço de Marcelo, eu acho que não é muito de 

enfrentar o António Costa. Marcelo é mais o Presidente que fala diretamente com 

o povo, e espera que o Costa entenda. Ele faz um bocadinho ao contrário, dá o 

recado cá fora. Eu acho que Marcelo tem dificuldade em comprar uma guerra 

frontal com um adversário político e talvez seja por isso que as primeiras 

campanhas não lhe correram bem. Wu acho que aquilo do confronto direto e ter 

de vergar o adversário talvez seja o ponto mais fraco de Marcelo Rebelo de 

Sousa. Portanto, o que é fácil para ele e é aí que ele tenta render o máximo é o 

contacto com as pessoas.  

- Ti achas que os jornalistas retrataram e retratam Marcelo com alguma leveza no 

sentido de o reduzir só a um homem popular que chegou à Presidência da 

República? 

A.S- Eu acho que a cobertura jornalística do trabalho do Marcelo em Belém tem 

sido pobre. Isso acho francamente. Eu como leitora estou farta de ler textos a 

falar de afetos. Eu já não consigo ler frases a falar de selfies. Acho que há falta de 
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análise, de profundidade na forma como se lê este Presidente da República 

porque Marcelo é muito mais do que isso tudo. Acho que é altura de começar a 

descobrir outras coisas que existem sempre para além disso. Eu acho que aí, sim, 

a imprensa ainda está um bocadinho na fase inicial, um disco riscado e acho que 

falta descobrir o que Marcelo tem para além disso. Agora, acho que o próprio 

Marcelo tem noção disso. Ele às vezes, houve uma cena giríssima numa das 

suas viagens em que ele ia andar e depois vira para a direita e diz- eu às vezes 

viro à direita e não percebem e acho que aquilo era para a classe política, mas 

também era para os jornalistas. Ele às vezes quase que chama a atenção, 

deixem de falar de beijos e percebam que eu estou a fazer um discurso onde 

estou a mandar umas bicadas ao senhor x ou y. Eu acho que a imprensa tem sido 

pouco acutilante a acompanhar Marcelo. 

- E tu achas que os jornalistas revelaram na fase mais inicial um preconceito em 

relação a Marcelo Rebelo de Sousa, justamente por ele ser uma celebridade? 

A.S- Eu só noto isso, num setor muito de direita, muito associado ao jornal on line 

Observador e que está claramente numa campanha contra Marcelo Rebelo de 

Sousa. Agora acalmaram um bocadinho porque se aperceberam que o Marcelo 

não anda tão com António Costa ao colo como eles achava, durante dois anos. 

Acho que sim, há um setor mais de direita que eu acho que não gosta de Marcelo, 

não gosta do estilo de Marcelo, e o próprio cavaco quando foi á Universidade de 

Verão este ano disse- bom, bom é o Macron, que sabe ser criterioso no uso da 

palavra porque falar demais é um disparate.  

- Cavaco é o oposto de Marcelo. 

A.S- Por tudo o que ele representa. São os antípodas e Marcelo conseguiu aquilo 

que ele não conseguiu como Presidente. O Cavaco como Primeiro ministro foi um 

caso avassalador de popularidade. Eu fiz a campanha dele, para a segunda 

maioria absoluta e acho que nunca vi um país claramente de rastos atrás de um 

político. Era mães que traziam filhos deficientes em algumas aldeias do interior 

para o Cavaco lhes tocar. O Cavaco era a Santa da Ladeira, atenção, aliás o 

Pacheco Pereira, que é um homem muito inteligente a ler a política e que na 

altura estava como vice-presidente do partido com Cavaco, deu um grito de alerta 

e disse que atenção que o populismo em excesso…temos de deitar água fria 
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nesta campanha. Não era só as praças cheias, o Cavaco era a Santa da Ladeira. 

O Marcelo não é a Santa da Ladeira. O Marcelo é um de nós.  

- Tu achas que os políticos celebridade aproximam os eleitores do processo 

democrático? Achas que são um fator positivo? 

A.S- Eu acho que é um fator positivo, mas tem claramente alguns riscos. O risco 

maior e Marcelo tem de ter noção disso, vamos ver como ele vai gerir esta 

questão daqui até ao fim do mandato, é ele tornar-se numa espécie de homem 

providencial. Foi isso que aconteceu a Cavaco quando ele era Primeiro Ministro. 

O Cavaco era a Santa da Ladeira e isso Marcelo não será. Mas homem 

providencial no sentido de as pessoas começarem a achar que ou o Marcelo 

resolve ou ninguém resolve. Se houver fogos no país ou Marcelo dá um murro na 

mesa ou o país continua a arder, se houver gente a dormir nas ruas ou o Marcelo 

resolve ou ninguém resolve. Eu acho que a perspetiva do país de começar a olhar 

para Marcelo como o único político que nos pode salvar é horrenda. Agora, eu 

acho que ele tem noção disso, porque isso é o populismo puro e duro. É as 

pessoas canalizarem todas as suas esperanças, expetativas num homem só. 

Quer dizer, Marcelo é muito bom, mas há muitos homens e muitos políticos no 

país que são muito bons e que têm valor, num registo diferente. Eu acho que isso 

é um risco. 

- Mas achas que é algo que ele deseje? Ser o homem providencial? 

A.S- Confesso que não sei. Tenho dúvidas. Quando ele poe em dúvidas se deve 

fazer o segundo mandato, eu acho que há algo de genuíno nessa dúvida. Acho 

que dificilmente ele não fará um segundo mandato porque as sondagens vão 

dizer que ele é imbatível, o país vai querer que ele continue e ele não vai gostar 

de sentir que abandona o país. Ele deve sentir que há muita coisa que ainda 

gostava de fazer na vida. É o início da nossa conversa, Marcelo não é uma folha 

em branco. O caderno tem muitas folhas e ele deve querer preencher muitas mais 

folhas, e depois, se calhar, também a noção, que ele é analista político, que 

manter estes índices de popularidade durante dez anos também não é fácil. Ele 

começou no auge, portanto, se calhar é melhor sair ainda em alta. Eu não sei se 

ele não terá a tentação, o poder é uma droga dura, a popularidade deve ser uma 

droga duríssima, e, portanto, eu acho que ele deve ter a tentação e ser o homem 
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para quem o país se vira quando precisa de alguém. Agora, ele é inteligente e ele 

sabe que isso é um risco terrível. Confesso-te que é das minhas grandes dúvidas 

e até expetativas é saber como ele vai gerir isso e acho que isso passa muito pela 

decisão de ser recandidatar. 
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APÊNDICE 2 

 

ENTREVISTA A PEDRO DUARTE 

DIRETOR DE CAMPANHA DE MARCELO REBELO DE SOUSA 

21 Fevereiro, 2017 

- Com quanto tempo de antecedência é que foi planeada a campanha de Marcelo 

Rebelo de Sousa? Qual é o momento em que o Professor Marcelo lhe diz, eu 

preciso de si para dirigir a minha campanha e o que vamos fazer é isto. 

P.D- Muito tarde. Eu diria talvez finais de novembro. Não sei precisar o dia mas foi 

por aí. 

- Portanto, a campanha começa em janeiro. Esse é o tempo normal para preparar 

uma campanha? 

P.D- Não, não. Nem pensar. Foi completamente diferente de tudo o que é 

comum, o que é normal. E o que me apercebi é que na cabeça do Professor 

Marcelo já estava o desenho. E que tinha dois particulares. A primeira, quanto 

mais tarde começasse a campanha, melhor. Por várias razões. Uma talvez por 

ele ter uma vantagem competitiva face aos outros em termos de notoriedade. 

Outra, porque a situação política era muito complexa. Havia um governo a que 

não se sabia o que ia acontecer. Havia outro governo a ser formado, a chamada 

geringonça…e, portanto, quanto menos ele se envolvesse naquela confusão 

melhor. Interessava começar o mais tarde possível. O contexto político era tão 

complexo que nenhum candidato queria particularmente pronunciar-se sobre 

aquilo e muito menos o que se estava a apresentar como favorito e para não 

entrar no campo do Presidente em funções. Portanto, tudo o que ele dissesse 

naquele momento ia ser um ruído desnecessário. A situação não era positiva, 

todos os quadrantes não estavam a gostar da situação, era mau. Foi deliberado o 

facto de se começar mais tarde. 

- Começou quando? Fim de novembro, dezembro? 

P.D- Sim, ele em dezembro já fez algumas iniciativas porque já não era possível 

adiar mais. Começaram-se a ouvir algumas vozes críticas, porque ele era um 
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candidato formado na televisão e que não se estava a pronunciar. Ele quando 

apresentou a candidatura fez um statement muito concreto em que dizia quais 

eram as suas linhas principais e que estão lá até hoje. E, portanto, na cabeça dele 

estava tudo pensado e a campanha também. A campanha estava delineada, o 

posicionamento que veio depois a adotar, o tipo de campanha, o estilo que veio a 

adotar. 

- Mas não é propriamente o candidato que costuma definir a campanha que quer 

fazer. Isso já estava tudo na cabeça dele quando o contactou. É isso? 

P.D- Sim. É um homem que apesar de ter um pensamento que não é visto com 

político tem uma experiência enorme. Ele já passou por tudo. Já passou por 

campanha, já organizou muitas campanhas, já acompanhou candidatos. É 

muitíssimo atento ao fenómeno político, como sabemos. Nós víamo-lo na 

televisão e percebíamos que ele estava a acompanhar tudo. E portanto, ele tem 

uma capacidade de processamento de informação como eu nunca conheci 

ninguém assim.  De Facto, estava tudo na cabeça dele. 

- Portanto, quando ele lhe fala para dirigir a campanha é mais num sentido 

operacional porque já estava quase tudo o que era principal decidido. 

P.D- Sim, é mais como operacional. Sendo que ele tem uma conotação desde o 

início que é um operacional que tem de estar muito alinhado com a estratégia.  

- Mas também era um candidato que quase não precisava de fazer campanha. 

P.D- Sim, isso é um bocadinho relativo. É evidente que ele beneficiou do facto de 

ser muito conhecido, mas o ser muito conhecido só por isso não quer dizer que se 

vá ter muitos votos. Nós temos visto outros fenómenos em paralelo. Tivemos o 

Fernando Nobre, por exemplo, nas presidenciais. Às vezes o facto de não se ser 

conhecido e ser novo e diferente é uma grande vantagem. Ser muito conhecido 

também pode ser um problema e trazer riscos. O muito conhecido transformou-se 

numa vantagem porque isso foi bem gerido. O facto de ter sido bem gerido 

transformou isso numa vantagem. 

- Isso ao nível da mensagem também podia ser arriscado. Ele não era só muito 

conhecido. Ele tinha passado uma década a falar sobre tudo. E, portanto, aí 

também enfrentavam um risco. 
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P.D- Exatamente. E até o risco de haver contradições com outro produto 

acrescido a que o cidadão comum está mais ligado. Às vezes as preocupações 

dos cidadãos comuns não são as dos jornalistas que conseguem analisar, ver 

contradições. Agora, haver uma perceção geral de que ele esteve metido, entre 

aspas, em alguns assuntos no passado porque se ele se pronunciou, porque tinha 

amigos, porque tentou influenciar…as pessoas pensarem que ele fazia parte do 

sistema…isso era um risco claríssimo. Eu acho que o grande mérito da campanha 

foi esse. Há muita gente que diz- ah, ele nem precisava de fazer campanha, já era 

conhecido- mas não, por ele ser tão conhecido às vezes podia ter sido mais difícil. 

Claro que ele depois conseguiu tornar as coisas simples. Ele conseguiu 

posicionar-se fora do sistema, numa lógica fora do político tradicional. Mas teria 

sido muito fácil ele ter sido confundido com isso. Acho que provavelmente foi aí 

que os adversários falharam. Houve uma tentativa sem sucesso de o trazer um 

bocadinho à área da política do dia a dia. 

- Que era uma área que ele não queria… 

P.D- Que ele não queria. Eu como eu acho que qualquer pessoa hoje em dia não 

quer. Aí não é tanto uma questão de personalidade dele. Nós estamos a ver isso 

em diversos atos eleitorais. Quem se consegue posicionar fora do sistema tem 

mais sucesso.  

- Marcelo Rebelo de Sousa foi apoiado pelo PSD e pelo CDS-PP. É verdade que 

a candidatura à Presidência é unipessoal, mas foi apoiada por estes dois partidos. 

Chegado o momento da campanha eleitoral o Professor Marcelo não quis os 

políticos ao lado dele. Porquê? 

P.D- Sim, em primeiro lugar ele não precisava. Há estados de necessidade, todos 

os candidatos já passaram por isso. Há campanhas em que é preciso uma 

máquina, é preciso o partido e não encontram essa estrutura sem os partidos. 

Portanto, de facto, ele não precisava. Até pelo estilo que ele quis imprimir, sem 

gastos, sem custos, ele próprio e mais ninguém; pela forma de ele ser, nós 

sabemos que ele se basta a si próprio. Ele está habituado a isto. Há 30 ou 40 

anos que faz este tipo de ações, muito pessoais, se facilmente se transformam 

em ações de campanha. Vai a conferências, é convidado para todo lado, vai às 
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escolas, visita hospitais, visita instituições, faz isso com muita regularidade. E 

portanto, é um perfil de candidatura que não precisa de máquina partidária.  

- Mas mais do que a máquina, ele não queria era os líderes ao lado dele em 

campanha. 

P.D- Há um bocadinho essa tendência nas eleições presidenciais não se querer 

assumir esse cariz partidário. Por razões eleitorais, porque querem abrir o espaço 

político, e outra também para mostrar que enquanto presidentes terão de ser o 

presidente de todos, de todos os portugueses.  

- Mas nesta candidatura sentiram também que as pessoas estavam cansadas dos 

políticos. Sentiram a necessidade do afastamento dos políticos, tal como os 

conhecemos? 

P.D- Sim, mas eu disso acho que desde o primeiro minuto. Nunca me recordo de 

nenhum momento da campanha em que se tenha falado disso. Estava 

subentendido desde o primeiro minuto. A candidatura que era não beneficiava 

nada com qualquer espécie de conotação partidária. Isso ficou claro desde o 

início. E eu julgo que isso foi bem percebido pelos líderes partidários, pelo Pedro 

Passos Coelho e pelo Paulo Portas. Perceberam bem isso, portanto, não houve 

sequer a tentativa de aparecerem. Foi um pressuposto desde o primeiro minuto. 

- Mas esse afastamento dos partidos não revela também alguma hipocrisia? Uma 

espécie de usam os partidos quando precisam deles, mas quando não dá jeito 

são ignorados.  

P.D- Eu acho que não. Neste caso, não. É uma candidatura presidencial que deve 

estar acima dos partidos. Nós é que criamos um pouco esse hábito original dos 

primeiros tempos de democracia, numa altura de mais fervor, mais partidário. Eu 

acho que devemos caminhar para uma circunstância diferente, progressivamente. 

É que o que se fazia era ser eleito apoiado por partidos e depois chegar lá e não 

seguir aquilo que o partido quer. Assim, dá de facto outra independência. E eu 

acho que o Professor Marcelo quis isso, genuinamente, salvaguardar que  depois 

de eleito estava perfeitamente à vontade para tomar as suas decisões.  

- Mas não há aqui um calculismo? De afastamento em relação aos partidos.  



Sandra Sá Couto O Presidente Celebridade Página 282 
 

P.D- Eu percebo o que diz e concordo. Mas nós temos de perceber que a melhor 

forma de contrariar essa tendência não é ir para uma campanha eleitoral afirmar 

isso. Há outros momentos para o fazer. Todos temos contribuído para isso. Mais 

até quem não pertence aos partidos políticos. Quem não é político tem posto 

muito isso em causa e quem está nos partidos políticos não o tem sabido 

contrariar. É inegável. São estas as regras do jogo. E se o Professor Marcelo 

queria ganhar a eleição eram estas as regras do jogo.  

- É quase como se ele sentisse que não precisasse deles. Dava-lhe jeito estar 

longe dos partidos porque as pessoas estão cansadas dos políticos. 

P.D- Nas presidenciais eu não tenho muito a certeza se esse aspeto foi muito 

inovador. Mas sim, ele não precisou dos partidos na medida também em que os 

partidos poderiam introduzir um ruído na campanha que não era benéfico. Com a 

circunstância que estava a correr tudo na campanha. Nós sabíamos que os 

partidos estavam naquela situação em que já não eram governo e havia toda uma 

situação que não era aquela que nós queríamos na campanha.  

- Voltando à campanha, qual era a vossa estrutura? 

P.D- A nossa estrutura era absolutamente básica.  Só foi possível por várias 

razões; a primeira por causa da capacidade de trabalho do candidato, porque 

fosse qual fosse a ordem do dia estava sempre recetivo. Eu já fiz outras 

campanhas e normalmente quem está sobre a pressão e tensão de uma 

campanha eleitoral não tem com certeza cabeça para pensar em determinadas 

coisas. Quem vai pagar o lanche e assim? Nesses casos era ele que tratava. Ia 

ao bolso buscar o dinheiro e assim. Desde essas questões até às questões mais 

estratégicas dos debates e a que horas é o debate e com quem é que se debate. 

Tudo passava por ele e sem qualquer dificuldade, o que elimina logo uma data de 

coisas numa estrutura.  

- Portanto, ele tinha tudo na cabeça… 

P.D- Tudo na cabeça dele e ele muito prestável, muito comunicável, com o 

telemóvel sempre acessível. Se acaba a noite e é tarde ele não se importa que se 

ligue à uma da manha. Ele próprio ligava à uma, uma e meia da manhã. Havia de 

facto uma facilidade muito grande e uma estrutura muito leve. 
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- Eram quantas pessoas? Chamavam-lhe a campanha da marmita. 

P.D- Eramos sete, se tanto. Estava o candidato, estava eu, dois assessores, um 

fotógrafo. Um rapaz que fazia os vídeos, o motorista do táxi. Um rapaz que fazia a 

condução dos carros quando era preciso. E é isto. Eu acho que a campanha foi 

isto. Depois tínhamos pontos de contacto nos diferentes sítios.  

- Mas o Pedro já fez muitas campanhas e de facto nunca deve ter feito uma 

campanha com sete pessoas. 

P.D- Nunca. Foi de facto uma campanha muito diferente. E só possível como um 

candidato como este. No primeiro dia de volta fomos dormir a santarém e na 

manhã seguinte eu fui lá ter e levei preparado um guião com as instituições que 

íamos visitar. O que faziam, quem eram, etc. E levei-lhe aquilo e ele arrumou na 

porta do carro e nunca olhou para aquilo.  

- Mas isso significa o quê? Que ele conhecia as instituições que ia visitar ou que 

está sempre à vontade em qualquer sítio e arranja sempre conversa? 

P.D. É uma mescla das duas situações. Por um lado, ele é um homem com uma 

experiência de vida brutal. Pode não conhecer a instituição em concreto, mas já 

foi a instituições similares, já foi a outras idênticas, com as mesmas 

preocupações. E mesmo que não conheça tem uma capacidade de ouvir e 

perceber as pessoas com muita rapidez e percebe o que ali está em causa e as 

ansiedades das pessoas. 

- E a vossa campanha decorreu em instituições, algumas, poucas empresas e 

acima de tudo em ações que pareciam não estar propriamente programadas. Só 

uma hora e uma rua de uma cidade e fazia-se uma ação de campanha. Noutra 

campanha com um candidato pouco conhecido isso era impossível. Vocês 

acreditaram desde o início que bastava a presença do candidato e que não era 

preciso organizar nada. 

P.D- Sim. A atitude dele. As pessoas aproximam-se dele e se não se 

aproximarem ele vai ter com as pessoas. É tudo muito fora do comum. E 

consegue fazer até do ponto de vista mediático, numa praça se encontrar um 

velhinho ou um jovem e falar com ele consegue fazer daquela conversa um 

grande momento de campanha. Não precisa de muito mais. Aqueles banhos de 
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multidão num certo sentido eram quase evitados para justamente permitir o 

contacto mais personalizado e aquele à vontade que ele tinha. Eu lembro-me que 

por exemplo, em Portalegre, estávamos numa rua estreita e só com os jornalistas 

aquilo já parecia uma arruada. Foi um bocado assustador. O que nós queríamos 

era deixá-lo andar sozinho, entrar nas lojas, conversar com as pessoas, não 

queríamos aquelas campanhas frias. 

- Mas admite que isso só foi possível porque era o Professor Marcelo.  

P.D- Sim, pela sua notoriedade e pelo perfil que tem para este tipo de coisas. 

- Consegue identificar outra figura em Portugal que conseguisse fazer uma 

campanha desse género? Dizem-me que noutros tempos, o Dr. Mário Soares 

tinha características que eram parecidas, era muito espontâneo, mas tinha 

pessoas que o adoravam e tinha pessoas que o odiavam. Mas com o Professor 

Marcelo não, na campanha não aconteceu uma única vez haver insultos, alguém 

que lhe falasse mal. Eu lembro-me de um episódio, que até acho que foi o único, 

que aconteceu nas Caldas da Rainha, estava a rua cheia e no meio daquelas 

pessoas estava um vendedor que começou a mandar umas bocas e o Professor 

Marcelo apercebeu-se daquilo à distância e foi falar com ele, abraçou-o e falou-

lhe ao ouvido e esteve ali uns dois minutos e o homem ficou com as lágrimas nos 

olhos quando ele se afastou. Tem uma capacidade de perceber e falar com as 

pessoas que é fora do vulgar. 

- A ideia que eu tenho da campanha é que na maior parte dos dias era muito 

difícil identificar um lead (uma notícia) e por outro lado selecionar os momentos 

em que o Professor interagia com as pessoas, que eram muitos e todos com 

grande valor de imagem. Na verdade, a campanha foi quase um folclore, sem 

grande conteúdo político. Isto foi propositado? 

Pedro Duarte- Sim, sim, tenho que fizer que sim, que foi propositado. Pelas 

características da função presidencial e pelo momento político que se estava a 

viver, era uma campanha muito difícil do ponto de vista substantivo. Porque um 

candidato presidencial não é suposto ter um programa político muito vincado. Se 

quer ser um árbitro e ser neutral em todos os momentos não se pode ir para a 

campanha com uma agenda e dizer quero isto e aquilo. E depois não tem funções 

executivas.  E mesmo que tenha ideias concretas não pode. É um dilema que nós 
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temos e que todos os sistemas semi-presidencialistas têm. Onde há monarquias 

não há esse problema porque o Rei não tem de ir a eleições. Quando há eleições 

diretas há um dilema porque é muito difícil gerir discurso. Quisemos dar um 

sentido de equilíbrio, de grande responsabilidade e de conhecimento, que é 

provavelmente o seu maior ativo. As pessoas reconheceram que ele tinha 

capacidade para aquelas funções. Não porque já tivesse no bolso a solução para 

todos os problemas, mas tinha competências próprias para decidir da melhor 

maneira. Um outro lado que ele quis mostrar muito foi que seria um Presidente 

muito próximo das pessoas porque as pessoas estavam carentes disso. A política 

desumanizou-se, distanciou-se do dia a dia das pessoas, em certo sentido 

especializou-se, a crise financeira trouxe muito isso ao de cima e o anterior 

primeiro ministro é um exemplo disso que se tornou um especialista a falar dos 

desequilíbrios estruturais e isso para as pessoas de facto diz muito pouco e era 

preciso haver alguém que se mostrasse próximo das pessoas e que fosse no 

fundo o seu representante. 

- Mas isso é uma estratégia ou ele é mesmo assim? 

Pedro Duarte- Eu acho que ele é assim e o momento político beneficiou essas 

características e ele tentou levá-las ao máximo. Nós conhecemos as capacidades 

dele. Se ele quisesse adotar uma campanha mais institucionalista também o teria 

feito. Antes de ele ir para a volta ele enquanto candidato foi isso. Fez uma 

intervenção de estadista, em Celorico de Basto com os seus conteúdos 

programáticos e foi isso. Acho que se fosse necessário ele teria feito uma 

campanha nesse sentido. Ele percebeu e bem que o momento é outro, as 

pessoas querem de facto proximidade. 

- Houve alguma preocupação com uma possível perda de votos ao longo da 

campanha? Evitar o erro que destruísse uma eleição que estava à partida, como 

indicavam todas as sondagens ganha? 

Pedro Duarte- Não sei se deliberadamente. Acabou por ter esse efeito pelo tipo 

de campanha que se construiu. Não se quis aprofundar nenhum tema em 

concreto, para lhe ser muito sincero. Quis-se evitar qualquer espécie de polémica 

ou ruído lateral que pudesse prejudicar aquilo que estava em causa que era a 

eleição de um Presidente. E, portanto, ao tentar evitar isso tudo acabou por ser 
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uma campanha sensível nessa lógica. Não foi defensiva só no sentido de que isto 

está ganho e não podemos perder votos. O Professor Marcelo teve sempre uma 

grande preocupação com a abstenção também porque se abstenção fosse muito 

alta havia sempre o risco de ter de ir à segunda volta. A leitura que se fazia na 

altura, e eu acho que não era errada, era que as pessoas estavam muito 

cansadas e desiludidas com a política. É bom não esquecer que a campanha 

decorreu muito pouco tempo depois das eleições legislativas, uma campanha 

muito desgastante. As pessoas estavam cansadas e ele sentiu isso.  

- Foi até uma visualmente muito diferente. Não há hinos, não há bandeiras, não 

há comícios. Havia apenas aquelas sessões de esclarecimento, ao fim da tarde, 

em que o Professor Marcelo Rebelo de Sousa falava num tom de conversa. Isso 

foi pensado? 

Pedro Duarte- Sim. Foi deliberado. Não foi só poupança de custos. Era o registo 

que se queria ter e que se adequava à personalidade dele.  

Acha que Marcelo Rebelo de Sousa se encaixa na definição do paradoxo do líder 

democrático? Alguém que se vê que tem competências para liderar, mas que ao 

mesmo tempo fala como um de nós? 

Pedro Duarte- É um equilíbrio dificílimo. Ser um de nós, no sentido que é popular 

e está no meio do rebanho, como se costuma dizer, acho que isso ele conseguiu 

claramente. E eu acho que ele está em condições, isso melhor o tempo o dirá, 

mas se for preciso está em condições de liderar. Tem essa qualidade. Liderar no 

sentido de se por à frente do rebanho. O tal paradoxo é interessante da forma 

como ele o encarou porque ele percebeu que só vai conseguir, até por razões 

constitucionais, ele na presidência só vai conseguir liderar, ir à frente, se 

conseguir puxar as pessoas, se tiver o popular, que é essencial. É quase a única 

força que um Presidente da República tem. De resto que poderes tem? Se ele 

quer influenciar o futuro do país tem de ter outros caminhos. E o dele vem da 

força popular. 

- Marcelo é o Presidente- celebridade nesta sociedade espetáculo. Ser uma 

celebridade para isso é visto como algo positivo ou negativo? 
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Pedro Duarte- Eu acho que tudo isto tem a ver com uma tendência do 

esgotamento de um modelo, até económico, mas que depois tem consequências 

sociais e políticas, que se abraçou no pós II Guerra. Há um esgotamento e as 

democracias estão a sentir isto. Um político se quer de facto liderar tem de 

perceber que tem de ter uma ligação, uma proximidade com os eleitores diferente 

do que era no passado. Já acabou o tempo do político providencial, que se 

apresentava com um distanciamento. Não estamos nessa fase, se calhar um dia 

vamos voltar a ela, mas acho que nos próximos largos anos isso não vai 

acontecer. A tendência hoje é outra até porque os órgãos de comunicação social 

foram permitindo isso, as pessoas já não aceitam esse distanciamento. É 

evidente que há risco, mas ele percebeu antes de todos os outros que os políticos 

da nova era vão ter de ser assim. E é uma sorte para nós ele ter percebido isso 

sem ser um populista porque quem percebeu isso nos outros sítios foram os 

populistas. Em Portugal, ele percebeu não sendo um populista. 

- A diferença entre o popular e o populista? 

Pedro Duarte-Sim, pode ser assim. Depois é uma questão mais semântica, mas 

pode ser isso. Ele consegue estar de facto muito próximo das pessoas, corporizar 

os anseios das pessoas, percebê-las. 

-Facilita ser uma candidatura presidencial? 

- Sem dúvida. Eu reconheço que o discurso é mais fácil de adequar por ser uma 

campanha presidencial. Mas eu reconheço, que se por uma hipótese absurda, o 

Professor Marcelo fosse um candidato partidário ele tomaria uma posição 

semelhante, com algumas nuances. Mas ele perceberia. Porque isso acontece, 

nós em Portugal sentimos, por exemplo, em eleições para as autarquias. Nós 

vemos isso, por exemplo, aqui no Porto, com Rui Moreira, é um bom exemplo 

disso. O Rui Moreira que ganhou com uma percentagem brutal, com quase 

maioria, três meses antes ninguém o ligava à política. E ele de facto ganhou 

porque as pessoas o vêm como um dos nossos, que se impôs aos políticos. Na 

governação nacional ainda não sentimos isso porque temos um sistema 

relativamente fechado e por com certeza razões históricas, mas por exemplo aqui 

ao lado em Espanha, com o movimento Ciudadanos, com o Podemos, e noutros 

países, o Movimento 5 estrelas, em Itália, ou em França Marine Le Pen com 
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aquele discurso de rotura contra o sistema, isso tem um efeito muito relevante. Há 

um caso interessante de uma neurocientista que apresentou em Davos um 

estudo…ela fez uma data de experimentações não relacionado com o fenómeno 

político mas ela adaptou, nomeadamente ao caso Trump, no fundo ela comprova 

que ao contrário de todas as teorias económicas dizem, há momentos, 

nomeadamente em fases de stress, por exemplo depois de uma recessão 

económica, em q as pessoas têm mais prazer em penalizar, causar dano, 

algumas pessoas que culpem pela situação nem que a vitória do outro penalize e 

piore a sua vida. Ela depois faz a ligação a Donald Trump para dizer que muitas 

das pessoas que votaram Trump até acham que vão ficar piores, mas só o gosto 

de penalizar o sistema de Washington dos últimos anos, só isso fez com as 

pessoas votassem no Trump. É esse fenómeno que o Professor Marcelo também 

corporizou. As pessoas não o quiseram penalizar porque não o associavam ao 

passado. E isso no fenómeno partidário também vai acontecer um bocadinho 

isso. Se os partidos conseguirem fazer isso vão ter essa mudança. Porque as 

pessoas de facto e têm razões objetivas para isso, os últimos anos são anos que 

têm corrido mal. Há tanta coisa, tanto dinheiro. As pessoas estão revoltadas e têm 

razões objetivas para isso. 
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APÊNDICE 3 

 

ENTREVISTA A JOSÉ MANUEL MESTRE, JORNALISTA DA SIC 

LISBOA, 1 DE MARÇO DE 2018 

- Na campanha eleitoral de Marcelo Rebelo de Sousa questionávamo-nos que 

estilo de campanha era aquela e se no futuro todas as campanhas seriam assim. 

Consegues dizer-nos como Marcelo Rebelo de Sousa chegou a Belém sem 

precisar de fazer nada igual aos políticos tradicionais?  

J.M.M- O que o fez chegar a Belém foi a exposição na televisão. Ele não era um 

candidato. Ele era uma visita lá de casa, todos os domingos. E é essa visita de 

casa que se candidata. Ele só tinha de fazer uma campanha que tirasse partido 

disso e não se desgastasse. Não sei se reparaste que naquela campanha ele ia a 

dois ou três sítios. E em dois três sítios ficava imenso tempo. Mesmo que alguma 

coisa corresse mal ele haveria de fazer mais cinquenta coisas onde as coisas 

correriam bem para abafar o que corresse mal. Ele montou uma campanha para 

tirar partido da notoriedade que tinha, uma grande autoconfiança, que é a 

capacidade de ultrapassar as situações e as que não ultrapassasse ele iria 

ultrapassar e iria inundar alguma coisa que corresse mal com tudo o que corresse 

bem. Uma grande autoconfiança. Ele é mais do que isso com a sua capacidade 

de lidar com as pessoas, ele ganharia as eleições, mas se tivesse entrado, se 

tivesse propostas políticas, corria o risco de criar antagonismos e deixar de ser a 

visita lá de casa. 

- Ao fim do dia a tua peça o que contava? Era só momentos de Marcelo com 

pessoas e mais? Havia dias em que tinhas dificuldade em encontrar um lead? 

Uma notícia? 

J.M.M- Não havia. A minha desconstrução era com base na rua. E pegar nas 

coisas que lhe corriam menos bem, e proporcionalmente não eram equilibradas 

porque ele fazia com que não fossem, mas era a única desconstrução. Tentar 

demonstrar que algumas coisas estavam programadas. Várias até. Não sei se por 

ele ou se pelo partido. Dou-te o exemplo de Valpaços, eu não estive lá, e não 

entraria na minha peça. Ele parou porque havia uma surpresa em Valpaços, 

estavam ali umas pessoas à espera dele e ele fez questão de parar. Eu quando vi 
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as imagens, ele entra numa sala que está toda a gente sentada, uma sala 

enorme, portanto alguém preparou aquilo. Mas ele vendeu como uma coisa que 

não estava preparada. Eu demonstrei que estava preparado, pegando 

exatamente no “parece que querem que eu venha aqui”. Havia coisas preparadas, 

eu até acho que estava tudo muito bem preparado, só que disfarçado de não 

estar. 

- Tu achas que ele preparou este caminho até á presidência? O que lhe acontece 

para ele adquirir esta popularidade? 

J.M.M- Ele transforma-se no comentário. Agora, será que ele quando falhou como 

político. Ele já era comentador na TSF. Não sei porque escolhe o comentário. Se 

é pelo gozo da descoberta, depois descobre que aquilo é muito interessante 

porque toda a gente fala daquilo. Nós conhecendo hoje Marcelo sabemos o gozo 

que aquilo lhe devia dar. E depois, a seguir, percebeu que aquilo podia ser o 

regresso dele e se calhar percebeu de vez quando é expulso dos comentários da 

TVI no governo de Santana Lopes, pelo ministro adjunto. Eu acho que ele sabia 

perfeitamente, ele nunca dá ponto sem nó. Vimos isso na campanha. Vimo-lo a 

olhar quando dava o ponto, a olhar onde estavam as câmaras, a ver como ia dar 

o nó. Portanto, conhecendo esse Marcelo, eu acho que ele numa determinada 

altura achou que aquilo podia ir dar a alguma coisa. Não sei se ele arrumou logo 

na cabeça sobre o que era, quando era… 

- Se era para Primeiro Ministro ou Presidente da República… 

J.M.M- Eu acho que para Primeiro Ministro nunca foi porque nunca o vimos a 

querer correr para a liderança do PSD. Eu acho que ele arrumou, ouvimos vários 

remoques ao Paulo Portas. Se ele pensou há muito tempo que iria fazer isto 

pensou em Belém porque acho que ele nunca pensou no PSD, nunca vimos. 

Depois há outra coisa, o gozo dele a mexer uma pedra e o efeito dominó, saber o 

que ela vai provocar pelo caminho, o efeito, é quase como uma borboleta que 

bate asas na China e provoca uma tempestade na Europa, ele agia muito assim. 

Se calhar, era esse gozo apenas, o gozo do comentário político. Acho que há 

uma altura em que ele percebeu, e até com a própria ajuda financeira, com o 

registo de Cavaco, que era austero, que era o oposto a ele, que ele podia ter ali 

um espaço.  
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- Na distinção do que é o político celebridade ou da celebridade política onde é 

que tu encaixas Marcelo? 

J.M.M- É difícil, mas ele é sobretudo uma celebridade. A política veio sempre por 

arrasto. Ele começa por ser protagonista, ele nunca teve carteira de jornalista, no 

Expresso, mas o que ele fazia não era jornalista. Ele é um criador de factos 

políticos. E mesmo como comentador foi sempre. Eu acho que é esse o gozo das 

pessoas, o que o faz ser respeitado em casa. É o tipo que domina tudo. As 

pessoas viam-no não só como uma visita de casa, mas como um tipo que 

chegava lá a casa e dizia-vocês viram o que eu soube? Ele ia contar às pessoas 

os segredos! O seu lado académico fazia dele um comunicador poe excelência, 

mas ele era um coscuvilheiro de serviço para as pessoas. Ele era a visita que 

trazia novidade. Ele passou pela política, mas o percurso de criador de factos 

políticos, esse Marcelo vai gozando desse privilégio e depois torna-se numa 

celebridade, mais do que o que tinha sido como político. Ele foi um político 

fracassado. Perde Lisboa, depois perde o PSD e é a celebridade que concorre a 

belém. Com conhecimento, até porque é a área a que ele se dedicava, a área dos 

factos polítricos, com um conhecimento profundo da política. 

- Tu achas que ele é um político celebridade que encaixa com exatidão no 

paradoxo do líder democrático? 

J.M.M- Encaixa. Ele chega ao café só que o café é a nossa casa. Ele aparece lá à 

noite para ter uma conversa connosco e consegue encontrar uma empatia 

connosco. Os meus pais, que não são politizados, paravam para o ver. Os meus 

pais vêm hoje o Marques Mendes porque se habituaram com Marcelo. 

- Achas que podemos comparar Marques Mendes com Marcelo Rebelo de 

Sousa? 

J.M.M- Apenas pela conversa. Marques Mendes está a tentar fazer o que fez o 

Marcelo, do político celebridade mas tem um percurso muito difícil porque ele não 

tem empatia, não é a mesma pessoa, mas essa presença agradava às pessoas. 

Marcelo criou isso. É o amigo que encontramos no café e nos põe a par de tudo, 

dos tempos de faculdade ou das coisas que nós não conhecemos. Fazia-o de 

uma forma competente e credível. Esse estatuto de celebridade ele ganhou aí. 

Tens o atual Presidente dos Estados Unidos que também numa outra dimensão 
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que se tornou uma celebridade política. Sendo completamente diferente, mas é 

uma celebridade política. Já o Obama era um político, constrói tudo pelo seu 

pensamento político e é uma celebridade.  

- Achas que políticos celebridade como Marcelo Rebelo de Sousa, aproxima os 

eleitores. As pessoas tratam-no pelo nome. Tu achas que isto é um benefício para 

o processo democrático?  

J.M.M- Eu dou-te o exemplo de uma visita que Marcelo fez há pouco tempo a 

uma escola que pertencia a um bairro problemático e em que os miúdos 

perguntavam- o Marcelo está aí? E ficaram completamente presos. Eles tinham 

ali a celebridade e eles adoravam-no. Ele aproxima-se mesmo das pessoas. 

Estes miúdos sabem quem é Marcelo e vão votar nele. Isto é muito bom para a 

democracia porque aproxima os eleitores, é o que ele está a fazer. Depende é 

como é que é usado. Ou seja, Marcelo é uma espécie de bomba atómica. Não 

aquela em que o Presidente tem a capacidade para dissolver o parlamento, mas a 

bomba atómica dissuade a guerra. O problema é que é usada como foi no Japão. 

O Marcelo é um fator de chamar para a política. Agora imagina que este 

Presidente que até agora, aparentemente, fez sempre uma gestão muito 

cautelosa do estilo político, se ele decidir, está bem decidido. Ele pode fazer o 

que quiser, a forma como geriu o primeiro ano de mandato, pode chegar ao ponto 

do Trump na América. Nós costumamos dizer que os americanos não são 

esclarecidos, mas ele faz o que quer e nas sondagens continua a ter o seu 

eleitorado base do seu lado. Estas pessoas que lá em casa recebiam Marcelo 

acham que ele sabe tudo. Ele criou uma tal proximidade que lhe permite subverter 

a democracia. O perigo destas celebridades na política é que as pessoas tendem 

a perdoar-lhes, a não discutir sequer a essência e aí é um perigo para a 

democracia. Agora, enquanto fator de aglutinação é uma vantagem para a 

democracia só que a aglutinação pode funcionar para o melhor e para o pior.  

- Tu achas que ele já condiciona os poderes ao opinar sobre tudo? 

J.M.M- O atual Primeiro Ministro já várias vezes recuou completamente face a 

posições do Presidente. Ele não quer ter o Presidente contra ele. Ele podia 

querer, mas como tem muitas fragilidades, outros problemas para resolver, e 

como ele sabe que o Presidente não é, eles devem ter uma pessoa em São Bento 
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a ouvir tudo o que o Presidente diz porque é impossível para o Primeiro Ministro 

conseguir acompanhar tudo. Ele mede o efeito de cada coisa que diz. 

- É tudo calculado? 

J.M.M- Muito é calculado. Não será tanto como Cavaco Silva, que aí era pensado 

o peso de cada palavra, aqui não é possível calcular isso em tantas palavras que 

usa, umas a seguir às outras, mas é tudo pensado. Ele sabe o que diz. Pensa 

muito depressa e já tem pensamento para aquilo que vai dizer, ou seja, as coisas 

acontecem e ele imediatamente cria o seu pensamento sobre elas. Como tem 

uma capacidade de expressão enorme, quando lhe perguntam ele traduz aquele 

pensamento que ele decidiu quando alguém lhe perguntar ele vai transmitir. Não 

quer dizer que seja o pensamento do cidadão Marcelo Rebelo de Sousa, porque 

não pode ser. Agora é genuíno porque é aquilo que ele passou a pensar e a 

maior parte vezes será mesmo aquilo que ele pensa.  

- Achas que os jornalistas retratam Marcelo como uma celebridade? Os jornalistas 

ajudaram a construir essa imagem?  

J.M.M- Ajudaram, sim. Basta ver como as agendas das televisões acompanham 

sempre Marcelo. Ele criou uma ideia que é que pode acontecer tudo. Mas mesmo 

que não aconteça nada nós vamos lá. E mesmo que não aconteça nada, eu não 

sei se houve algum dia sem Marcelo. A não ser quando esteve no hospital. Não, 

também houve. No hospital ele assinou leis para haver um facto. Portanto, não 

há! Há o dia sem carros, mas não há o dia sem Marcelo. E nós fazemos isso 

porque ele é uma celebridade e as celebridades têm uma coisa…vendem! Criam 

audiências e nesta lógica de sofrimento em que estão os meios de comunicação 

social, haver alguém que rende audiências não se pode perder. Nós não vamos 

perder a hipótese de ele dizer uma coisa fantástica. E podíamos ir lá e nós não 

fazíamos. Mas ele diz sempre alguma coisa e há sempre alguém que lhe salta 

para o pescoço, há sempre alguém que o pisa quando o abraça e quando isso 

acontece nós já temos ali alguma coisa mesmo que isso, politica ou 

noticiosamente seja zero. 

- E tu achas que os jornalistas têm algum preconceito em relação aos políticos 

celebridade? 
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J.M.M- Nós temos preconceito em relação á celebridade. Em relação à 

celebridade de Marcelo acho que os jornalistas não têm e com exceções pontuais 

são completamente levados pelo estilo de Marcelo. E quando eu digo pontuais 

estou a referir-me dentro de cada jornalista, porque cada jornalista tem as suas 

exceções. Falo por mim, na maior parte dos casos eu sou levado na onda e 

incapaz de desconstruir aquela realidade. Porque enquanto ele era candidato eu 

estava muito à vontade para desconstruir… 

- E agora já não estás? 

J.M.M- Agora é mais difícil desconstruir… 

- É mais difícil criticar Marcelo agora? 

J.M.M- Mas eu vou criticá-lo porque ele cumprimenta as pessoas? Quando ele 

entra em excesso, se eu o apanhar a olhar para a câmara antes de cumprimentar 

uma pessoa eu vou tentar desconstruir aquilo. Se calhar não me preocupei na 

campanha em fazê-lo. Mas, é gratuito. Ele é um Presidente da República. Eu se 

tiver vontade estou a sentir que estou a ser preconceituoso. 

- Mas é mais difícil criticar um Presidente de quem toda a gente gosta? 

J.M.M – Para alguns jornalistas pode ser, mas para mim não é. Mas acho que os 

jornalistas são como os outros, deixaram-se levar. Para mim esse problema não 

existe, mas acho que um Presidente da república não se pode por em causa 

gratuitamente. Porque tem de haver uma razão para se por em causa. Um 

candidato nós estamos lá para desconstruir, para mostrar as faces todas que ali 

estejam, um Presidente, ele até já chegou a dar sinais de um certo incómodo da 

minha desconstrução, com ar de descontração fora da câmara, mas eu faço esse 

trabalho. Quando não tenho nada para o questionar até sou capaz de lhe passar 

a mão pelo pelo para noutras ocasiões ser mais duro, mas não é fácil porque não 

se pode desmontar gratuitamente. O mesmo acontece em relação a um Primeiro 

ministro. Não podemos desmontar gratuitamente porque depois perdemos a 

oportunidade de desmontar quando é a sério. Ele beneficia também muito disso 

como beneficiou Soares. Soares quando fez a segunda candidatura, ele era 

Presidente, e quando sentiu que o discurso dele tinha um contraditório no próprio 

jornalista ficou completamente surpreendido. Foi o que lhe aconteceu na 
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campanha. Por exemplo ao Marcelo ainda não lhe aconteceu isso. Tem e tenderá 

a ter uma ótima imprensa o tempo todo. Mas se algum dia tiver uma imprensa que 

insistentemente pegue em algumas fragilidades não sei como ele reage, mas 

acho que tenderá a reagir bem. 

- Encontras alguém na vida democrática portuguesa que seja igual a Marcelo? E 

achas que ele pode ter a sentir a tentação de achar que é um homem 

providencial? 

J.M.M- Eu acho que ele quer ficar para a história como a celebridade boa. Mas 

ele já é o homem providencial. O primeiro ano de mandato transformou-o no 

homem providencial. Há muita gente a criticá-lo. Eu sinto isso no café, no dia a 

dia, as pessoas perguntam se ele não para. Excesso de protagonismo e excesso 

de presença. Eu acho que isto não vai ser um problema porque ele é visita de 

casa. Uma pessoa aos amigos vai dizendo- eh pá, o gajo exagera um bocado, 

mas nós aos nossos amigos perdoamos. E ele como celebridade de casa, ele não 

é uma celebridade qualquer, é lá de casa, e a tendência é criticar, mas depois 

perdoar. São os primeiros a votar nele. Mas há muita gente a dizer que ele está a 

exagerar. O perigo de ele se achar não um homem providencial, eu aí acho que 

não existe. Ele tem noção. Ele quer ficar para a história como o melhor Presidente 

de todos, o mais próximo do povo, porque acho que ele encarnou essa 

personagem da celebridade. A celebridade não pode ter um ponto baixo. Ele 

disse uma coisa muito engraçada a esses miúdos. Perguntaram-lhe se ele não se 

sentia uma pop star. E a resposta dele foi- é uma grande resposta e eu se calhar 

vou arrepender-me por não a ter usado- a resposta dele foi que as pop stars 

também têm uma vida difícil e nunca se sabe o que está para lá das luzes. Ele 

queria dizer que vocês não sabem o que isto me custa.  

- Encontras alguém semelhante? Voltando ao início da nossa conversa. Alguém 

podia fazer uma campanha semelhante e ser eleito Presidente da República? 

J.M.M- Na história da democracia não há ninguém semelhante. Ele superou 

largamente Mário Soares, que viveu numa outra realidade de uma televisão única. 

Ele está preparado para esta multidisciplinariedade que existe hoje. Eu, sem 

precisar de fazer nada por ser já uma celebridade não há ninguém. Ou seja, não 

há uma celebridade que pudesse ser político nem há um político que seja uma 
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celebridade e dispense esta realidade. E eu agora não tenho dúvidas em afirmar, 

depois do nosso tempo de conversa, que ele é uma celebridade política e não um 

político-celebridade, do meu ponto de vista. Mas, um político que tenha a 

coragem e ousadia de fazer tudo o que ele fez pode ser uma surpresa. Eu não 

conheço a realidade Macron o suficiente, gostava de a conhecer, mas ele não 

surge bem do nada, era um político, mas que tem sucesso num curto tempo 

beneficiando de uma situação muito especifica da França. Um político que tenha 

a ousadia, tenha confiança em si próprio, para fazer uma campanha como ele fez 

e dispensar tudo o resto tem uma grande capacidade de sucesso. Terá um 

problema, dois em relação ao Marcelo, Marcelo nunca o ninguém desconstruiu 

por ele ser assim. Qualquer político que faça isso…agora vai ser comparado a 

Marcelo, se fosse no passado ia acusá-lo de populismo ou outra coisa qualquer, 

não sendo populista e fazendo apenas isso e não dizendo nada ou então iam 

levar ao limite p facto de não ter ideias. Atenção que o Sampaio da Nóvoa numa 

determinada altura até jogou futebol. Não fez a mesma coisa, mas procurou 

aproximar-se e quando faz isso dispara em relação à adversária dele que por 

outras razões também se afunda. Agora, um político que faça isso tem uma 

grande probabilidade de ser considerado um tipo próximo só que depois em 

relação ao Marcelo, não é a visita de casa, falta-lhe tudo o resto. Marcelo não 

precisou de fazer mais nada. Quem tiver coragem de deixar andar com aquelas 

bandeiras atras. Eu um dia estava no hotel, acordei de manhã e vi uma peça do 

PCP e vi uma arruada numa rua com gente cheia de bandeirinhas e eu tive a 

sensação que tinha chegado a outro país. Um candidato que tenha a 

autoconfiança suficiente, que se esteja a borrifar para as críticas, que não tenha 

uma campanha muito longa assim, vai perceber que os cartazes e as 

bandeirinhas não fazem falta nenhuma. E isso ele percebeu. Essa parte eu acho 

que não preciso ser Marcelo, ou a celebridade que ele é. Se dá para ganhar 

eleições? Se for contra Marcelo não dá! Antes pelo contrário porque se alguém 

enfrentar Marcelo terá de ser o político puro, não pode haver a cópia e o genuíno. 

Agora qualquer um será a cópia. Não vamos ter em Portugal, tão depressa 

alguém a arriscar este caminho. Nós temos um Primeiro ministro que é o 

contrário. 
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APÊNDICE 4 

 

ENTREVISTA PAULO BALDAIA- DIRETOR DO DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

LISBOA, 2 DE MARÇO DE 2018 

- Paulo, começando pela forma como Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito. Na tua 

opinião bastou-lhe a notoriedade? Foi à custa da televisão que Marcelo foi eleito? 

P.B- Sim. Sem dúvida. Marcelo não enganou ninguém. A campanha dele foi 

aquilo que ele foi enquanto político. Mesmo quando foi líder do PSD, no sentido 

de que é alguém que tem uma capacidade única de analisar o que pensam as 

pessoas fora do mundo em que vivem os jornalistas e os políticos e do mundo em 

que é que as pessoas querem. Recuando ao tempo em que Marcelo era pré-

candidato, eu um dia fui fazer uma conferência a Fafe e encontrei-me no 

aeroporto Francisco Sá Carneiro com Marcelo Rebelo de Sousa. Havia uma greve 

dos controladores aéreos em Paris e estava tudo atrasado e encontramo-nos na 

sala VIP do aeroporto. As pessoas da TAP estavam todas muito preocupadas em 

resolver o problema de Marcelo. A celebridade, o homem que toda a gente 

conhecia da televisão. Enquanto aquilo não se resolvia fomos passear pelo 

aeroporto e o meu espanto foi que Marcelo Rebelo de Sousa era, para as 

pessoas que estavam no aeroporto, uma espécie de Cristiano Ronaldo. Eu só o 

conseguia comparar com Cristiano. Eu só imaginava o Cristiano Ronaldo no 

aeroporto do Porto a ser assediado pelas pessoas que se cruzavam com ele, era 

só assim que eu comparava o que estava a acontecer com Marcelo. Ele estava 

completamente enturmado com toda a gente. Não havia nenhuma personalidade 

em Portugal com quem eu o pudesse comparar. 

- Muito menos da política… 

P.B- Da política nem era possível. Na política, quando muito havia os eleitores 

daquele partido que podiam saudar aquela pessoa e os que não são até o podiam 

vaiar. Marcelo era completamente transversal. Toda a gente queria tocar em 

Marcelo, tirar fotografias com Marcelo, quando o viam sorriam de orelha a orelha. 

Eu era muito crítico de Marcelo como jornalista, como editorialista e isso levou-me 

a escrever um editorial chamado “O candidato entertainer mor do reino” foi o título 

que eu lhe dei. Era a perceção que eu tinha de que Marcelo Rebelo de Sousa 
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tinha consciência de que era uma pop star, alguém que estava acima do debate 

político. Alguém que tinha durante muitos anos habituado as pessoas a olharem 

para ele como alguém que iria em última instância defender aquilo que o povo 

queria que fosse defendido. Desse ponto de vista olhamos para o Marcelo, antes 

de ele ser eleito como Presidente da República, e eu falo por mim, analisei-o 

assim com um preconceito que eu tinha que era- a política não precisa de um pop 

star, não precisa de um populista. 

- Tu achas que ele, e é, populista ou popular? 

P.B- Pois, se me perguntasses isso no passado eu diria populista. Agora eu digo 

que é popular no sentido de que Marcelo é um populista responsável. Ele é um 

populista, mas é responsável e seca o populismo que possa existir na política. 

Não dá espaço para que apareçam populistas que não estão a pensar no bem 

comum, mas a pensar no seu próprio bem. Marcelo joga as duas coisas, ou seja, 

está a pensar no bem comum e no que é que tratando no bem comum isso 

também lhe serve a ele, como político.  

- Em que é que consistia o teu preconceito em relação a Marcelo? 

P.B- Eu achava que ele era, e hoje ainda acho, mas muito menos porque ele 

também corrigiu, mas achava que como comentador, ou mesmo como líder do 

PSD, Marcelo é muito volátil. Hoje menos do que era noutras condições. Como 

Presidente da República percebeu que há coisas em que tem de ceder e não 

pode continuar a atuar como atuou quando era analista ou quando era líder 

partidário. Mas é muito volátil, ele quer uma coisa e quer outra. No dia em que 

estamos a conversar escrevi um texto sobre Marcelo que é o seu problema de se 

estar a divertir enquanto vê Rui Rio a estatelar-se como líder do PSD. Ele tem um 

problema com Rui Rio desde que ele foi secretário geral do tempo em que era 

líder do PSD. Rui Rio fez-lhe a vida negra no PSD porque quis por ordem no 

partido. Portanto, ele diverte-se a ver Rui Rio a passar um mau bocado, mas por 

outro lado tem receio dos seus próprios desejos, isto é, se correr muito mal a Rui 

Rio isso vai sobrar para ele enquanto Presidente da República porque António 

Costa pode ter maioria absoluta e isso é algo que um Presidente não quer e 

portanto, ele tem aquela dualidade, diverte-se. 

- Quando tu dizes isso estás a dizer que Marcelo é um calculista. 
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P.B- É. Está a olhar para o futuro. Ninguém tem dúvidas que que ele quer ter um 

resultado como teve Mário Soares quando foi reeleito. Ele até é mais popular do 

que foi Mário Soares. 

- Ia justamente questionar-te sobre isso. Há alguém no mundo da política que se 

aproxime ao conceito de celebridade de Marcelo Rebelo de Sousa? 

P.B- Vejo duas pessoas. Em ternos de popularidade, o que eu vou dizer é 

politicamente incorreto, mas houve uma votação na RTP que mostrou isso, em 

termos de popularidade podemos comparar Marcelo a Salazar e Álvaro Cunhal. 

São as duas personagens históricas, e Mário Soares obviamente, eu acho que 

nessa eleição da RTP Soares foi injustiçado, mas obviamente Cunhal e Salazar.  

- Estás a falar em termos de popularidade. Em relação ao paradoxo do líder 

democrático, alguém que é um de nós, mas que tem competência para nos 

governar, vês mais alguém. 

P.B- Isso é Marcelo. Não há ninguém para além de Marcelo. Nem nesta eleição 

que determinou quem era o político mais popular e dividiu a sociedade. Valia a 

pena a RTP voltar a fazer essa eleição porque eu acho que Marcelo seria capaz 

de derrotar Oliveira Salazar e Álvaro Cunhal. Porque não havia Marcelo Rebelo 

de Sousa nessa altura, aquela divisão mostrou uma divisão enorme na sociedade. 

Se houvesse Marcelo estou convencido que Marcelo conseguia ganhar a esses 

dois, coisa que Mário Soares não foi capaz de fazer. Soares acabou por ficar 

relegado para terceira figura e a Marcelo isso não ia acontecer. Ele seria a figura 

democrática que conseguiria que o povo português votasse nele para ultrapassar 

duas pessoas que tinham características ditatoriais.  

- Portanto, tu estás rendido a Marcelo Rebelo de Sousa. 

P.B- Completamente. Completamente. Fui muito crítico dele enquanto político. 

Escrevi alguns artigos de opinião que eram muito duras para Marcelo Rebelo de 

Sousa. Um eu tenho a certeza que tinha metade de razão e noutra metade não 

tinha razão. A metade que eu tinha razão é que ele é exatamente como eu disse 

que ia ser; a metade em que eu não tinha razão e que é o mais importante, é que 

eu disse que aquilo ia ser mau para o país e eu acho que é bom para o país. 

Marcelo Rebelo de Sousa reconciliou os eleitores com a política. Eu conheço 
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muita gente fora do jornalismo e da política em que vivo e que me diz maravilhas 

de Marcelo Rebelo de Sousa. Pessoas que se reconciliaram com a política por 

causa de Marcelo.  

- Nesse sentido tu achas que os políticos celebridade aproximam os eleitores? 

P.B- Eu não acho que seja igual para toda a gente. Eu acho que há muitos 

políticos populares que vão e vêm, desaparecem, conseguem grandes conquistas 

e depois não têm resultados práticos para a vida de um país. No caso de Marcelo, 

eu acho que o que ele tem sido como Presidente da República, não estou a falar 

se ele tem sido bom para o país, se leva o governo ao colo ou quando resolveu 

que tirava o tapete ao governo depois dos incêndios de outubro, ele aí fez o que 

qualquer Presidente faria, percebeu que já não havia desculpa, mas acima de 

tudo, descontando o trabalho que ele tem de ter, ora agora estou com o governo 

ora agora estou com a oposição, dou o braço a este e dou o braço aquele, esteve 

muito mais com o governo porque era importante para o país credibilizar este 

governo que fez um arranjo à esquerda, portanto isso tudo foi resolvido e foi 

resolvido com a ajuda de Marcelo. Se Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da 

República, da ala direita, não tivesse ajudado a resolver essa imagem lá fora isso 

não teria sido resolvido, e ele foi muito criticado justamente por essa ala que o 

elegeu, no primeiro ano como Presidente é a direita quem mais o critica. Mas 

acima de tudo, na relação que os portugueses têm com a política, que estava 

muito descredibilizada. Marcelo como um político tradicional ajudou muito. 

- Ia perguntar-te se Marcelo Rebelo de Sousa será um político celebridade ou 

uma celebridade política. 

P.B- Vou dar-te um exemplo muito concreto. Uma celebridade que se transforma 

em político é Marinho Pinto. Foi o que foi, tem os seus méritos e defeitos, mas foi 

o que foi. Marcelo não é isso. Marcelo é um político que se transforma numa 

celebridade, é o contrário. Nos Estados Unidos discute-se se Oprah pode ser 

candidata, uma espécie de Trump à esquerda. Trump soube muito bem como lá 

chegar. Marcelo não é isso.  

- Mas se perguntares às gerações mais novas não se lembram de Marcelo como 

político. 



Sandra Sá Couto O Presidente Celebridade Página 301 
 

P.B- Não se lembram. Marcelo não é uma celebridade que vem do nada. Marcelo 

é alguém que é um político e que se transformou uma celebridade. O político 

Marcelo Rebelo de Sousa não nasceu agora. No primeiro discurso do 10 de junho 

Marcelo fez um discurso dizendo- o povo está farto das elites. Ora, se nós nos 

lembrarmos quem é Marcelo, ele é da elite desde que nasceu. Marcelo é filho e 

afilhado do antigo regime, viveu com aquilo, teve a vida que quis. Não conheço 

ninguém na vida política que seja mais elite do que Marcelo. Mas ele é capaz de 

fazer um discurso destes, contra si próprio, contra a vida que teve. Ninguém é 

mais da elite do que ele e faz um discurso, o primeiro como Presidente no dez de 

junho, dizendo que o povo está farto das elites. E fez um discurso como se não 

fizesse parte das elites e o povo adorou. Ele pôs-se do lado contrário ao que 

pertencia. E porque é que isto funciona? É porque o povo sabe que Marcelo, 

apesar de ser da elite, está disponível para defender o povo. Ele percebeu, tem 

uma veia muito cristã e acha que tendo sido beneficiado pelo lugar onde nasceu 

tem de fazer alguma coisa pelos outros. E adora ser adorado, isto é, da natureza 

humana. 

- Corre-se o risco de ele se vir a tornar o homem providencial? 

P.B- Eu acho que ele não pensa que é. Ele tem-se em boa conta, obviamente, e 

tem razões para isso, mas não é alguém que se acha acima dos outros. Ele acha 

que pode contribuir para resolver os problemas, não se tem na conta de ser o 

único que pode ajudar, mas acha que pode ajudar a resolver alguns problemas. 

Do que ele não escapa, porque também é da natureza humana e é dele é de às 

vezes confundir o que ele pensa e aquilo que é o melhor para o país. Marcelo 

Rebelo de Sousa, por ser Presidente da República, não deixou de ser quem é. 

Ele adora a intriga política. Eu como qualquer jornalista que faça política terá 

muitas histórias para contar dos telefonemas que recebeu dele e já depois de ser 

eleito Presidente da República. Vou contar-te uma. Há pouco tempo houve um 

congresso do PSD onde foi eleito Rui Rio. Eu estou a contar-te porque acho que 

ele queria que eu tivesse contado isto no jornal e eu não contei porque achei que 

ele queria que eu contasse. Eu estava no congresso e vim cá fora fumar um 

cigarro e recebo um telefonema do Presidente da República a perguntar o que é 

que eu estava ali a fazer, que devia, mas é estar a trabalhar. Marcelo não resistiu 

a passar em frente ao congresso e resolveu ligar. Mas, Marcelo não resiste a isto. 
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Isto está lá e é uma característica dele. É um desejo enorme de lá estar. Marcelo 

continua a falar com os jornalistas, continua a importar-se com a intriga política e 

diverte-se com isto.  

- Este capital político que ele vai reunindo, para o que é que lhe vai servir? 

P.B- Vou dar-te um exemplo. Ele é Presidente e viveu de uma forma intensa os 

incêndios de Pedrogão Grande. A seguir a isso houve um assalto a Tancos. Eu fui 

fazer uma entrevista ao Presidente, de quase duas horas, sobre determinadas 

matérias. Acabou a entrevista e Marcelo estava a receber uns recados porque 

havia mais uns incêndios. E lá foi ele a correr para Mação. Ele deixou recados 

muitos claros ao governo dizendo que se havia responsabilidades teria de haver 

responsáveis. Dizendo no fundo que quando apuradas as responsabilidades a 

Ministra da Administração Interna não poderia lá ficar. Aquilo passou, ele 

construiu essa ideia e houve os incêndios de outubro. Se Marcelo Rebelo de 

Sousa não tem sido o que foi não ter ido para o terreno, não ter dado recados ao 

governo, não poderia ter chegado ao dia 17 de outubro e deixar muito claro que a 

Ministra não podia ficar. Isto foi Marcelo na construção que foi fazendo, quer com 

o governo, os partidos que apoiam o governo, quer também com os jornalistas e 

com aqueles que escrevem opinião, portanto ajudam a formatar a opinião pública 

valendo isso menos do que já valeu, Marcelo na altura em que faz aquele 

discurso consegue ter o aplauso geral. Eu diria que 99 por cento da população 

portuguesa concordava com ele. Ele construiu isto. Isto não nasce do nada, ele 

vai trabalhando para no momento em que precisa poder ter essa influência. 

- Tu achas que ele dar opinião sobre tudo condiciona ações do governo e até da 

comunicação social? 

P.B- Condiciona, mas também é isso que nós esperamos dele. Qual é o problema 

de Marcelo? É se um dia ele pedir que alguma coisa aconteça e ela não 

acontecer. A questão é- quando foi verdadeiramente crucial ele foi capaz ou 

incapaz de influenciar a vida política e de obrigar o governo não só a demitir uma 

ministra que já não devia lá estar, não só de condicionar a ação de outros 

ministros como o da Defesa e deixar recados muito claros e de ele perceber como 

tem de funcionar com as lideranças dos diferentes ramos das foças armadas, mas 

também quando o povo, ou a opinião pública de uma forma geral achou que já 
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era demais. Se nós olharmos para os resultados das autárquicas, percebemos 

que a maioria das pessoas desculpou o Partido Socialista porque a narrativa que 

se construiu, a dos fenómenos naturais, o povo desculpou e deu ao PS a melhor 

vitória de sempre. Quando aconteceu aquilo em outubro, Marcelo percebeu que o 

povo já não ia na conversa dos fenómenos climatéricos e que a culpa era do 

governo e percebeu na hora que tinha de fazer um discurso violento e estava 

muito à vontade. O capital político que vai construindo, junto da opinião pública, 

junto dos opinion makers, junto do próprio poder político, permite-lhe que no 

momento em que é preciso tomar uma decisão dura ele seja ouvido. E 

verdadeiramente, é impressionante que Marcelo tenha dito o que disse e no dia 

seguinte a ministra ainda estivesse lá. E desde aí até hoje o governo está a fazer 

tudo para evitar o que aconteceu no verão passado. 

- E a evitar uma colisão com Marcelo? 

P.B- Certo. Isso é importantíssimo para todos. Mesmo para o novo líder do PSD, 

Rui Rio, que tem uma relação muito difícil com Marcelo porque os dois andaram a 

disputar o lugar para Presidente da República e por tudo o que conhecemos do 

passado, por tudo o que cada um foi dizendo e pensando do outro, mesmo Rui 

Rio que não tem medo de enfrentar ninguém, com Marcelo Rebelo de Sousa está 

cheio de paninhos quentes. 

- Em relação aos editorais há um enquadramento de Marcelo Rebelo de Sousa 

como um político celebridade e dois pormenores à cabeça: a palavra mais 

repetida é Marcelo e a segunda é não. 

P.B- Eu vivi uma feliz coincidência. Eu vivo perto de São Bento e no dia em que 

Marcelo Rebelo de Sousa ia tomar posse eu estava a descer a rua e estou a 

chegar ao Palácio de São Bento e ouço alguém a cumprimentar-me- Olá, Paulo. 

Está bom? - e era Marcelo Rebelo de Sousa e eu não queria acreditar. Ele ia ser 

Presidente da República e vinha a pé porque tinha ido dormir a casa dos pais que 

moravam ali perto, e vinha a pé. Eu cumprimentei-o. Pensei que o melhor era 

puxar pelo telemóvel e fazer mesmo um direto e desisti da ideia, o que era anti 

jornalismo, porque pensei que ele tinha direito ao seu momento. E depois contei a 

história. E aqueles quinhentos metros que desci, para responder à questão da 

palavra Marcelo, esperei atrás dele e fui observando o que acontecia. E o que eu 
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vi, exemplos, um autocarro e as pessoas a chamar-lhe- Marcelo- e era só 

Marcelo. Não havia senhor Presidente, não havia senhor Professor, havia 

Marcelo. Uma carrinha de construção civil e tudo a gritar Marcelo. As pessoas iam 

a pé e diziam Marcelo e queriam cumprimenta-lo. É o Marcelo, para os 

portugueses ele é de facto o Marcelo. 

-Não há memória de um Presidente da República ser tratado pelo primeiro nome.  

P.B- Não. E mesmo quando houve, referir-se a um Presidente pelo nome, nos 

outros Presidentes até geralmente era pelo apelido, mas nunca eu vi, o Soares 

quando as pessoas queriam ser bondosas chamavam-lhe bochechas. Com 

Marcelo é o Marcelo. Marcelo é um dos nossos. É isto que eu tenho visto na rua e 

vi naquele dia. Marcelo é um dos nossos. Elegemos um dos nossos. Sendo que 

no grande paradoxo que nunca, talvez Soares tenha sido por aí, também era da 

elite, mas Marcelo é da elite e é visto como-elegemos um dos nossos. Sobre o 

não, o não, deixa-me lembrar uma frase que citei há pouco tempo do Saramago, 

que o não é a única coisa verdadeiramente disruptiva, nós sabemos isso quem 

tem filhos, o não é a coisa mais importante. O não é aquilo que os analistas, mais 

ainda quando são jornalistas e que pela sua experiência se transformam em 

analistas, têm de facto essa tendência, que é…, mas eu acho que isso é uma 

defesa. O não é uma desculpa para tudo aquilo que nós escrevemos quando 

tivermos a certeza de estar a dizer sim e, portanto, utilizamos o não como uma 

desculpa para o que estamos a escrever. No caso de Marcelo Rebelo de Sousa, 

eu enganei-me redondamente, confesso, no poder que podia ter o Marcelo 

entertainer mor do reino e a melhor maneira que eu tenho para dizer que me 

enganei é não, eu não tinha razão. Ou estava numa parte, como eu gosto de 

dizer. Com Marcelo Rebelo de Sousa existe muito isso, que é, os jornalistas de 

uma forma geral, principalmente aqueles que vivem e trabalham em Lisboa, toda 

a gente conhece muito bem Marcelo Rebelo de Sousa. O problema? Nunca 

ninguém conseguiu perceber o passo seguinte de Marcelo Rebelo de Sousa.  

- Achas que agora, garantido esse capital político, será mais difícil para os 

jornalistas serem críticos com Marcelo Rebelo de Sousa? 

P.B- Já se tornou. Eu posso falar por mim. É muito, muito difícil criticar Marcelo 

Rebelo de Sousa. Pela relação que ele estabelece com as pessoas, por aquilo 
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que nós vemos que é o seu capital político, pela obrigação que nós temos de 

perceber que ele é o político mais popular e com mais importância, não sendo 

dele o poder executivo, está nas mãos de António Costa, que é um político 

também muito habilidoso, mas é mais fácil criticar António Costa, que tem o poder 

executivo, do que Marcelo Rebelo de Sousa. Porque ele sabe sempre estar. E eu 

não tenho dúvida nenhuma que cada vez que penso que uma determinada atitude 

ou decisão do Presidente é criticável, eu fico com remorsos de o fazer. No dia em 

que estou a falar contigo escrevi um artigo em que digo que Marcelo Rebelo de 

Sousa se está a divertir entre o desejo e os efeitos do seu desejo, numa lógica do 

cuidado com o que desejas. Assim que acabei de escrever fiquei a pensar -o que 

é que eu estou a fazer? O tipo vai ficar chateado comigo. Isto condiciona, a 

popularidade de Marcelo, as relações que ele estabelece. Se Marcelo nunca 

tivesse falado comigo e não quisesse saber de mim, eu estaria menos 

condicionado. Mas como ele quer saber de mim, de mim e de milhares de outras 

pessoas, isso condiciona. 
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APÊNDICE 5 

 

ENTREVISTA ANTÓNIO COSTA PINTO 

LISBOA, 2 DE MARÇO DE 2018 

- Em seu entender, Marcelo Rebelo de Sousa é um político-celebridade ou uma 

celebridade política? 

A.C.P- O problema começa por ser tipológico. Num certo sentido coloca-se a 

mesma questão aos partidos políticos. Mais democráticos, menos democráticos, 

regimes híbridos e afins. Ou seja, o que nós notamos é a emergência nos últimos 

20, 30 anos de celebridades que entram no regime politico. Schwarzenegger, o 

próprio Reagan, o líder do movimento italiano 5 estrelas, etc. No caso de Marcelo 

não podemos dizer isso, porque Marcelo Rebelo de sousa é um jornalista, filho da 

elite política, que se especializou no campo político, que depois se tornou um 

comentador político, mas que paralelamente desempenha sempre uma função. 

Deixe dar-lhe um exemplo, eu tenho um estudo com outros colegas europeus 

sobre tecnocratas. Independentes que chegam à carreira política. E como os 

definimos? Vamos ver os elementos da elite que chegam á elite ministerial, mas 

que não desempenharam cargos políticos. Nunca foram dirigentes políticos ou 

deputados. Marcelo foi deputado da Constituinte, foi Secretário de Estado, foi 

Ministro, portanto na minha tipologia nunca poderia ser um tecnocrata. Marcelo é 

de facto o protótipo, em termos políticos, do híbrido que oscila entre a carreira 

política e o comentário político. 

- Mas se perguntar às gerações mais jovens elas não se lembram de Marcelo 

Rebelo de Sousa como político. Acha que ele trabalhou essa distância da 

política?  

A.C.P- Marcelo não é o único, há uma série de outros a seguir a ele que o tentam 

fazer. Marcelo transforma-se num comentador político, ganha uma autonomia 

muito grande em relação à vida política e quando se candidata a Presidente da 

República essa memória da sua carreira política já estava muito distante. Ele tem 

o melhor de dois mundos: não se pode dizer que é alguém que esteja afastado do 

mundo da política e simultaneamente é alguém que ganha com essa distância. 

Ele ganha as eleições como mediaman. O perfil de Marcelo será sempre híbrido. 
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Aliás, quando Marcelo chega a São Tomé e diz- eu conheço-os todos. Este foi 

meu aluno, o outro foi meu secretário geral- ora aí está algo que Schwarzenegger 

nunca podia dizer, nem Ronald Reagan. E isso é uma coisa que Marcelo 

consegue.  

- Mas Marcelo percebeu que era preciso distanciar-se do político tradicional? 

A.C.P- A sua pergunta quase que parte do princípio que há uma teoria 

conspirativa com objetivos políticos. Num certo sentido a resposta é nim. Para 

elementos da elite política com vocação política o regresso pode estar sempre lá, 

a janela de oportunidade é que pode não estar. Basta olhar para elementos da 

elite política que sobretudo em Portugal, porque Portugal tem essa característica 

muito interessante, que é o lugar dos políticos no comentário. Na maioria das 

democracias europeias o comentário é feito ou por especialistas de política 

internacional, ou por jornalistas, ou por políticos que representam diretamente o 

seu partido. Conseguir passar do estatuto de líder político para comentador 

político com um estatuto mais ou menos autónomo é algo muito particular da 

realidade portuguesa. Que não se encontra em Espanha, em Inglaterra, em 

frança. Está a imaginar Tony Blair a ter um espaço político de comentário na 

BBC? Marcelo abre esse caminho que é seguido por muitos… 

- Mas dos que lhe sucederam há algum que se compare com Marcelo? 

A.C.P- Não, no sentido do que os que lhe sucederam, o mais próximo sem 

sombra de dúvida é Marques Mendes pelo comentário numa linguagem mais 

popular e assertiva, mas foi Marcelo Rebelo de Sousa que abriu esse caminho. 

Ora bem, ele distancia-se não só por vontade própria, mas também porque ele ao 

fazer comentário e criticar o que tem para criticar, critica os seus. E a distância 

não foi só e apenas com este último Presidente do PSD, teve com outros, com 

Santana Lopes, com Cavaco. Eu acho que Marcelo, no cenário político europeu é 

relativamente singular porque ele é um mediaman, mas convém ser devidamente 

ponderado em relação aos mediaman que entram de rompante nos partidos ou 

muitas vezes aproveitados pelos partidos políticos, e não é a primeira vez que 

acontece em Portugal. Na Assembleia da República quantos atores ou outras 

coisas chegaram a deputados. Para sublinhar que em minha opinião Marcelo é 

um produto hibrido e +é sem duvida nenhuma não só a campanha eleitoral que 
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fez como a candidatura que apresentou à Presidência da República remete sem 

duvida para o capital mediático que tem, sem dúvida, mas quer no exercício de 

função, quer na campanha eleitoral ele é um produto hibrido.  

- Parece-lhe que Marcelo Rebelo de Sousa encaixa na definição de Kane e 

Patapan sobre o paradoxo do líder democrático? 

A.C.P- Marcelo encarna 100 por cento esse estereótipo ou essa definição. Tem 

um estilo político, já o tinha na campanha e introduziu esse estilo na Presidência 

da República que simultaneamente ninguém lhe pode negar o conhecimento, 

tendo em vista o seu estatuto de elite pelo seu passado de professor de Direito 

Constitucional, e simultaneamente com um enorme sentido de proximidade, ele é 

um de nós. Marcelo introduziu um estilo político novo na Presidência da república. 

Remete para uma relação mais aberta não só com a sociedade civil, mas também 

com grupos de interesse. E como a Presidência da república é muito pessoal, ele 

encarna a personalização por excelência. É um órgão personalizado, é tudo em 

nome do Presidente da República. E, portanto, é muito propicio e <marcelo é 

muito propicio às sociedades como a nossa que vivem em regimes 

semipresidenciais olharem para o Presidente como uma espécie de provedor da 

sociedade, porque ele não governa. E, portanto, o estilo político do Presidente é 

muito importante não só pela imagem que ele cria perante a sociedade como pela 

sua atuação. Repare, os Presidentes das Repúblicas em Portugal, para além das 

suas dimensões, existem um conjunto de poderes informais que dependem muito 

da interpretação de cada Presidente. O que nós notamos com Marcelo é que uma 

parte dos poderes informais vêm ao de cima são exercidos de uma forma muito 

mais aberta, muito mais direta, do que os foram por outros Presidentes.  

- O que é que Marcelo vai fazer com este capital político que conquistou? 

A.C.P- Vai depender muito, como é evidente, de outras instituições. Saber se 

temos um sistema partidário estável. Do que sabemos dele é que, ele por 

formação é simultaneamente um Presidente muito institucionalista. Também é um 

Presidente que pode perante uma crise utilizar poderes presidenciais que nunca 

foram utilizados. Por exemplo, nunca um Presidente da República, não quer dizer 

que o vá fazer, deu instruções como é que a direita ou a esquerda se vão 

organizar. Marcelo pode ter uma intervenção na área do centro direita em 
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Portugal. Ele tem tendência a ser um Presidente mais interventivo. Por estilo 

político, os estilos dos <presidentes são muito mais marcante. 

- O Professor encontra alguma figura na Presidência da República parecido com 

Marcelo. 

A.C.P- Talvez Soares. 

- Soares foi um político-celebridade? 

A.C.P- Soares tinha algumas dimensões nas suas campanhas presidenciais. O 

soares é fixe já faz parte dessa dinâmica. 

- O facto de os jornais de referência tratarem Marcelo como político- celebridade é 

bom ou é mau? 

A.C.P- Eu tenho uma tese para isso. O sistema partidário português é dos únicos 

que se mantém estável. Alguns ainda tentaram liderar tendências como Marinho 

Pinto e outros. Marcelo é simultaneamente um fator de estabilização, com o seu 

novo estilo político é uma espécie de vacina contra o populismo. Porquê? Porque 

enquanto o que muitos nos seus editoriais chamam de populismo, isto é um 

populismo institucionalizado a partir da Presidência da República. 

- Ele é popular ou populista? 

A.C.P- Justamente por isso. Com Marcelo muito dificilmente nos teremos a curto 

prazo, pelo menos, partidos políticos com base em lideranças populistas. No 

centro esquerda isso está adiado. A grande interrogação é á direita, que está 

estável há 40 anos. A partir da Presidência o que acontece é que ele pré-ocupa o 

espaço público para o aparecimento de qualquer tendência populista. 
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APÊNDICE 6 

 

ENTREVISTA CARLOS JALALI 

Aveiro, 3 de março 2018 

- Começando pela campanha eleitoral. A notoriedade é na sua opinião algo que 

chegue para ganhar uma eleição? 

C.L- Devo dizer que não consegui seguir a campanha televisiva porque estava 

nos Estados Unidos na altura, mas a notoriedade de Marcelo colocava-o num 

patamar diferente dos outros candidatos porque ele era conhecido e sobre ele a 

maioria dos eleitores já tinha uma opinião formada. Opinião essa que não era tão 

unanime como é agora, é preciso lembrar. A margem de vitória de Marcelo não é 

muito grande, sobretudo se tivermos em conta que s PS tinha dois candidatos, 

uma divisão dentro do PS. Com candidatos que não têm um currículo político 

muito substancial. Ele também beneficiou desse fator. Na próxima eleição a 

margem de vitória vai ser seguramente esmagadora. Ele tem uma notoriedade 

própria que é relevante. Daquilo que pude avaliar, mas olhei de fora, mas creio 

que a estratégia foi assegurar a mobilização daqueles que já o apoiavam e para 

além disso no espaço do centro procurar o apoio. Procurar quem tinha ligação 

afetiva com ele a partir daquilo que foi a construção da sua persona publica que 

ele construiu.  

- Marcelo evitou os partidos. Os partidos tornaram-se tóxicos? 

C.J- Tornou-se e não é a primeira vez que se torna tóxica. Eu lembro-me que na 

primeira campanha de Cavaco Silva ele também procurou evitar o contacto dos 

líderes políticos. E vemos também esse padrão nas votações de candidatos não 

filiados em eleições recentes. Manuel Alegre bate Soares, que era apoiado pelo 

PS. Nas eleições seguintes, Manuel Alegre tem um resultado pior e era apoiado 

pelo PS. Há aqui sinais de que o apoio dos partidos não é necessariamente uma 

vantagem. Há uma necessidade, nas eleições presidenciais, de ter uma distância 

em relação aos partidos sem alienarem o apoio partidário, que é aquilo que 

Marcelo conseguiu e que Cavaco também conseguiu. Conseguem ter o discurso 

do "eu estou acima dos partidos", que é uma imagem que cola muito bem à 

função presidencial, os presidentes que conseguem os melhores resultados 
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colocam-.se acima da política partidária, e cola também muito bem com este 

contexto cultural, sobretudo até 2016, que era marcadamente de desconfiança em 

relação aos partidos e à democracia. 

- Na verdade, Marcelo não precisava dos partidos. O que é uma vantagem… 

C.J- Não precisava e é uma vantagem. Agora, o contra factual disto tudo é que há 

um outro candidato no espaço de centro direita, vamos assumir que Barroso 

concorre também no espaço do PSD, seria o desfecho das eleições idêntico? 

Não sabemos! Aí seguramente haveria uma segunda volta. Impossível Marcelo 

ter mais de 50 por cento com outro candidato apoiado partidariamente. E não 

seria fácil surgir como o mais votado. Ele consegue ter o apoio partidário sem ter 

de o mostrar, que é o mais confortável.  

- Marcelo é mais uma celebridade ou mais um político? 

C.J- Eu acho que ele é mais um politico. O meu prisma é o da ciência política e se 

calhar estou influenciado. Mas creio que Marcelo, apesar do espaço mediático 

que ocupou, nunca se afastou verdadeiramente da política, basta lembrar que ele 

foi líder do PSD e mais recentemente ofereceu-se como líder partidário. Isso não 

foi assim há tanto tempo. Curioso para mim é como a imagem que ele construiu 

do comentário político se sobrepôs ao seu passado partidário. A sua candidatura 

à câmara de Lisboa está na pré-história.  

- Acha que Marcelo é um político-celebridade? 

C.J- Sim, eu acho que sim. Sobretudo na presidência essa faceta tornou-se mais 

evidente. O lado celebridade é um lado problemático. Uma celebridade é alguém 

que é conhecido por ser a pessoa que é. Repare que as celebridades têm um tipo 

de revistas e comunicação que Marcelo antes não tinha. O estatuto de 

celebridade ficou reforçado. Há uma diferença entre o antes e o depois. Neste 

momento Marcelo é uma figura extraordinariamente consensual, muito mais do 

que era quando era apenas comentador. Isso dá-lhe capacidade de impacto 

enquanto celebridade superior à que tinha quando era apenas um comentador, e 

segundo, tem também à sua disposição uma serie de instrumentos formais que 

reforçam a posição de celebridade. Se quiser uma analogia, é uma celebridade 

que tem holofotes muitos maiores do que tinha. Agora o espaço mediático é 
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sempre que necessitar, pode intervir numa forma que não podia antes, pode 

comentar na hora e no momento, e terceito é uma figura muito mais consensual 

porque cada coisa que ele diz tem impacto em muito mais pessoas do que tinha 

antes.  

- Marcelo reuniu um capital político grande. O que vai Marcelo fazer com isso? 

C.J- Pode fazer praticamente aquilo que quiser embora com riscos. Vamos supor 

um exemplo extremo e completamente improvável, mas sem deixar de ter alguma 

analogia histórica. Vamos imaginar que Marcelo sai e quer criar um partido como 

Eanes fez. E Marcelo apela ao voto nesse partido. Nós temos a ideia de que o 

sistema político português está muito consolidado e que é difícil para outros 

partidos entrarem, mas esse partido de Marcelo penetra. Quantos por cento de 

votos tem? Não sei. O nosso sistema não está imune a novos partidos, apenas 

não têm aparecido personalidades com essa capacidade. 

- O Professor também defende, como António Costa Pinto, que Marcelo é uma 

"vacina" anti populismo? 

C.J- Essa é uma leitura muito interessante. Eu creio que sim, eu acho que 

Marcelo, ele próprio está ciente dessa lógica. Há uns tempos atrás durante uma 

conferência Marcelo disse algo muito interessante, do género político tem de 

aparecer senão virão outros que vão ocupar esse espaço. É o que ele tem feito. 

Há uma crise, uma tragédia e ele está lá.  E ao estar mostra que as instituições 

democratas estão a ouvir e ao fazer isso esvazia o balão ocupado pelos 

populistas que é -vejam, as elites não querem saber de vocês. Ele claramente faz 

isso de forma deliberada, ocupa o espaço. Não é algo novo e o próprio Marcelo 

fez referência a alguns presidentes anteriores e referiu Soares. 

- Mas encontra na presidência alguém que se compare a Marcelo? 

C.J- Eu acho que sim. As figuras que estão naquele patamar foram presidentes 

porque a presidência permite um posicionamento acima da política, que lhes dá 

essa vantagem. Eu creio que houve momentos em que outros Presidentes o 

conseguiram. Momentos, não os dois mandatos. Soares claramente o conseguiu. 

Conseguiu a tal ponto que o PSD o apoiou na candidatura de 91. Era o 

Presidente rei com níveis de popularidade nos picos.  
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- Marcelo encaixa no paradoxo do líder democrático de Kane e Patapan? 

C.J- Sim, acho que sim., Ele é alguém que nos ouve, mas não creio que seja 

alguém que se despiu dos formalismos da sua classe social, e as pessoas não 

esquecem. Vêm-no como uma figura de elite que está próxima deles. Um de nós 

que vai para lá seria Tino de Rans, mas há um caldo cultural de elitismo que 

valoriza competência às elites. Sobre outros Presidentes lembramo-nos 

essencialmente do fim. Mesmo Cavaco, lembramo-nos do fim e não nos 

lembramos do início em que ele era tão popular e consensual como Marcelo. Há 

um dilema, eles acumulam o capital político assumindo uma posição 

suprapartidária. Quando começam a usar o seu capital político para intervir em 

questões que são mais partidárias tem um efeito. Um governo não quer questões 

que não são populares contra um presidente que é popular. Mas quando o 

presidente entra nessas questões também erode o seu capital político.  

- Há autores que defendem que os políticos-celebridade aproximam os cidadãos 

da democracia. O Professor concorda? 

C.J- Acho que sim. Marcelo tem uma posição institucional, mas consegue usar 

isso para uma ligação direta com o cidadão. E ao fazer isso está a levar apoio às 

instituições. Aproxima os cidadãos das instituições políticas. Para além disso ter 

capital acumulado permite-lhe usar isso em questões importantes. Com o grau de 

capital que tem acumulado influencia atitudes e posições. O dilema de um 

Presidente que procura a popularidade. Ele é de longe o político mais popular em 

Portugal. Se ele criasse um partido a sua popularidade diminuía. Esse partido vai 

ter uma maioria absoluta? Dificilmente. A partir do momento que em que um 

Presidente se posiciona partidariamente, pode ser numa questão, ele vai 

necessariamente perder popularidade. Esse é o dilema dos Presidentes- 

manterem o capital de apoio e influenciarem a governação sem porem em causa 

esse apoio. Os presidentes quando são capazes de influenciar a governação é 

isso que têm feito. Cavaco fez isso no primeiro mandato. Marcelo posicionar-se 

em relação a coisas que são populares não vai ser tão fácil. Um presidente tem 

de saber escolher as suas guerras. Vai depender da popularidade do governo, do 

tema e do cálculo politico quer do Presidente quer do governo. Isso explica 
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porque é que o governo tem cedido ao presidente, mas também o Presidente não 

tem carregado em todos os temas. Há uma espécie de equilíbrio. 
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APÊNDICE 7 

 

ENTREVISTA DAVID DINIS, DIRETOR DO JORNAL PÚBLICO 

13 ABRIL DE 2018 

- Começando pela campanha eleitoral que Marcelo Rebelo de Sousa fez para a 

Presidência da República, achas que a notoriedade foi o principal trunfo do 

candidato? A sua celebridade? 

D.D- notoriedade e não só. Marcelo Rebelo de Sousa tem uma série de 

características que são muito únicas. Não é a notoriedade vinda de um programa 

de televisão, que de resto se repetiu por muitos anos, vem de outros fatores. O 

primeiro dos fatores, eu acho, tem a ver com a notoriedade dentro dos media. É 

bom lembrar que ele era um político, mas que ganha enormíssimo relevo nacional 

quando era diretor do Expresso e esse período deu-lhe um conhecimento grande 

dos atores dentro dos media, o que é importante quando estamos a falar de 

análise dos media, como também lhe dá conhecimento do método, como é que os 

jornalistas olham para os políticos. Ele foi capaz de se adaptar a isso com 

naturalidade. Ele tem talento, que é outra característica que ajuda muito à 

produção de resultados. E depois acho que há a questão da conjuntura. Aquela 

campanha é a campanha de alguém que se posiciona de tal maneira naquele 

momento pré-anunciado que depois não sobrou nada para além de Marcelo na 

campanha. Ele é dominador, conhece os métodos de comunicação, sabe como 

se fala.  

- É interessante comparar as duas campanhas que ele fez e ver as diferenças, 

desde logo com o à vontade de estar frente às televisões. Houve uma grande 

mudança em Marcelo entre a corrida para a C.M. Lisboa e para a Presidência da 

República.  

D.D- Ele ganhou muita experiência, conhecimento, manteve-se dentro do espetro 

e num sítio muito confortável. Marcelo mais do que uma pessoa inteligente é uma 

pessoa com uma grande inteligência emocional e isso dá-lhe aquele dom único 

que ele tem. Ele não é comparável com ninguém no panorama português e 

provavelmente com poucos lá fora. Eu acho que sobretudo da Câmara de Lisboa 

para aqui ele ganha experiência, o que lhe permite, por exemplo, perceber o 
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momento em que ele quer reaparecer. Convém lembrar que ele foi líder do PSD 

numa circunstância em que também não lhe correu bem. As circunstâncias são 

determinantes em política. Há dois anos quando foi candidato ele escolheu a 

circunstância. Quando ele foi líder do PSD tinha pouca experiência, tinha um 

candidato forte do outro lado. Marcelo era um líder receoso, não era um todo. Na 

campanha das presidenciais Marcelo era ele todo. Ele era o seu próprio outdoor. 

Ele combinou comigo uma entrevista. Tinha e tem um acesso direto aos 

jornalistas que não é normal. Repara, o Marcelo é o primeiro Presidente que fala 

aos jornalistas com muita á vontade. Cavaco tinha um ou dois diretores com 

quem falava de ano a ano. Neste caso Marcelo fala com toda a gente o tempo 

todo. 

- Mas esta exposição é uma vantagem ou uma desvantagem? 

D.D- Não há nada disto que não tenha riscos. Todo este grau de permanente 

exposição e intervenção, não só com os jornalistas como com membros do 

governo, torna-o também em zona de risco, em permanente zona de risco. Está 

muito exposto. Há um fator que é decisivo para percebermos a enorme 

popularidade que ele tem hoje, para além da inteligência de que já falamos, 

inteligência, experiência, habilidade, etc., é que ele está a viver uma conjuntura 

ótima. E isso ajuda! Imagina este mesmo Presidente, com este mesmo perfil, ser 

Presidente no momento em que foi preciso pedir o resgate internacional? Achas 

que isto ia ser assim? Se Marcelo fosse Presidente em 2011 ele não podia ser 

este Marcelo, como Cavaco não foi. O Cavaco do segundo mandato é muito 

diferente do Cavaco do primeiro mandato. O Cavaco do primeiro mandato é o 

Cavaco do “ai a minha pensão”, desse momento catastrófico, é o Presidente do 

eu não vou à rua. Nós já nos esquecemos, mas ao fim do segundo ano do 

primeiro mandato, o Cavaco tinha uma popularidade imensa. Pelo meio foi 

reeleito à primeira volta. 

- Mas falando de contextos…os incêndios do verão de 2017 fizeram crescer a 

popularidade de Marcelo. 

- D.D- E risco. Aumentaram o risco, ele sabia disso e foi medindo. Ao longo 

daqueles meses, do dia em que vai para Pedrogão a correr até ao 17 de outubro, 

o dia em que fala ao país depois dos segundos incêndios, tens toda uma 
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evolução da perceção do Presidente. Do que se passou, como deve agir. No dia 

seguinte a nossa capa era “Porquê?” e ainda estava o Presidente Marcelo a dizer 

que estava tudo a correr bem, dentro do que era possível. Passados umas 

semanas ia dizendo que era preciso explicar bem, e passado um mês dá uma 

entrevista que não se percebe muito bem se está a criticar o governo, ou seja só 

passado muito tempo é que assume e faz um discurso carregado do isto não 

correu nada bem. Foi tudo uma evolução, Marcelo consegue medir, ele é um 

termómetro político incrível porque toda a experiência que ele tem, porque tem 

muita, ele tem experiência de deputado, líder partidário, de autarca, de bases de 

partido, como Professor, jornalista, todas estas experiências dão-lhe uma 

capacidade enorme para lidar com situações. 

- Estás a falar de política, achas que Marcelo é um político-celebridade ou uma 

celebridade-política? 

D.D.- Ele sempre foi um político. Toda a gente está consciente que ele é um 

político, mesmo quando ele comentava. Isto tudo começa no Exame da TSF. 

Maravilhoso rever porque aquilo era oposição pura ao Cavaco e era muito 

divertido e muito inteligente. E depois a evolução quando ele regressa no pós- 

PSD que é pela televisão, muda de canal várias vezes. Ninguém ouvia o Marcelo 

não sabendo o contexto dele. No mínimo as pessoas sabiam que tinha sido líder 

do PSD e que era político. Eu acho que as componentes de Marcelo celebridade 

não vêm só da televisão. Ele é um extraordinário comunicador. E é também um 

extraordinário comunicador um a um. Ou seja, quando fala contigo é um 

extraordinário comunicador, quando fala com um grupo de vinte pessoas também 

e seguramente a dar aulas, para cento e tal pessoas também o é. Só para te dar 

um exemplo, eu estive com Marcelo em Pedrogão no dia de Natal, e o que mais 

me fascinou foi a capacidade de Marcelo tem de reservar tempo na agenda para 

efetivamente falar com pessoas. É raro nos políticos, eles param num sítio e 

falam rapidamente com as pessoas. Marcelo não. Ele não vai a um sítio sem ter 

uma hora para falar com as pessoas e isso é comunicação. Eu acho que ele faz 

isso com um grau de genuídade, não estou a dizer que seja tático. Eu acho que 

ele gosta de fazer isto, mas também acho que ele percebe que isto é muito eficaz. 

Porque a popularidade dele está de facto espalhada. O grau de eficácia que isto 

tem, o Presidente que tem tempo para falar com as pessoas, um a um, olhos nos 
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olhos, pergunta o nome, escreve no papel, é uma coisa que tem um grau de 

disseminação de criar raízes que é uma bomba! 

- Achas que existiu um preconceito por parte dos jornalistas quanto ao político-

celebridade, quanto ao homem que vem da televisão quase diretamente para 

Belém? 

D.D- Eu acho que ele tem naturalizado isso muito bem. Todo o perfil dele é de 

alguém que joga na imprevisibilidade de tudo. Eu acho que ele na campanha não 

fazia a menor ideia do caminho. Tudo é muito imprevisível com Marcelo. Nós não 

sabemos se daqui a seis meses ele não comete um erro enorme e as pessoas já 

estão cansadas, ou se nas legislativas sai algo que ele não consegue dominar. O 

grau de exposição em que ele se colocou torna-o um imponderável. Ele próprio é 

um imponderável. Ninguém compreenderia se agora Marcelo se refugiasse no 

Palácio de Belém para evitar falar sobre qualquer assunto. O problema de não 

querer falar sobre tudo e diz que o faz para preencher espaços.  

- Mas tu achas que ao falar sobre tudo condiciona a atuação do governo, por 

exemplo… 

D.D- Tudo. Ele condiciona tudo e conscientemente, não é por acaso. Eu acho que 

ele tenta fazer isto de uma maneira win win. Há uma coisa no cargo de Presidente 

que é muito difícil de gerir: a popularidade de um Presidente é um instrumento de 

trabalho importantíssimo, é o primeiro instrumento de trabalho dele. Um 

Presidente que não seja popular tem margem de manobra zero, zero capacidade 

de influência. Tudo aquilo tem muito de genuíno no Marcelo, mas é muito medido, 

muito trabalhado. Por isso eu acho que é consciente, mas de boa vontade, um 

jogo mais mais. Ele sente que tem mais influência como agente que está dentro 

do que se for um elemento do contra porque aí ele deixa de ser um elemento 

agregador e o perfil deste Presidente é claramente de ser um Presidente 

agregador. Por isso é que eu digo que no caso dele a circunstância é 

absolutamente determinante. Não funciona em ambiente contrário. 

- Achas que se corre o risco de com tanta popularidade Marcelo Rebelo de Sousa 

se achar o homem providencial? 
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D.D- Hesito. Instintivamente diria que não porque ele perceciona muito bem as 

circunstâncias. O momento em que ele não se sentir útil ele vai perceber. Não 

haverá aquela tentação dele achar que é o maior e que vai resolver tudo. Eu acho 

que vai perceber o momento em que estiver a mais, se isso acontecer. Qual é o 

problema? Isto é um bocadinho como se um jogador de futebol só pudesse mudar 

a equipa ao intervalo. Ele só pode abdicar a meio, no fim do primeiro mandato. 

Não pode sair a meio do cargo do Presidente. Ele tem de gerir sempre a coisa 

pensando num mandato todo. E porque é assim é que nós só vamos ver Marcelo 

anunciar se se recandidata a meses das presidenciais. Porque ele vai ter mesmo 

de fazer um julgamento sobre como é que vai ser a seguir. Nunca antes das 

legislativas ele vai pensar no assunto. Se ele sentir que não vai ser produtivo, não 

querendo dizer que não pensa na sua popularidade, não creio que o risco exista.  

- Mas ele pode achar em determinada altura que tudo está dependente dele? 

D.D.- Para ser realista, eu não vou dizer tudo, mas muito do país depende dele. 

Em bom rigor porque ele se colocou nessa posição. Toda gente à volta reconhece 

que se não fosse o Marcelo, mesmo esta solução governativa, funcionou por 

causa dele. Marcelo foi a cola de vários partidos completamente diferentes. E foi 

mesmo. Foi ele que transmitiu para o centro político, o eleitor comum que vai 

decidir muitas eleições, a perceção que aquilo era possível. Mas também é para 

isso que serve um Presidente. E repara que partimos para a campanha eleitoral, e 

a nossa conversa fecha bem assim com a pergunta- mas para que é que serve 

um Presidente? - e acho que hoje ninguém tem dúvidas disso. 
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