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INTRODU<;AO
Falar da sociedade dos Media e das Questoes Soeiais, Realidade ou Simulacro
suscita de imediato algumas clarifica~oes.
0 fulcro do enuneiado, em meu entender reside nas "Questoes Sociais". A Realidade ou Simulacro relacionam-se com o tratamento dado pelos Media aos diversos problemas sociais. No primciro caso (Realidade) significaria que a complexidade, extensao e problermitica das muitas e diversas questoes sociais deveriam ser
abordadas pela comunica~ao social numa perspectiva positiva ou factual. 0 real tal
qual "e" tal qual "existe" isto c, o constituinte do real actual.
Numa perspectiva Kantiana o real seria dado no limite da experiencia atraves da
percep~ao do proprio objecto ---- a realidade - entendida substantivamente. Esta,
estaria assim ligada ao conccito de entendimento ea consciencia do proprio objecto.
No segundo caso (Simulacro) os Media abordariam as questoes sociais como
uma "imita~ao", "semelhan~a", "aparcncia enganosa", em suma como uma imagem
da realidade. Seria a face negativa do "Real". Seria atraves desta negatividade que
se percepcionaria como nem tudo de que se fala corresponde a Realidade.
Clarificada a dicotomia Realidade ou Simulacro questiona-se:
Sera que no primeiro caso os Media teriam um comportamento positivo e no
segundo um comportamento negativo?
As questoes sociais, exactamente porque sao inscritas na dimensao da complexidade humana, nao permitidio apenas e somente uma abordagem em aproxima~oes
sucessivas?
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Nao sera desejavel que os varios actores, o profissional, o politico, o cidadao
an6nimo contribuam, cada urn a seu modo, corn o seu conhecimento para o desvendamento da realidade?
Estas interrogay6es s6 aspiram a situar a complexidade da questao - "realidade
social". Pretendem igualmente considerar a comunicayao social, parte integrante
dessa realidade, e, por conseguinte, do sistema social onde a mesma se insere.
Colocadas estas reflexoes a abordagem do tema sera feita sucintamente, numa
perspectiva de enquadramento social, muito fundamentado no pensamento de Hannah Arendt.
Num primeiro momento situarei as questoes sociais na Modernidade e as Polfticas Sociais enquanto decisao polftico-econ6mica.
Num segundo momento referirei os Media e a sua aproximayao a Realidade.
Num terceiro momento questionarei uma situayao social apresentada num programa de televisao.

1- MODERNIDADE I QUESTOES SOCIAlS
Nas civilizay6es ocidentais vivemos todos sob a influencia do paradigma da
Modernidade imperando um modelo global de racionalidade cientffica iniciado nas
Ciencias Exactas no seculo XVI, nas Ciencias Naturais no seculo XVIII e desenvolvido nas Ciencias Sociais ou Humanas ap6s o seculo XIX.
A partir do Iluminismo e pelo uso da "Razao" que o ser humano organiza as
sociedades, propoe-se promover a igualdade e justiya social e promete a "felicidade" para todos.
Estes tres ultimos seculos, onde o humano se liberta de uma transcendencia definidora e orientadora do seu destino, produziram indubitavelmente, sobretudo no
seculo XX, grandes avanyos cientffico-tecnol6gicos para o bem da humanidade.
Produziram tambem, no dizer de Hannah Arendt: "o mal absoluto" de tal modo que
"a nossa epoca interligou de modo tao estranho o bom e o mau". Aconteceram o
anti-semitismo, o imperialismo e o totalitarismo tornando-se urgente o apelo a
"novos princfpios polfticos" e a uma "nova lei na Terra" que abranja a humanidade,
mas cuja forya e controle derive de entidades territoriais e nao de um governo mundial. (cf. Arendt, 1978: 11)
Uma outra realidade tambem violenta, mas de uma violencia por vezes silenciosa e silenciada por artimanhas dos varios poderes instituidos, e a das desigualdades e injustiyas sociais.
A textura desta realidade tem sido uma constante nas democracias ocidentais,
cujo sistema econ6mico, assente num Liberalismo desenfreado, exclui e impede
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uma grande percentagem de homens e mulheres, (estas em maior mimero) do aces so
a bens essenciais para a sua manutenyao e desenvolvimento como seres humanos.
As questoes, resultantes das rela96es sociais de desigualdade, apelam a novos
mecanismos organizacionais de distribui9ao e redistribui9ao do rendimento, e a
novas oportunidades de vida no sentido de redu9ao dessas mesmas desigualdades.
Surge assim o projecto de Estado Social. 0 Estado implementa polfticas sociais
em areas fundamentais ao bem-estar-social: Saude, Educa9ao, Seguran9a Social,
Emprego e AssisU~ncia Social.
Surge assim a «Utopia» do princfpio da igualdade como um dos fundamentos da
Modernidade, cuja discrepancia com o real viviclo "( ... )coloca todos os homens na
mesma inseguranya; daf a necessidade do Estado dar alguma seguran9a ao indivfduo que se sente amea9ado por todos os se us semelhantes." (Arendt, 1978:20 I).
A media9ao do Estado oferece alguma esperan9a de uma relativa equidade.
0 bem-estar e a resolu9ao de problemas de saude, educayao, assistencia deixa
assim, de pertencer ao ambito da "esfera privada" e passa a fazer parte da "esfera
publica" atraves da responsabilidade do Estado.
Paralelamente, a acumula9ao da riqucza por parte da burguesia deixa igualmente
de ser assunto privado para passar a fazcr parte da esfera publica com a protec9ao
do Estado atraves de legisla9ao sobrc o direito apropriedade.
Tal como refere Hannah Arendt: "Por transcender os limites da vida humana, o
crescimento automatico e contfnuo da riqueza alem das necessidades e possibilidades de consumo pessoais, que ea base da propriedade individual, torna-se assunto
publico e sai da esfera da simples vicla privada. Os interesses privados que, por sua
propria natureza, sao temporarios, limitados pela durayao natural da vida do
homem, podem agora fugir para a esfera dos negocios publicos e peclir-lhes emprestado aquele tempo infinito necessario aacumula9ao continua." (1978:207).
0 Estado assegura na esfera publica a "promo9ao cla igualdade" aos trabalhadores, atraves das polfticas sociais, rcpondo, (por princfpio) os meios necessarios a
satisfa9ao das necessidacles de consumo pessoal. Assegura tambem a burguesia o
clireito de acumula9ao continua de riqueza, para alem da vida humana, atraves cla
transmissao de bens legislada e regulamentada pelo direito de familia.
Surge assim, a extin9ao da diferen9a entre as esferas privada e publica e a submersao de ambas na "esfera social". (cf. Arendt, 199la: 79).
0 "social" emerge como resultado de um sistema polftico-economico, ele
mesmo gerador de desigualdades socio-economico-culturais.
Os principios de liberdade, igualdade e solidariedade, norteadores das sociedades modernas, traduzem-se para uns poucos, na liberdade de acumular riqueza que
o tempo de vida nao consome, e, para muitos outros, numa "Necessidade" permanente, ameayadora da propria vida.
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A visibilidade desta realidade "tal quale", isto e, (na sua essencia), questionaria
nao apenas o proprio sistema como a tradu~ao pnitica dos seus principios.
Mas, o modo, a forma e a extensao dessa visibilidade passa nas sociedades
actuais pela interven~ao dos Media.

2- OS MEDIA- UMA APROXIMA<";AO AREALIDADE
A sociedade dos Media (Imprensa, Radio, Televisao, Cinema, Revista, Cartaz
Publicitario) e parte integrante das sociedades capitalistas em que vivemos.
A comunica~ao social e uma industria que congrega varios interesses, (do
econ6mico ao !aboral) tendendo para o crescimento ou expansao. Cria emprego e
cria riqueza. Vive num clima de competitividade desde a escala local a mundial.
As aceleradas transforma~oes tecnol6gicas e o fen6meno da massifica~ao e
competi~ao atingem valores fundamentais dando lugar prioritario ao "maximo
lucro".
Segundo Adriano Rodrigues: "A chamada cultura de massas nao e ao fim e ao
cabo mais do que o discurso jornalistico que corresponde ainstaura~ao desta esfera
an6nima que se articula coma transferencia da convivialidade para o domfnio privado, discurso que se define como produto formal regiclo pelas leis do mercado
econ6mico, que se apresenta como discurso da opiniao publica para garantir o seu
valor de troca universal." (1985:12)
Deste modo todas as dimensoes da vida social (ate mesmo as esferas da intimidade e subjectiviclade) sao objecto de informa~ao mediatica criando reflex os comportamentais, (de )formando e alienando a opiniao publica.
0 cicladao deixa de ser elemento activo na cria~ao de opiniao, para passar a consumidor de mensagens.
Neste quadro, onde a iconografia surge como primeira realidacle, coexistem tambem direitos substanciais alicer~antes da democracia como por exemplo o da participa~ao atraves da palavra.
A liberdade de expressao e um fundamento do estado democratico e nao deve
em caso algum subordinar-se a qualquer tipo de censura, mas sim obedecer a regras
de objectividade e a possibilidade sempre aberta da crftica, igualmente objectiva.
Se o direito a informa~ao e essencial ao fortalecimento da opiniao publica, a
garantia da democracia e a estrutura~ao dos direitos de cidadania, seria antitetico
que no seu exercicio se violassem outros Direitos Fundamentais da Humanidade.
No entanto, a liberdade de imprensa pode muitas vezes colidir com valores de
ordem individual.
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Ha exemplos diarios desse tipo de conflitos, parecendo nao haver duvidas que a
maior parte deles dizem respeito a quem detem maior poder economico e politico.
Na realidade, como afirma o jornalista Humberto Mm·cos, ha um ruido ensurdecedor em rela~ao as figuras publicas "casos gate" e um si!encio sepulcral em rela~ao
ao cidadao comum. 0 cidadao anonimo e mais desprotegido perante o poder dos
mediajudiciaria e psicologicamente. (cf. 1993:70-74).
Considerando que as "Questi5es Sociais" a que o tema se refere respeitam a toda
a sociedade, mas tem a sua incidencia real nos grupos mais desfavorecidos e mais
desprotegidos, aqueles onde impera a Necessidade e dificilmente tern o direito a
palavra e o direito a serem ouvidos, poder-se-a colocar a seguinte questao: qual a
fun~ao social dos Media relativamente a estes grupos?
As questi5es sociais sao pela sua propria natureza complexas. Nao ha nenhum
profissional, mesmo especializado que detenha o saber "total" sobre nenhuma delas.
A constru~ao e a visibilidade dessa realidade depende nao so de varios intervenientes, como tambem dum quadro de analise contextualizado, onde as dimensi5es:
pessoal, psicologica, familiar, comunitaria e das politicas sociais do Estado, bem
como da globaliza~ao da economia, sao essenciais.
So nesta interdependcncia 6 possivel (re )construir os fact os e as notfcias. Impera
por um lado, 0 respeito pelos direitos de personalidade: 0 direito a palavra, 0 clireito a
imagem, o direito a auto-representa~ao, significando esta a escolha e a oportunidade
de dar-se a conhecer perante os outros, e, por outro lado, a revela~ao do real oculto,
nao visivel sem uma analise aprofundada, mas perceptive] no sistema regulador que
influi nas vidas das mulheres e dos homens que habitam a «Questao Social».
Seria paradoxal, no momento em que os paises se tornaram quase de imediato
vizinhos uns dos outros atraves da auto-estrada da comunica~ao social, haver um
simulacro do "real" fisicamente proximo.
Os Media nao tem como objectivo fazer justi~a, mas sim e apenas contribuirem
para o "direito de se ser informado" e "de se informar" correctamente.
A conquista da liberdade de informar e de ser informado e um combate e um
debate permanente com vista a um encontro mais humano entre os cidadaos de cada
pais e entre os habitantes desta "aldeia global".

3- UMA SITUA(,:AO SOCIAL NOS MEDIA (coma conclusao)
Apos term os visionado parte da primeira pe~a do programa "Casos de Policia" da
SIC, passaclo a 21 de Abril de 1994, sobre "tres crian~as completamente abandonadas" em Paio Pires - Seixal, queria apenas levantar algumas questi5es para o debate
posterior, de acordo com a linha de pensamento presente na minha interven~ao.
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Os Media ao tornarem visfveis situay6es sociais limite, pretenderao:
l - criar audiencia (logo lucro) atraves do espectaculo da miseria?
2 Promover soluy6es casufsticas e imediatistas apelando a uma solidariedade
que e tambem em si mesma espectaculo?
3 - Fazer o jogo da "sociedade visfvel" apresentando apenas "casos" de aparente excepyao?
4- Contribuir para "levantar o veu" duma realidade muito mais profunda e
alargada?
5 Desempenhar (como 4. 0 . poder) uma funyao social relativamente as quest6es sociais?
BIBLIOGRAFIA
AACS- Alta Autoridade para a Comunicagao Social (1993), Comunicagao social e Direitos Individuais, Lisboa: Alta Autoridade para a Comunicagao Social, Semin{lrio, Jun.
( 1993), A Violencia nos Meios de comunicagao, Lis boa: AIta Autoridade para a Comunicagao Social, Co16quio
Intcrnacional, Out.
( 1992), 0 Pluralismo na Comunica<;ao Social, Lis boa: AIta Autoridade para a Comunicagao Social,Col6quio
Intcrnacional, Jun.
ARENDT, Hannah ( 1978), 0 Sistcma Totalitario, Lis boa: Do m Quixotc.
(1991a), A Condigao Humana, Rio de Janeiro: Forcnsc Univcrsit<iria, 5." ed.
( 1991 b), Homens em Tempos Sombrios, Lisboa: Rc16gio DfAgua.
BOBBIO, Norberto ( 1992), A Era dos Direitos, Rio de Janeiro: Campus Ld.
MAR COS, Luis (1993), 0 Poder dos Media c os Direitos lndividuais, Lisboa: Alta Autoridadc para a Comunicw;ao Social, Jun. pp: 67-75.
MORA.Jose ( 1991 ), Diciom\rio de Filosofia, Lis boa: Dom Quixote.
RODRIGUES, Adriano ( 1985). «0 Publico e o Privado», Re vista de Comunica<;ao e Linguagens Lis boa: (2).
pp:7-13.

lnterrenrdo Social. 13//..J. Jt}l)6

