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*

Durante a maior parte do seculo XX, 0 processo politico e de debate
publico tern side fortemente influenciado pelos media. 0 relacionamento
entre a politica e os media tomou-se numa dependencia excessiva, quase
mesmo toxica, em que nenhuma das partes e capaz de sobreviver sem a
outra. No entanto, emergem dificuldades quando partidos politicos situados fora da ideologia predominante concorrem, com sucesso, a elei~oes.
Como respondem os media a esses partidos? Que cobertura lhes dao
principalmente quando esses partidos contestam a propria legitimidade
dos media?
Esta comunica~ao aborda 0 modo como 0 Sinn Fein e representado
nas noticias no Reino Unido. Atraves da explora~ao de conceitos de 'bias' e
de neutralidade, examina a quantidade e qualidade da cobertura dos media
relativamente ao movimento republicano e, ao mesrno tempo, as possiveis
consequencias desses 'biases'.

Este trabalho

e baseado numa investigac;:ao conduzida como parte de

urn projecto rnais extenso sobre

0

'apparatus' cornunicativo do Sinn Fein e

na sua cobertura pelos media. 0 objectivo primordial desta comunica\,ao
e a analise da veracidade do conceito dos media como a nossa janela para
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o exterior. Reflecte tambem sobre os 'biases' internos e externos e sobre a
bagagem ideologica que os permeiam. Por fim, procura avaliar se partidos
politicos marginalizados podem de facto ser cobertos pelos media de uma
forma objectiva.

Introdu<;ao

Cada vez mais, 0 sucesso dos partidos politicos esta intimamente
relacionado com a sua habilidade para comunicar eficazmente com uma
diversidade de publicos, entre os quais, os proprios partidos, os media e 0
grande publico. Destes tr"s publicos destacam-se os media, que sao hoje
utilizados como intermediarios privilegiados na comunica~ao com a
sociedade e com outros partidos politicos. No entanto, para comunicar
eficazmente com e atraves dos media, foi necessario que os partidos desenvolvessem novas formas de comunica~ao de massas, mais eficazes, deixando para tras outras formas mais tradicionais e limitadas. Contudo, para
desenvolver novas estrategias comunicativas sao tambem necessarios
maiores recursos, tanto humanos como financeiros. E ainda os chamados
recursos culturais, tais como a legitimidade e 0 respeito (Goldenberg 1976).
E nesta ultima area de recursos que os partidos mais pequenos e marginalizados, tais como 0 Sinn Fein, sentem maiores dificuldades. E embora
tenham desenvolvido tecnicas altemativas eficazes para a angaria<;:ao de
fundos e 0 recrutamento de voluntarios, as dificuldades persistem na area
dos recursos culturais. No caso do Sinn Fein, 0 problema e ainda agravado
pela sua associa<;:ao com 0 IRA (0 Exercito Republicano Irland"s) e pela sua
oposi<;:ao a presen<;:a e soberania Britanica na Irlanda do Norte.
Curiosamente, enquanto que a falta de recursos culturais afecta directamente a habilidade dos partidos politicos para comunicar eficazmente,
ela tambem influencia a forma como os media tratam esses partidos politicos. Por exemplo, enquanto que a falta de recursos humanos, organizacionais e financeiros limita as estrategias comunicativas, a falta de recursos
culturais pode significar que essas tentativas de comunica<;:ao sejam ignoradas pelos media por acharem que os grupos comunicativos nao sao
suficientemente importantes. Assim, em rela<;:ao a representa<;:ao mediatica
de partidos politicos marginalizados sera importante analisar se estes sao
desfavorecidos por causa da sua condi<;:ao de marginaliza<;:ao e estudar
quais as repercussoes sobre 0 nivel de informa<;:ao e debate publico.
Durante a ultima decada, a situa<;:ao politica e social na Irlanda do
Norte, onde se insere 0 Sinn Fein, tem-se modificado a urn ritrno alarrnante
culminando com a assinatura do tratado de paz a 13 de Abril de 1998,
conhecido como 0 'Good Friday Agreement' ou 0 'Acordo da Sexta-Feira
Santa'. Embora a situa<;:ao politica esteja ainda fragil face as dificuldades

474

do processo de implementa<;:ao do Acordo, a Irlanda do Norte goza hoje
de uma situa<;:ao de relativa calma e estabilidade, desconhecida desde os
anos 70 (ver por exemplo Coogan 1995).
Como partido politico que representa cerca de 40% da popula<;:ao cat6lica nacionalista militante (denominada republicana), 0 Sinn Fein e, de
momento, 0 quarto maior partido politico, com 16% do voto nacional da
Irlanda do Norte, logo atras do seu rival nacionalista 0 SOLP (0 partido
Social Oemocnitico Liberal Socialista). A. semelhan<;:a de alguns dos
partidos unionistas que exigem que a Irlanda do Norte se mantenha integrada no Reino Unido, tal como 0 OUP (0 partido democnitico unionista),
o Sinn Fein est§. associado ao seu bra<;:o militar, 0 IRA. E tern sido esta associa<;:ao entre 0 Sinn Fein e 0 IRA que, no passado, levou a que 0 Sinn Fein
tenha sido repetidamente discriminado pelos media (Henderson et al. 1990;
Lago 1998). Assim, a questiio que se colocou ao Sinn Fein foi a de saber
como melhorar a sua presen<;:a nas noticias. Esse objectivo levou ao desenvolvimento de estrategias comunicativas com vista a melhorar os resultados
na comunica~ao social e, consequentemente, incutir uma percepc;ao mais
correcta da situa<;:ao e do partido no publico.

A cobertura
Para estudar a presen<;:a do Sinn Fein nas noticias do Reino Unido
foram analisados 16 jomais 2,4 peri6dicos 3 e 8 boletins televisivos 4, num
periodo que variou entre 15 dias a 3 anos (1996-1998). Os resultados, alguns
esperados outros surpreendentes, sao conclusivos. E claro que, entre 1996
e 1998 e em consequencia dos esfor<;:os politicos na procura de urn acordo
de paz, 0 numero de noticias alusivas quer ao Sinn Fein, quer ao seu lider
Gerry Adams, aumentou significativamente. A titulo de exemplo, a tabela
anexa resume as resultados quantitativos relativos aos jomais:

2 The Independent, The Independent on Sunday, The Mirror, The Sunday Mirror, The
Times, The Sunday Times, Daily record, Sunday Mail, The Daily Telegraph, Scotland on
Sunday, Daily Mail, The Herald, The Scotsman, The Evening Standard, The Irish Times e 0
Belfast Telegraph.
3 0 Prospect, The Economist, New Statesman e 0 Spectator.
4 BBC Nine O'clock News, BBC News (weekend), BBC Newsnight, BBC News &
Sport (weekend); BBC News & weather (weekend); Channel 4 News, lTV News at Ten, lTV
Weekend News.
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1996

1997

1998

Total

Gerry Adams
Sinn Fein

806
1522

1392
2922

2028
3785

4226
8217

Total

2328

4314

5813

12443

No que respeita a distribui~ao peios varios peri6dicos, nota-se que as
se reiacionam, acima de tudo, com as diferen~as entre os tipos
de jomais. De urn modo geral, os 'broadsheets', os jomais diarios considerados mais serios e as jomais de domingo, apresentavam urn numero acrescido de men~6es.
Por outro lado, na analise da cobertura do Sinn Fein peios media e
tambem necessario levar em conta as associa~6es feitas nas noticias entre
o partido e 0 seu bra~o militar, uma vez que isso e indicativo da forma
de cobertura mediatica. Assim, no periodo referido, embora 0 numero de
hist6rias sobre 0 partido tenha aumentado, aumentou tambem 0 numero
de referencias ao IRA (ver figura em baixo). Ou seja, 0 interesse acrescido
no Sinn Fein entre 1996 e 1998 nao se traduziu numa desloca~ao de interesse do bra~o armado para 0 bra<;:o politico.
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Ficou tam bern estabelecido que, embora 0 partido tenha aparecido
bastantes vezes nas noticias de imprensa nesse perfodo, em cerca de 500/0
dos casos ele aparece associado com 0 IRA. Todavia, e preciso notar que
este resultado indica uma melhoria relativamente aos resultados obtidos
por Henderson et ai., em 1990. Nesse estudo, 0 Sinn Fein aparecia, em
praticamente todos as casas, associado ao IRA. Assim, 0 que emerge e que,
apesar do desenvolvimento de estrategias comunicativas sofisticadas e de
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uma crescente politiza<;:ao do movimento, os media continuam, acima de
tudo, interessados na fac<;:ao armada e nas actividades para-militares do
movimento republicano.
Em termos de quantidade de referencias, os resultados mostram ainda
que, em geral e comparativamente, 0 Sinn Fein tern urn perfil mediatico
superior ao dos outros partidos politicos da Irlanda do Norte. 0 mesmo nao
acontece com 0 seu lider, Gerry Adams, com urn perfil mediatico inferior
ao do !ider unionista do UUP, David Trimble. Por exemplo, foram encontradas diferen<;:as significativas em rela<;:ao ao infcio dos anos 90 (Lago
1998). Mas talvez ainda mais relevante sera 0 facto de, apesar de ser apenas
o quarto partido mais popular na Irlanda do Norte, 0 Sinn Fein e aquele
com 0 maior numero de noticias nos media. De notar tambem que dos
quatro maiores partidos, dos quais dois sao a favor da uniao e os outros
dois sao nacionalistas irlandeses, so urn de cada tipo tern liga<;:6es com
grupos armados, 0 Sinn Fein e 0 DUP (0 partido Democratico Unionista).
E destes, s6 0 Sinn Fein e Ifavorecido' na cobertura noticiosa.
Para alem da questao da quantidade de cobertura, e tam bern necessario proceder a uma avalia<;:ao da qualidade do discurso noticioso, ja que
uma quantidade elevada de noticias nao se traduz necessariamente em
qualidade de cobertura, nem mesmo em cobertura positiva.
Ao proceder-se it analise qualitativa da cobertura pela imprensa, os
resultados indicam que, embora 0 Sinn Fein e 0 seu lider tenham tido em
geral urn numero mais elevado de men<;6es nos jornais, nao se nota urn
melhoramento equivalente no que respeita aos termos de tratamento pelos
mesmos media jornalisticos. Nos jornais, por exemplo, 0 partido e 0 seu
lider tiveram uma cobertura (quantitativa) elevada, mas 0 conteudo das
noticias era demasiado simplificado, limitando-se a reportar factos sem
proceder it sua anruise e nao se centrando directamente nos proprios republicanos. 0 exemplo que se segue e elucidativo:
«The speed of developments was quickening even more last night. Mr. Ahern who has a meeting today with Sinn Fein leader Gerry Adams- received
an«urgent request» last night for a meeting with worried loyalists.» (Jim Galla-

cher, 5 Abril 1998. Sundo.y Mirror).
«A velocidade dos acontecimentos aumentou ainda mais ontem a naite. Mr.
Ahern (0 primeiro ministro Irlandes) - que tern hoje urn encontro marcado
com 0 !ider do Sinn Fein Gerry Adams - recebeu urn «pediclo urgente» para urn
encontro com unionistas preocupados.»

Contudo, uma analise qualitativa do discurso noticioso sobre 0 Sinn
Fein na imprensa periodica, (por exemplo no New Statesman, no The
Economist e no Prospect) revelou urn discurso mais complexo e de qualidade mais elevada do que na imprensa difuia, embora quantitativamente as
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aparencias do partido e do seu lider tenham sido insignificativas em compara~ao com as da imprensa diaria. Alem disto estes resultados indicam
tambem alguma disparidade entre a quantidade e a qualidade das aparencias dos republicanos.
Em rela~ao ao tratamento do Sinn Fein quando comparado com 0 dos
Unionistas, notoll-se uma tendencia geral em ambos os tipos de imprensa
para utilizar urn vocabulario mais negativo e para apresentar consequencias dramaticas das actividades republicanas, como mostra, alias, 0
exemplo que se segue:
«If Ulster Unionists turn it [the Good Friday Agreement] down - which is
distinctively possible the prospects of Northern Ireland's voters supporting
the deal in a referedum on May 22 nd will darken considerably. And if Sinn Fein
issues an outright rejection of the agreement (which is less likely) it could
signal that the IRA is preparing to go back to war» (Economist, 18 Abril
1998:13).

«Se os Unionistas do Ulster 0 rejeitarem [0 Acordo da Sexta Feira Santa] - 0
que e muito possivel- a probabilidade de os eleitores da Irlanda do Norte apoiarem 0 acordo Dum referenda a 22 de Maio reduzir-se-a consideravelmente.
Ese 0 Sinn Fein emitir uma rejei~ao imediata (0 que e menos provavel), isso
poderia significar que 0 IRA se esta a preparar para 0 regresso a guerra.»

Vma forma altemativa e mais discreta de discrimina~ao a favor dos
unionistas foi identificada na explicita~ao tanto dos aspectos positivos
como dos aspectos negativos dos republicanos, enquanto que apenas os
aspectos positivos dos unionistas eram explorados. Ou seja, a discrimina~ao e feita atraves da omissao e da selec~ao de informa~ao.
Em rela~ao as referencias ao Sinn Fein na televisao, os resultados
que se apresentam sao produto de uma analise cobrindo urn periodo de
quatro semanas (27 Mar~o a 24 de Abril 1998), de 8 boletins de 4 canais
de televisao britanicos. Globalmente, os resultados deste estudo apresentam semelhanl(as com os da analise da imprensa. Embora, contrariamente aos resultados da imprensa noticiosa, se note que 0 Sinn Fein e 0 seu
lider apareceram menos vezes do que os unionistas, indicando-se, desse
modo, uma preferencia unionista. No que respeita a qualidade de cobertura, foram tambem encontradas tend~ncias semelhantes, nomeadamente
no que se refere a qualidade do discurso jomalistico. 0 discurso relativo
aos Unionistas era superior e mais sofisticado do que 0 que abordava os
assuntos relativos aos republican os. Ao mesmo tempo, a linguagem usada
para descrever e falar dos republicanos era substancialmente mais negativa, como documenta 0 proximo exemplo do jomalista Nicholas Owen,
ITN (Independent Television News) lTV (Independent Television), Weekend
News:
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«yesterday we saw arguments among unionists, what about those dissenteres
in republican ranks today?" (12 Abril 1998).
«0ntem assistimos a discussoes entre unionistas, e que dizer hoje das dissidencias entre os republicanos7»

As diferen9as de tratamento entre unionistas e republicanos tambem
eram visiveis atraves de outros elementos. Por exemplo, a durac;ao atribuida
as notfcias sobre cada urn dos partidos, tendo 0 Sinn Fein urn tempo de
antena sempre muito mais curto que 0 do UUP. Ou ainda a urn outro nivel
mais discreto, pela sequencia de contribui90es, sendo os republicanos
em geral relegados para ultimo lugar. Ou mesmo na utiliza9ao de visuais e
graficos. Ai os republicanos sao excluidos ou aparecem apenas parcialmente, por excederem a dimensao do ecra, como aconteceu no programa
da BBC2, Newsnight, a 6 de Abril de 1998.
Urn outro aspecto vital e que, ao contr:irio da imprensa, 0 Sinn Fein e
discriminado na televisao de uma forma muito mais indirecta e, por isso,
perigosa. Poder-se-a mesmo sugerir que, em termos cognitivos (grau de
veracidade e exactidao), a cobertura dos republicanos e semelhante ados
restantes partidos politicos. Mas ao nivel de valoriza9ao, ou seja nas caracteristicas mais subtis dos boletins noticiosos televisivos, existem diferenc;as
substanciais (Gunter 1997).
Da analise dos boletins televisivos ficou estabelecido que ha urn favoritismo 6bvio dos unionistas, nao s6 no numero de refer~ncias mas, ainda
mais importante, na qualidade do discurso.

Conclusoes

Da investiga9ao efectuada emergem claramente as seguintes tendencias:
•

Os media britiinicos continuam a favorecer os Unionistas, em particular 0 UUP (Ulster Unionist Party) e 0 seu lider David Trimble,
tendo em conta que a cobertura mediatica de assuntos Unionistas
e consideravelmente mais positiva e mais bern localizada nas noticias de imprensa e da televisao.

Os interesses unionistas sao repetidamente retratados como decisivos
para 0 futuro da Irlanda do Norte. No entanto mesmo sendo 0 partido com
maior sucesso eleitoral, este tipo de tratamento selectivo contesta urn dos
objectivos mais importantes do Acordo de Paz - 0 de consenso e de igualdade. Para que esses objectivos possam vir a ser alcan9ados, os arquitectos
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do Acordo insistem na necessidade de uma participa\,ao positiva e construtiva no processo por todos os partidos politicos da Irlanda do Norte com
representa\,ao eleitoral. Para que se atinjam 0 consenso e a igualdade de
direitos e, por fim, a paz e solidariedade. No entanto, os media Britiinicos,
principalmente a televisao, tern eles pr6prios feito uma cobertura mediatica
sem atender a esse objectivo primordial. E favorecendo 0 campo unionista,
mesmo que de modo mais atenuado do que no passado (Henderson et al.
1990; Lago 1998).
Mas nao e s6 0 Sinn Fein que tern sofrido esse tratamento selectivo.
Outros partidos da Irlanda do Norte, por exemplo 0 SDLP e 0 DUP (0
terceiro maior partido da Irlanda do Norte e 0 segundo maior partido
unionista) tern tam bern side relegados em favor do principal partido unionista, 0 UUP.
•

Por outro lade 0 interesse mediiitico no Sinn Fein resuita, acima de
tudo, das suas liga\,oes com 0 IRA e das actividades militares. 0
relacionamento entre a violencia e os media e de suposta dependencia e, no caso do Sinn Fein, reflecte-se num interesse acrescido
dos media pelo partido.

Como urn jomatista do Times comentou
«If you are a journalist, it is much more ... to write about Gerry Adams, is more
likely to make news, to elate your readers ... than writing about the Alliance
Party ... it gives them that edge, that sort of attraction for want of a better
word. ( ... ) They [SF] are always going to get coverage as long as the IRA exists
in the background, as long as there is the menace in the background» (Martin
Fletcher, entrevista pessoal Julho 1998).

«Se e jornalista, e muito mais ... escrever sobre Gerry Adams, pais e mais
provavel que isso se tome Doticia, que entusiasme as leitores ... do que escrever
sabre 0 Partido da Aliam;a ... da-lhe aquela atra~ao_ Eles [0 Sinn Fein] terao
sempre cobertura noticiosa enquanto existir 0 IRA por detras, enquanto existir
a amea~a no horizonte.»

No entanto, esse interesse nao e partilhado pelos media em rela\,ao a
outros partidos da Irlanda do Norte com associa\,oes a movimentos
armados, como 0 DUP. Este partido aparece apenas muito esporadicamente
nos media. E embora, segundo os media, a sua associa~ao com grupos
paramilitares e com os seus actos de viol~ncia seja atractiva, julgo que 0
problema reside no facto de esse partido pertencer a ideologia predominante, isto e, neste caso a continua~ao da uniao Britanica. Assim, partidos
politicos associados a bra\,os militares clandestinos beneficiam dessa
associa\,ao, desde que sejam partidos ou organiza\,oes localizados a
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margem do processo politico e social e, acima de tudo, a margem da
ideologia predominante.
o Sinn Fein encontra-se, neste momento, numa situa9ao muito delicada, tentando equilibrar, por urn lado, 0 seu desejo de aparecer nas noticias (e consequentemente a necessidade de se manter ligado ao IRA) e, por
outro lado, a necessidade de se manter no processo de Paz e, assim, ter que
dizer nao as armas. Se 0 partido quiser aparecer nos media de uma forma
neutral e possivelmente positiva, tera que terrninar os seus 1a905 com 0 IRA,
mas entao CQrre 0 risco de deixar de ser noticia.
Apesar de uma crenc;a academica crescente no sentido de 'os particlos
politicos poderem desenvolver estrategias comunicativas eficazes de modo
a influenciar e garantir uma cobertura mediatica positiva, penso que 0
desenvolvimento desse tipo de estrategias nao pode alterar por completo os
'biases' que caracterizam os media jomalisticos. Os media discriminam
repetidamente certos tipos de individuos e organiza90es. No caso do Sinn
Fein, embora sendo extremamente atractivo para os media por lhes dar a
possibilidade de incluirem hist6rias 'desejadas' (com morte e violencia, 0
que supostamente interessa 0 publico), a verdade e que ao mesmo tempo os
meios de comunica9ao britanicos sentem a obriga9ao (e a vontade) de 0
discriminar. A questao que se coloca nao e a de saber se os media devem ou
nao 'apoiar' actos de violencia e aqueles que os praticam, ja que a sua
fun9ao nao e a de condenar ou apoiar tais actos, mas sim a de analisa-los.
A sua obriga9ao e fomecer ao publico informa9ao, relatando todos os actos
de violencia, independentemente de quem os tenha cometido.
o que e preocupante e que actos de discrimina9ao por parte dos media
ocorrem praticamente todos os dias. Nesse processo, quem perde e 0
publico. A situa9ao e ainda mais preocupante na medida em que os media
tern desenvolvido metodos de discrimina9ao, eficientes mas ao mesmo
tempo muito discretos. 0 publico nao se apercebe disso. De certo modo,
seria preferivel que as discriminac;6es ocorressem abertamente e sem
disfarces. Na batalha pelas noticias, as estrategias de comunica9ao politica
eficientes e sofisticadas, embora importantes, ja nao sao suficientes para
garantir uma presen9a equilibrada, muito menos positiva. 0 que realmente
parece ser cada vez mais importante e a integrac;ao ou aproximac;ao ao
'status quo', tal como 0 Sinn Fein tern feito nos ultimos anos.
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