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O povo quer a queda do regime 

 



RESUMO 

 

Os sentimentos e as informações que os estrangeiros têm sobre os árabes e muçulmanos 

foram construídos e alimentados, em grande parte, pela imprensa ocidental, 

especialmente após o 11 de setembro de 2001; e, de alguma forma, esses sentimentos e 

informações se constituíram em base de sustentação para julgamentos e ações contra a 

religião islâmica ou os árabes. Quando se iniciaram as revoltas de 2011, termos como 

fundamentalistas e radicais islâmicos ainda se sobressaiam nas narrativas da imprensa e 

contaminaram as primeiras análises destinadas a explicar os objetivos das insurgências e 

a qualificar os grupos que estavam à frente. Os discursos das revistas CartaCapital e 

Veja, que constituem o corpus deste trabalho, repercutiram, embora cada uma com 

perspectivas diferentes, o posicionamento das potências europeias, de Israel e, 

sobretudo, dos Estados Unidos, em relação às revoltas árabes. Os interesses da 

população dos países envolvidos nas revoltas foram minimizados. Este trabalho tem por 

objetivo fazer uma reflexão sobre as narrativas e representações das revoltas de 2011. A 

reflexão passa pela teoria do enquadramento, conforme proposição de Entman (1991), 

segundo o qual em suas narrativas, os meios noticiosos optam por um determinado viés 

interpretativo e tendem a reforçar certos aspectos, em detrimento de outros. Os veículos 

de comunicação constroem, portanto, representações que, segundo Chartier (2002) “são 

sempre determinadas pelos interesses de grupos que as forjam”. Além disso, usamos 

para análise a Teoria Social do Discurso, proposta por Fairclough (2001), como suporte 

teórico-metodológico, pois consideramos os discursos midiáticos pautados em 

ideologias e hegemonias. O trabalho também discute os critérios de noticiabilidade que 

a imprensa usa para noticiar as revoltas árabes, de modo que alguns países recebem uma 

maior ênfase, enquanto outros são relegados à invisibilidade.  

 

Palavras-Chave: Imprensa; Discursos; Narrativas; Representações; Revoltas Árabes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Feelings and information that foreigners have about Arabs and Muslims were built and 

fed in large part by the Western press, especially after the September 11, 2001; and, 

somehow, these feelings and information constituted on the basis support for judgments 

and actions against the Islamic religion or Arabs. When started the riots of 2011 terms 

as radical Islamic and fundamentalists still excel in the narratives of the press and 

defiled the first analyzes to explain the objectives of insurgencies and qualify the groups 

that lay ahead. The speeches of Brazilian magazines Carta Capital and Veja, which 

constitute the corpus of this study, have had repercussions , although each with their 

prospects , the positioning of European powers , Israel , and especially the United 

States, in relation to the Arab uprisings . The interests of the people of the countries 

involved in the riots were minimized. This paper aims to reflect on the narratives and 

representations with respect to the revolts of 2011. Reflection involves the theory of 

newsframe, as proposition Entman (1991) that, in their narratives, the news media 

choose a particular interpretive bias and tend to reinforce certain aspects over others. So 

the media therefore construct representations which, according to Chartier (2002) " are 

always determined by the interests of groups that forged them". Furthermore, we used to 

analyze the Social Discourse Theory proposed by Fairclough (2001) as a theoretical and 

methodological support, why we believe the media discourses are guided by ideologies 

and hegemonies . The paper also discuss other issues such as the newsworthiness that 

the press uses to report on the Arab uprisings, so that some countries receive more 

emphasis, while others are relegated to invisibility. 

 

Keywords: Press, Discourses, Narratives, Representations; Arab revolts. 
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1.  Introdução 

 

1.1 O mundo árabe adentrou meu mundo e não mais saiu 

 

Em 2001, os atentados de 11 de setembro e, em seguida, a guerra declarada dos 

Estados Unidos contra o Talibã e Al Qaeda me fizeram olhar em direção aos países 

árabes pela primeira vez com mais atenção e curiosidade. Afeganistão, Iraque, Iêmen e 

Paquistão começaram a fazer parte da minha geografia. Esses países entraram 

definitivamente no meu mapa-múndi naquele ano. A partir de então, aos poucos, o 

interesse pelos países árabes e seus territórios foi surgindo.  

Em julho de 2010, apresentei ao curso de Comunicação Social/Jornalismo da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia meu trabalho de conclusão, intitulado O 

agendamento dos conflitos mundiais na mídia: A cobertura da revista veja após os 

atentados de 11 de setembro. Nesse trabalho, fiz um mapeamento dos conflitos armados 

que ocorriam no mundo entre 2001 e janeiro de 2009 e os combinei com as reportagens 

publicadas pela revista Veja sobre o tema durante aquele período. Constatei uma 

discrepância muito grande na revista ao reportar os conflitos na África e sudeste da Ásia 

em relação às intervenções dos Estados Unidos no Afeganistão e Iraque, assim como 

aos conflitos que envolviam Israel. As publicações sobre os Estados Unidos ou Israel 

eram três vezes mais do que sobre os conflitos que envolviam outros países somados. 

Isso me levou a questionar a relevância que a imprensa dá a alguns países, quando, em 

contrapartida, outros são relegados ao esquecimento, tratando-se da quantidade de 

reportagens publicadas. Mas, minha reflexão foi um pouco além dos números. Passei a 

observar, também, como eram produzidos os discursos; como eram as narrativas e 

representações, em particular, sobre os árabes, pois, notei a associação de termos, tais 

como terroristas e radicais islâmicos aos árabes, como algo corriqueiro no noticiário 

brasileiro após o 11 de setembro de 2001. 

 Ainda no ano de 2010, em seu crepúsculo, algumas revoltas começaram a 

desabrochar na Tunísia, pequeno país do norte da África e modelo econômico para os 

países árabes. Até meados de janeiro de 2011, com focos de manifestações também na 

Argélia, os acontecimentos no norte da África tinham me chamado pouca atenção, 

talvez pela falta de publicações a respeito do que acontecia lá. O que foi noticiado no 

Brasil sobre as insurgências era insignificante. Os três principais jornais impressos do 

país (Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo e O Globo) e as revistas Carta 

Capital e Veja deram pouca visibilidade às revoltas na Tunísia no seu início. Contudo, 
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naquele país estava o princípio de algo muito maior – as insurgências em pelo menos 

dezessete Estados árabes - fenômeno ao qual a imprensa denominou, posteriormente, de 

Primavera Árabe.  

Quase dez anos após o 11 de setembro de 2001, as revoltas árabes levaram meu 

olhar novamente àquela região, instigando-me a pesquisar e conhecer um pouco mais 

sobre aqueles países e os discursos que a imprensa brasileira produzia sobre eles; a 

querer saber o que é reportado e como são reportados os acontecimentos. Meu ingresso 

no curso de pós-graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens proporcionou-

me este caminho.  

 

1.2 Chamas da liberdade 

 

Apenas com a escola primária e uma renda de aproximadamente 140 dólares por 

mês, Mohamed Bouazizi era mais um pequeno comerciante como tantos outros em Sidi 

Bouzid, cidade tunisiana. Vendia suas frutas e legumes na rua e vivia fugindo da 

fiscalização para continuar com o seu comércio e sustento (GUMBINER, 2012). Mas, na 

manhã de 17 de dezembro de 2010, Bouazizi foi proibido de comercializar os seus 

produtos. Após ter tido sua balança confiscada por uma policial, o vendedor tentou 

apelar para o governo da província, mas não obteve êxito em recuperar o seu material de 

trabalho. Como protesto, ateou fogo em si mesmo. Bouazizi tinha 26 anos quando veio 

a falecer em 4 de janeiro de 2011, em consequência dos ferimentos causados pelas 

chamas que lhe cobriram o corpo naquele dia de dezembro. 

Com essa ação, Bouazizi saiu do anonimato, muitas vezes inerente a um 

pequeno comerciante de rua, para tornar-se um símbolo dos protestos que irromperam, 

primeiramente, pelas ruas de Sidi Bouzid e, em seguida, se alastraram por toda Tunísia. 

Vendedores, jovens, advogados e ativistas puseram-se diante da sede do governo para 

protestar em apoio a Bouazizi e, consequentemente, contra o índice de desemprego no 

país, que era de 30%, assim como contra os abusos de poder cometidos por policiais e 

autoridades do governo (GELVIN, 2012, p. 42). As manifestações ganharam corpo e 

tomaram proporções maiores, chegando à capital Túnis, em 27 de dezembro de 2011, 

com os manifestantes pedindo a deposição do então presidente Zine El-Abidine Ben 

Ali. 

Os protestos passaram a ser filmados e postados na rede social Facebook. 

Enquanto isso, o governo tunisiano elevou a repressão e tentou censurar o acesso à 
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internet. Prisões e mortes aos poucos iam acontecendo, ao passo que mais pessoas saiam 

às ruas para protestar em outras partes do país. O grupo de ativistas Anonymus, da 

Tunísia, atacou sites do governo em resposta à falta de liberdade de expressão dos 

cidadãos. No meio de toda a agitação política, a organização Wikileaks divulgou 

documentos secretos, escritos pelo então embaixador dos Estados Unidos na Tunísia, 

Robert F. Codec, constando informações que alertavam para o aumento de corrupção no 

governo de Zine El-Abidine Ben Ali, o que impactava na taxa de desemprego e 

afugentava investidores estrangeiros. Estas informações foram propagadas com maior 

amplitude pela rede Al Jazeera. 

O que começou com um pedido de liberdade e mais emprego, logo ganhou outra 

conotação – a derrubada do presidente Ben Ali. A flor símbolo do país passou a 

denominar o desejo dos manifestantes – a Revolução do Jasmim. Embora, essa 

expressão tenha sido cunhada pelo jornalista estadunidense Andy Carvin, outros nomes 

tinham surgido, anteriormente, para designar as revoltas, tais como Dignity Revolution 

ou Sidi Bouzid Revolt, nome dado às manifestações em homenagem ao local onde tudo 

começou. Löwy (2009, p. XX) diz que “a revolução é etimologicamente uma 

reviravolta: inverte as hierarquias sociais ou, antes, recoloca no lugar um mundo que se 

encontra do avesso”. E essa pareceu ser a lógica seguida por tunisianos, egípcios e 

líbios.   

 As manifestações aconteceram após anos de insatisfação econômica, social e 

política da parte de pessoas que já não queriam mais viver sob o governo de Ben Ali. Os 

protestos duraram quase dois meses, com o saldo de 338 pessoas mortas e mais de 2.000 

feridas, de acordo com o relatório final da National Fact-Finding Commission on 

Abuses During Recent Events (The comission),
1
publicado em 4 de maio de 2012. 

O vendedor Mohamed Bouazizi é o nome mais emblemático dessa conjuntura 

em que os atores são cidadãos que saíram do seu cotidiano para buscar mudanças. O 

pequeno vendedor de legumes e frutas tornou-se o símbolo da queda de Ben Ali, que 

deixou o poder em 14 de janeiro de 2011, após 23 anos à frente do país. Bouazizi 

tornou-se, então, uma inspiração e seu nome foi dado às ruas e avenidas na Tunísia; sua 

história foi contada nos jornais, como na Folha de São Paulo que, em setembro de 

                                                           
1
 O National Fact-Commission on Abuses Commited during Recent Events (The Commission) foi criado 

pelo presidente interino Fouad Mebazaa, em 18 de fevereiro, pelo decreto número 8/2011, como uma 

organização independente e pública encarregada de estabelecer a verdade sobre os levantes no país pós 17 

de dezembro. O relatório pode ser obtido no site da organização No Peace without Justice, no endereço 

eletrônico HTTP://www.npwj.org/ICC/NpWJ-welcomes-release-Report-National-Fact-Finding-Commisi 

on-Abuses-unia.html. Acesso em: 12 de jun. 2013.   
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2011, enviou o correspondente Marcelo Ninio para Sidi Bouzid para escrever uma 

reportagem sobre Bouazizi e a sua cidade.  

 

1.3 Na esteira da Revolução do Jasmim 

 

Trago, em algumas linhas, considerações sobre os outros levantes nos países 

árabes, tendo a plena convicção que são apenas relatos superficiais sobre um momento 

que deve se tornar histórico do ponto de vista das rupturas políticas, pois as 

consequências ainda estão em curso.   

O segundo país de maioria árabe a ter um grande movimento popular de 

contestação, no início de 2011, foi o Egito. A renúncia de Hosni Mubarak, há 30 anos 

no poder, era uma das exigências dos manifestantes, que pediam também mais direitos 

políticos, trabalho e justiça. Entre as principais demandas estava a extinção do estado de 

exceção, imposto após o assassinato do então presidente Anwar Al-Sadat, em 1981 

(GELVIN, 2012, p. 58). Esta lei restringia a liberdade de assembleia, autorizava agentes 

do Estado a prender e deter suspeitos sem julgamentos, além de que permitia 

monitoramentos e censuras. O prazo para o fim do estado de exceção seria o ano de 

2010, mas Mubarak o estendeu por mais dois anos.  

As primeiras manifestações aconteceram na capital Cairo, na Praça Tahrir, no 

dia 25 de janeiro. O local viria a tornar-se símbolo da luta dos egípcios pela queda de 

Mubarak. Naquele dia, os manifestantes tomaram as ruas em mais 12 províncias. Houve 

também suicídios, lembrando o ato de Mohammed Bouazizi, para chamar a atenção 

para os problemas no país (GELVIN, 2012, p. 43). Os protestos de 25 de janeiro foram 

organizados por ativistas. Entre os principais nomes estão o administrador da página do 

Facebook We are all Khaled Said, Wael Ghonim, e Asmaa Mahfouz, criadora do grupo 

April 6 Youth Movement.  

A página We are all Khaled Said foi dedicada ao jovem de 28 anos, espancado 

até a morte por policiais em junho de 2010. Acredita-se que o motivo do espancamento 

tenha sido porque Said postou na internet um vídeo de dois policiais dividindo dinheiro 

e drogas que tinham sido confiscadas por eles (GELVIN, 2012, p. 50).  

O April 6 Youth Movement foi formado em 2008 em apoio à greve de 

trabalhadores que aconteceu em 6 de abril daquele ano no Egito. O nome do movimento 

também é uma homenagem a Mahatma Ghandi, pois a data havia se tornado símbolo da 

luta do líder indiano. Nesse dia, no ano de 1930, Ghandi completou a “Marcha do Sal” – 
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um protesto contra a proibição, pelo governo britânico, da extração de sal na Índia 

colonial. Inspirado em Gandhi, o April 6 Youth Movement optou por manifestações 

pacíficas (SHAHIN, 2012, p.
  61), que se tornaram uma marca daqueles que 

protestavam.  

As manifestações continuaram após o 25 de janeiro, com a adesão, cada vez 

maior, de jovens, trabalhadores e políticos do partido da Irmandade Muçulmana, que 

estava impedida de concorrer a cargos no governo. Houve ataque das forças do regime, 

o que levou à morte de centenas de manifestantes. Mas, em 11 de fevereiro de 2011, sob 

forte pressão e com a imprensa de todo mundo acompanhando o desenrolar dos 

levantes, o então presidente Hosni Mubarak renunciou. Era o segundo chefe de Estado 

de um país árabe a cair em poucas semanas.  

 Os protestos seguiram também para os países da península Arábica. Ainda em 

meados de janeiro, no Iêmen, uma coalizão de partidos de oposição chamada Joint 

Meeting Party (JMP) começou uma série de manifestações na capital, Sanaa. Políticos 

vieram se juntar a estudantes universitários que, também pelas redes sociais, 

convocavam a população a comemorar a saída de Ben Ali, da Tunísia. Iniciaram-se, 

assim, os protestos contra o presidente do seu próprio país, Ali Abdulah Saleh 

(KARMAN, 2011). O movimento passou a se autodenominar Pink Revolution, por causa 

da cor escolhida para identificar os manifestantes.  

Em 2010, o parlamento havia anunciado uma reforma na constituição que 

permitia a Saleh ocupar o cargo vitalício de presidente. A luta se voltou contra os planos 

adotados pelo parlamento de eliminar os limites presidenciais e de fazer o filho do 

presidente o seu sucessor na direção do país. No Iêmen, os protestos foram tanto de 

cunho partidário como popular. A ocupação dos manifestantes também se fez em uma 

praça, como acontecera na Tunísia e no Egito. 

A pressão levou Saleh, há 33 anos como presidente do país, a indicar sua 

renúncia para o final de 2011. Mais de 2000 pessoas morreram nesse ano durante os 

levantes.  O Iêmen, considerado o país mais pobre do Oriente Médio, era politicamente 

instável desde a unificação entre o norte e o sul, em 1990, quando Saleh, então 

presidente do Iêmen do Norte, assumiu o poder sobre todo o território. Além disso, o 

país é alvo de Drones dos Estados Unidos, em ataques que matam muitos civis, além de 

membros da Al Qaeda. 

 O Barein, também localizado na península Arábica, conheceu fortes protestos e 

passou por grandes turbulências. Havia exigências por reformas políticas e luta contra o 
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regime monárquico. Mas, os insurgentes foram fortemente repreendidos, tanto por 

forças do governo quanto pelo Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), liderado pela 

Arábia Saudita. Da mesma forma que no Egito e na Tunísia, os manifestantes usaram as 

redes sociais para convocar a população para o Day of Rage
2
. Em 14 de fevereiro, eles 

pediram uma reforma constitucional, eleições livres e o fim da tortura (GELVIN, 2012, p. 

135-136). Os protestos foram duramente reprimidos. 

No Barein, como nos outros países, que tinham se levantado em lutas por 

reformas políticas, também houve ocupação de praças, como a Pearl Square, o uso das 

redes sociais como instrumentos de mobilização e a pregação da não violência. Mas, as 

exigências de mudança de regime foram frustradas. Entre os manifestantes podiam ser 

contabilizados profissionais liberais, como advogados, professores, engenheiros etc. 

Entretanto, diferente de outras nações árabes, segundo Gelvin (2012, p. 137), no Barein 

havia um clima de sectarismo religioso. Além da deposição do regime monárquico, 

muçulmanos de vertente xiita reivindicavam mais espaço político, pois os poderes 

estavam concentrados nas mãos da minoria sunita. 

 Enquanto os protestos no Barein eram sufocados, sem o resultado esperado, a 

população da Líbia também foi às ruas. A princípio, motivada pelo que acontecia nos 

países vizinhos. O ponto de partida para os protestos, que irromperam em fevereiro de 

2011, foi a prisão do advogado Fathi Terbil, que representava as famílias de 1200 

oposicionistas do governo de Muamar Kadafi, presos e mortos na prisão de Abu Salim, 

em 1996, durante uma rebelião (GELVIN, 2012, p. 72-80).  Embora o grupo National 

Conference for Lybian Opposition tenha marcado, por meio das redes sociais, um 

protesto, um Day of Rage líbio, contra as condições políticas e econômicas do país para 

o dia 17 de fevereiro de 2011, a prisão, dois dias antes, de Fathi Terbil provocou a 

antecipação das manifestações.  

 Os protestos, que começaram pacíficos, contaram com a participação de grupos 

armados que queriam a derrubada de Kadafi e, em pouco tempo, foram reprimidos.  O 

país entrou em guerra civil em três semanas e foi objeto de intervenção da Otan. Em 

outubro de 2011, Kadafi foi capturado e morto pelos rebeldes. A Líbia era mais um país 

que tinha seu presidente deposto.  

 A Síria é outro país que passou por turbulências parecidas com as da Líbia, mas 

continua em guerra civil. Grupos oposicionistas ainda tentam tirar Bashar al-Assad do 

                                                           
2
 A expressão Day of Rage usada em alguns países árabes durante as manifestações significa, em tradução 

livre, Dia de Fúria. 



17 
 

poder. De janeiro a março de 2011, pequenos protestos irromperam no país. Em março 

daquele ano, as manifestações ganharam mais força, tendo à frente o grupo Syrian 

Revolution 2011 against Bashar al-Assad, que exigia a extinção da lei de emergência e 

a libertação de presos políticos (GELVIN, 2012, p. 101-102). 

 Sem renunciar ou adotar uma postura de conciliação, Bashar al-Assad acometeu 

seus opositores com uma forte repressão. De acordo com organizações como a ONU, 

mais de 100 mil pessoas já morreram em três anos de confrontos entre forças do 

governo e oposicionistas.  

Nos países mencionados, as manifestações tinham por objetivos depor 

presidentes ou, até mesmo, mudar o regime, como no Barein, onde a intenção era 

derrubar a monarquia. Outros países passaram por manifestações, mas não tão violentas, 

porém com objetivos diferentes. Em alguns lugares, elas foram dispersadas em pouco 

tempo devido a repressão ou porque alguns anseios tinham sido alcançados. No 

Marrocos, o rei Mohammed VI propôs várias reformas, inclusive uma nova 

Constituição, que foi aprovada em julho de 2011 (KRISTIANENSEN, 2012, p. 24). Na 

Argélia, as revoltas tinham como propósito conter o aumento do preço dos alimentos. 

Porém, várias manifestações já vinham ocorrendo na Argélia desde o início dos anos 

2000. Em 2004, por exemplo, chegou a haver um suicídio em circunstâncias parecidas 

com a que cercou a morte de Bouazizi. Por isso, estudiosos como Gelvin (2012) e 

McAllister (2012) atestam que o país ficou de fora da conjuntura de revoltas populares 

que se seguiu em 2011.  

 Ocorreram protestos também em outros países da península Arábica, com 

exceção do Catar; na Jordânia, na Palestina, no Líbano, no Iraque e no Sudão, embora, 

neste último país, as manifestações estivessem mais ligadas aos problemas decorrentes 

da separação entre sul e norte, com a criação do Sudão do Sul, em julho de 2011, após 

duas décadas de guerra civil. No Líbano, os protestos se voltaram contra a chegada ao 

poder de um grupo político ligado ao Hezbollah.  

 

1.4 Das redes sociais para as ruas – das ruas para a grande imprensa 

 

As barricadas são as palavras e os corpos que se aglomeram na praça. É o 

enfretamento à repressão governamental, que detém a liberdade e os direitos civis e 

políticos dos cidadãos. A comunicação, quase instantânea, mobiliza milhares de 

pessoas. Panfletos e mensagens, que sempre reproduziram os pensamentos 



18 
 

revolucionários, agora são soprados não somente pelos ventos, a qualquer direção, mas 

também por fibras óticas e satélites, que semeiam, no próximo pouso, uma nova fagulha 

de esperança. As ideias de mudanças chegam aos novos destinos vivas como uma 

chama, devido à velocidade das comunicações proporcionada pelas novas tecnologias. É 

a informação difusa e abrangente que permite “a rebelião contra os padrões impostos”, 

parafraseando Mcluhan (2012, p. 19). 

Mcluhan (2012, p. 19) afirma que o uso da energia elétrica provocou as maiores 

transformações que a humanidade vem passando, desde o século XIX, e que as novas 

tecnologias nada mais são do que uma derivação da sua aplicação ao longo dos anos.  

Com a energia elétrica, acelerou-se o processo de “achatamento” do globo. A 

comunicação ficou mais veloz. Mcluhan (2012, p. 19), então, diz que: “A velocidade 

elétrica, aglutinando todas as funções sociais e políticas numa súbita implosão, elevou a 

consciência humana de responsabilidade a um grau dos mais intensos”.  

As novas tecnologias de informação, que vieram na esteira da revolução 

tecnológica a partir dos anos 1970, permitiram a difusão de informação quase 

instantânea. Com o uso da internet e do celular, as mobilizações ganharam uma nova 

dinâmica. As informações e o conhecimento não chegam às massas somente por meio 

dos grandes veículos de imprensa. Elas mesmas, as massas, são capazes de produzi-los 

e difundi-los em larga escala.  

A partir dezembro de 2010, os protestos nas ruas da Tunísia precederam os de 

outros países do norte da África e do Oriente Médio, mas também os de outros locais 

como Europa e América do Sul. Em 2011, além das revoltas árabes, ocorreram grandes 

manifestações na Espanha, na Grécia, na Inglaterra, no Chile, nos Estados Unidos e na 

Rússia. Em 2013, na Turquia, na Ucrânia e, em grande escala, no Brasil. As 

manifestações tiveram suas especificidades e objetivos, ora contra o sistema capitalista, 

ora contra ditaduras, ora contra corrupção e mazelas do Estado. Contudo, foram 

produzidas mediante a ocupação de espaços públicos e, muitas vezes, articuladas por 

meio das redes sociais.  

Neste início de século XXI, o mundo, praticamente sem fronteiras para a 

comunicação, parece ainda mais estreito. Ainda que os limites geográficos e políticos 

impeçam a livre movimentação das pessoas, a internet possibilita que os indivíduos se 

articulem e rompam com as barreiras impostas pelos espaços físicos. Como salienta 

Safatle (2012, p. 46) “as ideias, quando começam a circular, desconhecem as limitações 

do espaço, pois têm a força para construir um novo.” Este estreitamento do mundo tem 
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causado mudanças nas formas de interação social e impõe um redimensionamento das 

relações entre Estado, sociedade e os meios de comunicação.  

Não se pode negar que a aglomeração nos espaços públicos também se deve à 

propagação, de forma rápida, da informação pelos novos meios de comunicação. Mas, 

por outro lado, como destaca David Harvey (2012, p. 61-62) o mais importante é a 

união das pessoas em uma praça, onde, juntas, procuram um bem coletivo. Para o autor, 

o mais elementar é a união dos corpos no espaço público. As novas tecnologias se 

constituem apenas em ferramentas para ajudar a mover o mundo: “A Praça Tahrir 

mostrou ao mundo uma verdade óbvia: são os corpos nas ruas e praças, não o balbucio 

de sentimentos no Twitter ou Facebook, que realmente importam.”  

Na Tunísia, os protestos irromperam com a ajuda da rápida difusão da 

informação, mas foram a insatisfação pelo alto índice de desemprego, a falta de 

liberdade de expressão e a repressão das forças de governo os principais fatores que 

levaram o pequeno país do norte da África a entrar em ebulição.  

Dentre os vários elementos que se fizeram presentes às revoltas árabes, detenho-

me em três, neste momento: as pessoas nas ruas, a difusão da informação pelas redes 

sociais e o papel dos veículos de comunicação. Primeiramente, foram muitas as vozes 

que saíram às ruas para orquestrar a derrubada de Ben Ali, o que envolveu gente de 

todos os segmentos da sociedade, com o desencadeamento das revoltas iniciado por um 

cidadão que pertencia a uma classe mais baixa; segundo, a propagação das 

manifestações foi feita por grupos e pessoas que utilizaram as redes sociais na internet 

para divulgar e agendar as ações; e, por último, as informações sobre corrupção no 

governo de Ben Ali, que afloraram os ânimos dos manifestantes, foram publicadas 

primeiramente pela organização Wikileaks. Os últimos dois pontos revelam novos 

mecanismos para propagar a informação, até então não tão evidenciados, mas que 

contribuíram para que as revoltas ganhassem corpo e constituíssem a engrenagem que 

movimentou os manifestantes para a derrubada do então presidente tunisiano. 

A divulgação de conteúdo de informação – fotos, vídeos ou textos sem passar 

pelo crivo de jornalistas - aponta novos caminhos para se conhecer outras versões que 

não aquelas propagadas pelos meios de comunicação tradicionais e, em especial, pela 

grande imprensa. Abrem-se, então, outras perspectivas de conhecimento da história, de 

poder ver outros lados dos fatos. As manifestações aparecem na imprensa quando esta 

deseja pautá-las e a faz de acordo com suas linhas editoriais e ideológicas; contudo, os 
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manifestantes seguem na sua posição de contestadores, independentemente da atenção 

dada pela mídia, e estabelecem outros mecanismos para propagar a informação. 

É importante salientar que o primeiro grande veículo de comunicação a 

transmitir o que acontecia na Tunísia foi a rede Al Jazeera, após o sobrinho de 

Mohamed Bouazizi ter postado no Facebook um vídeo sobre o que acontecia no país 

(HILL S, 2013, p. 61). As manifestações estavam sendo ignoradas tanto pela imprensa de 

outras partes do mundo, como pela própria televisão local (HILL S, 2013, p. 61). 

Demorou mais de uma semana para que a imprensa da Europa ou dos Estados Unidos 

percebesse o que ocorria na Tunísia. Em reportagem publicada no seu próprio site, em 3 

de janeiro de 2011, a Al Jazeera questionou a não presença da imprensa de outros 

países, que não fazem parte do que se chama de mundo árabe, frente aos levantes da 

Tunísia. A reportagem de Evan Hill de 3 de janeiro de 2011, intitulada Hackers hit 

Tunisian websites e que relatava os ataques dos hackers a sites do governo tunisiano, fez 

uma comparação entre os acontecimentos no país do norte da África e os protestos que 

ocorreram durante a eleição iraniana em 2009, quando a imprensa, tanto dos Estados 

Unidos quanto dos países da Europa, despertou maior interesse pelo desdobramento das 

revoltas no país persa:  

 

Os protestos na Tunísia, que levaram a três mortes confirmadas, têm 

recebido relativamente pouca atenção nos meios de comunicação 

ocidentais, que seguiram de perto os desdobramentos no Irã em 2009, 

quando centenas de milhares de cidadãos protestaram contra os 

resultados das eleições presidenciais.
3
 

 

Quando os protestos chegaram a outros países, a revista brasileira CartaCapital, 

na reportagem “Barris de Gasolina na Fogueira”, escrita por Antonio Luis M. C. Costa e 

publicada em 2 de fevereiro de 2011, fez a mesma ressalva quanto à cobertura da 

imprensa frente aos levantes no Egito. Para ela, há leniência dos meios de comunicação 

quando as manifestações não são em benefício da política externa dos Estados Unidos 

ou das potências econômicas europeias: “A mídia ocidental cobre os protestos no Cairo 

com muito menos entusiasmo do que, digamos, os de Teerã em 2009: protestos só 

                                                           
3
O texto original em inglês: “The protests in Tunisia, which have led to three confirmed deaths, have 

garnered comparatively little attention in the Western media, which closely followed developments in 

2009 in Iran when hundreds of thousands of citizens protested presidential election results”. Trad. Fábio 

Agra.  
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interessam quando são pró-ocidentais e a democracia só convém quando a preferência 

dos eleitores coincide com a de Washington” (COSTA, 2 Fev. 2011, p. 41).  

 Levando em consideração estes questionamentos, oriundos de setores da própria 

imprensa, sobre as instituições jornalísticas do Ocidente e o histórico de representações 

construídas sobre os árabes/muçulmanos, principalmente, a partir de 2001, este trabalho 

tem como ponto central discutir as narrativas e representações sobre os árabes no 

discurso jornalístico, tendo como objeto a denominada Primavera Árabe.  

O jornalismo é tido como uma instância imparcial, que preza pela verdade, que 

defende os interesses dos cidadãos. Porém, esse mesmo jornalismo, que se diz objetivo, 

tem sido alvo de críticas na sociedade contemporânea. Os enunciados jornalísticos 

seguem caminhos totalmente opostos aos que são apregoados, prevalecendo, pois, os 

laços e afinidades da imprensa com atores sociais com os quais ela mantém vínculo 

ideológico ou econômico. Quando se refere ao jornalismo internacional, esses pontos 

ficam mais latentes considerando que os discursos passam a ser disseminados em favor 

ou contra a política externa de um governo ou contra grupos sociais e políticos. Por isso, 

se faz necessário discutir, no caso da imprensa brasileira no que diz respeito ao 

noticiário estrangeiro, o abastecimento feito pelas agências de notícias europeias e 

norte-americanas. Entendemos que a narrativa jornalística não feita in loco pelo 

jornalista brasileiro é uma peça chave para a continuidade dos discursos e interesses dos 

veículos de comunicação de outros países.  

Levando em consideração fatores como política, economia e ideologias, 

acreditamos que a imprensa brasileira, no que tange ao jornalismo internacional 

praticado sobre os países árabes, apresenta um discurso voltado para referenciar as 

potências econômicas e políticas do Ocidente e reverberar representações que 

depreciem os povos que estão localizados entre o Magrebe e o Oriente Médio. No caso 

específico das revoltas árabes de 2011, os países externos ao mundo árabe, como as 

potências econômicas e políticas ocidentais, foram considerados tão ou mais 

importantes nas narrativas jornalísticas do que os próprios atores sociais que derrubaram 

presidentes e estão modificando as relações políticas no mundo. Além do mais, o uso de 

termos e expressões que desqualificassem os árabes servia para referendar os discursos 

midiáticos. 

As narrativas e suas representações produzidas pela imprensa são práticas 

discursivas que contribuem para enraizar valores e costumes sobre o outro em uma 

sociedade, além de que verbalizam referências políticas e ideológicas. As notícias 
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publicadas pela imprensa brasileira sobre os acontecimentos locais ou exteriores são 

tomadas, assim, como fontes de conhecimento e exercem influência direta nos 

ambientes privados e públicos. Norman Fairclough (2001, p. 91) afirma: 

 

O discurso contribui para a constituição de todas as dimensões 

da estrutura social que, direta ou indiretamente, o moldam e o 

restringem: suas próprias normas e convenções e também as 

relações, as identidades, e as instituições que lhe são 

subjacentes. O discurso é uma prática, não apenas de 

representação do mundo, mas de significação do mundo, 

constituindo e construindo o mundo em significado”.  

   

Estando as narrativas e suas representações dentro da dimensão do conjunto dos 

discursos – “manifestados nos modos particulares de uso da linguagem e de outras 

formas simbólicas” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 22) –, o trabalho será analisado a partir da 

perspectiva da Teoria Social do Discurso, proposta por Fairclough (2001). A Teoria 

Social do Discurso propõe analisar o papel da linguagem na transformação social e diz 

que “qualquer ‘evento’ discursivo (isto é, qualquer exemplo de discurso) é considerado 

simultaneamente um texto, um exemplo de prática discursiva e um exemplo de prática 

social.” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 22).  

 Os três elementos – texto, prática discursiva e práticas sociais – formam a 

concepção tridimensional de análise de discurso para Fariclough, que propõe um quadro 

teórico-metodológico no qual se reúnem os aspectos linguísticos e o pensamento social 

e político relevante para o discurso e a linguagem. No modelo tridimensional, as 

práticas sociais – imbuídas de ideologia e hegemonia, sendo esta composta, de acordo 

com Fairlouch, de orientações econômicas, políticas, culturais e ideológicas – 

constituem a categoria que deve servir de referência para análise. Além deste suporte 

teórico-metodológico, buscamos também referências nos estudos das teorias de 

enquadramento de Entman, de representação de Chartier e nos estudos sobre 

orientalismo de Edward Said. Essas quatro vertentes teóricas se completam na pesquisa, 

que tem como escopo comprovar que a imprensa tem suas preferências político-

ideológicas e usa seus discursos, muitas vezes velados em reportagens, com o intuito de 

corroborar seus posicionamentos.   

O corpus deste trabalho é constituído por duas revistas brasileiras de 

periodicidade semanal: CartaCapital e Veja. Utilizamos como critério para essa escolha 

o fato de as duas sustentarem posições político-ideológicas divergentes, tanto no que 
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concerne à política nacional quanto internacional. Em ambas as revistas, focamos nas 

editorias que tratam dos assuntos internacionais: Nosso Mundo (CartaCapital) e 

Internacional ou, em alguns casos, Especial (Veja). Nessas editorias, as duas revistas 

apresentam reportagens que abordam, principalmente, assuntos relacionados à política e 

economia de outros países.  

Os discursos veiculados pelas revistas sobre as Revoltas Árabes definem o 

campo de análise dessa pesquisa. Foram consideradas as reportagens publicadas entre 

janeiro e abril de 2011, período que teve um maior número de países envolvido, 

concomitantemente, nas revoltas. Primeiramente, foi realizado o levantamento 

quantitativo, nas editorias acima citadas, de reportagens publicadas entre os meses de 

janeiro a abril de 2011. Depois, foram selecionadas para análise dez reportagens nas 

quais prevaleciam referências a países externos ao mundo árabe ou que continham 

termos depreciativos a árabes e muçulmanos. Os fragmentos das reportagens foram 

expostos em quadros e analisados, considerando os conceitos de ideologia e hegemonia 

propostos por Fairclough e as narrativas e representações jornalísticas como meios para 

refleti-los. 

O resultado da pesquisa está distribuído em capítulos que abordam a imprensa e 

suas narrativas e representações sobre os árabes, tomando por base os discursos 

propagados ao leitor brasileiro pelas revistas Veja e CartaCapital durante os primeiros 

meses de revoltas. Após esta introdução, na segunda parte, trazemos uma reflexão sobre 

o corpus do trabalho, sobre o jornalismo internacional e sobre como a difusão da notícia 

sempre esteve atrelada às potências econômicas e políticas. Na sequência, na terceira 

parte, discutimos os discursos veiculados sobre os árabes, assim como a própria 

concepção de Primavera Árabe. Na parte 4, discutimos as narrativas e suas 

representações sobre os árabes na contemporaneidade até a Primavera Árabe. Na parte 

5, expomos uma análise dos discursos de Veja e CartaCapital. Por último, 

apresentamos algumas considerações sobre o trabalho desenvolvido. 
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2  A notícia e seus escritores: quando o olhar vem pré-fabricado 

 

2.1  O jornalismo de revista e suas tendências  

 

O conhecimento, entendimento e aproximação do leitor brasileiro em relação ao 

mundo exterior – neste caso, o Oriente Médio e norte da África – advêm das narrativas, 

das construções discursivas, das representações sobre lugares e pessoas. E na 

contemporaneidade, a imprensa exerce papel influente para difundi-los. Com palavras e 

imagens, os veículos expõem os acontecimentos, propõem uma cronologia dos fatos e 

elegem os personagens que devem ser postos em destaque. Assim, o mundo exterior é 

sintetizado e ordenado pelos jornalistas, antes mesmo que ele chegue ao público por 

meio do rádio, do jornal impresso, da TV, dos sites de notícias e das revistas. 

É justamente este último meio de comunicação, constituído pelas revistas, que 

nos interessa. Mais especificamente, tomamos como corpus os semanários CartaCapital 

e Veja. No Brasil, as revistas semanais de informação são, na nossa compreensão, os 

veículos que tratam com mais análises os acontecimentos internacionais. Atualmente, há 

quatro revistas semanais de informação com relevância no mercado editorial brasileiro. 

Além da Veja e da CartaCapital, há, também, a Isto É, criada em 1976, e Época, em 

1998.  

CartaCapital e Veja encontram-se em posições distintas no mercado editorial 

dos semanários: a Veja ocupa a liderança com mais de um milhão de exemplares em 

circulação
4
, semanalmente, ficando com a maior fatia do mercado, enquanto a 

CartaCapital, dentre as quatro revistas, é a que tem o menor percentual de venda com 

uma média de 65 mil exemplares semanalmente.
5
   

As duas revistas têm-se notabilizado por terem linhas editorias totalmente 

antagônicas e, constantemente, se referem uma à outra de modo a marcar essas 

diferenças. Em artigos assinados por um dos principais colunistas da Veja, Reinaldo 

Azevedo
6
, há críticas à CartaCapital, o que expõe pelo lado da Veja suas diferenças em 

relação à concorrente. O mesmo acontece com a CartaCapital, de forma até acintosa em 

                                                           
4
Dados obtidos no site do Grupo Abril: http://grupoabril.com.br/pt/quem-somos/roberto-civita/biografia.  

5
Dados obtidos por meio do site da revista CartaCapital http://www.cartacapital.com.br/editora/cartaca 

pital.  
6
Neste artigo publicado em 15 de junho de 2012, o colunista Reinaldo Azevedo da Veja faz críticas ao 

repórter Leandro Forte e à revista Carta Capital, levantando suspeitas quanto a veracidade das 

informações publicadas pelo repórter da CartaCapital. O artigo pode ser lido em 

http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/a-precisao-de-um-reporter-da-carta-capital-a-revista-

daquele-senhor-que-va-la-tinha-mais-talento-para-elogiar-a-ditadura-do-que-tem-para-atacar-a-

democracia/. Acesso em 21 de jan. 2014.  
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alguns momentos, quando se faz críticas à revista do Grupo Abril. As alusões contrárias 

aos conteúdos e análises da Veja ficam demonstradas tanto em artigos dos colunistas
7
 

quanto em matérias. 

Durante as revoltas árabes, esse embate ficou mais latente quando a 

CartaCapital contestou informações publicadas pela Veja em um reportagem sobre o 

Egito. Em 16 de fevereiro, a Veja publicou uma reportagem do jornalista Diogo Shelp, 

intitulada “A espada se impôs à Praça”.  O título era uma referência à queda de 

Mubarak e à suposta chegada ao poder de grupos que a revista considerava radicais. 

Quase metade da reportagem, de quatro páginas, era dedicada ao general Suleiman – o 

aliado dos Estados Unidos que poderia assumir o governo do Egito – e às suas 

estratégias de tortura para conter terroristas. 

 

À frente da transição política no Egito, conforme foi anunciado na 

sexta-feira passada, estará o general Omar Suleiman, de 75 anos [...] 

Em questões internacionais, Suleiman pensa como Mubarak. Ambos 

desconfiam do Irã, buscam aliar-se a Washington e apoiam o acordo 

de paz com os israelenses. [...] Quando agentes americanos pediram 

ao governo egípcio que enviasse uma amostra de DNA para ajudar na 

identificação de Ayman al-Zawahiri, Suleiman resolveu facilitar o 

trabalho oferecendo logo o braço inteiro de um terrorista egípcio. 

Suleiman também participou da tortura do terrorista Mandouh Habib, 

em 2001, entregue ao Egito pelas forças de segurança paquistanesas. 

[...] Suleiman deve formar um governo de transição que, sob a tutela 

dos generais, será encarregado de organizar as eleições para 

presidente. Mas sua presença como mandatário do país é carregada de 

simbolismo. Como em outras ironias da história, a liberdade no Egito 

agora depende de um campeão da violência. (SHELP, 16 fev. 2011). 

 

As revoltas no Egito também foram objeto de análise de CartaCapital, em 

reportagem de 23 de fevereiro de 2011, intitulada “Feliz Oriente Novo”. A matéria, 

assinada pelo jornalista Luiz Antônio M. C. Costa, infere que a Veja informou 

erroneamente que o general e ex-vice-presidente Omar Suleiman assumiria o comando 

do país com a queda de Mubarak e a chegada de um governo provisório formado pelos 

militares: 

 

O único papel de Suleiman foi o de menino de recados, apesar de a 

revista Veja ter informado, erradamente, que os militares o tinham 

posto na Presidência – e escrito que “a liberdade do Egito agora 

depende- de um campeão da violência”, após descrever 

                                                           
7
Nesta publicação de 5 de maio de 2012, a CartaCapital acusa a revista Veja de fazer de tudo para a 

derrocada de Lula, até inventar acusações. O artigo assinado por Maurício Dias pode ser acessado em: 

http://www.cartacapital.com.br/politica/veja-um-caso-serio. Acesso em 21 de jan. 2014. 
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admirativamente como ele comandou a tortura de supostos terroristas 

e matou um deles com as próprias mãos. [...] Ao deixá-lo de lado, os 

militares mostraram mais bom senso que a Veja – pôr o torturador-

chefe na Presidência seria acirrar a fúria das massas –, mas isso não 

significa necessariamente adesão sincera à democracia. (COSTA, 23 

de fev. 2011) 

 

Suleiman, realmente, não assumira o governo de transição. Mas, há uma 

construção discursiva a respeito dos rumos que o Egito poderia tomar, caso Suleiman 

ainda continuasse no governo. Para Veja, a presença do general não era de todo mal 

frente ao processo revolucionário desencadeado no Egito, pois, ainda haveria resquícios 

do antigo governo e das alianças com os Estados Unidos.  Enquanto isso, a 

CartaCapital enxergava com bons olhos a saída do general do governo. O embate entre 

as duas revistas, com citações mútuas e desqualificação da informação, serve para 

reforçar as diferenças políticas e ideológicas entre elas, o que não aparece de forma tão 

evidente entre as outras duas – Isto É e Época – que, juntamente com CartaCapital e 

Veja, dominam o mercado editorial no país. De acordo com a Associação Nacional de 

Editores de Revistas (Aner)
8
 a partir de dados obtidos pelo Instituto Verificador de 

Circulação (IVC),
9
 entre os meses de janeiro e setembro de 2013, a circulação das 

quatro revistas atingiu a cifra de, aproximadamente, um milhão e oitocentos mil 

exemplares semanais.  

Esse número em circulação alcança, no mínimo, o triplo de leitores, pois a 

tendência é que as revistas sejam compartilhadas em casa e no trabalho. Isso faz com 

que o mercado publicitário ainda continue aquecido. As revistas, de um modo geral, são 

o terceiro segmento que mais atrai publicidade entre os meios de comunicação, com um 

faturamento médio de um trilhão de reais, tendo as revistas semanais de informação um 

percentual de 19% do total. Este veículo de comunicação está atrás apenas do jornal 

impresso (cerca de R$ dois trilhões) e da televisão (em torno de R$ 15 trilhões).
10

 

Outros dados importantes revelam que as revistas, semanais ou não, de atualidades ou 

segmentadas, têm um mercado muito ativo e crescente e estão consolidadas entre os 

principais veículos de comunicação do país. Segundo a Aner, em 2012, o setor de 

revistas, de qualquer gênero, cresceu 30% em números de leitores em relação a 2011, 

                                                           
8
As informações foram obtidas no endereço eletrônico da instituição: http://aner.org.br/dados-de-

mercado/circulacao/. Acesso em 27 de dezembro de 2013. 
9
O IVC é um instituto que disponibiliza dados sobre a circulação de jornais e revistas no Brasil. O 

endereço eletrônico é http://www.ivcbrasil.org.br/.  
10

 Dados obtidos na Aner. Disponível em http://aner.org.br/dados-de-mercado/circulacao/ 
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saltando de 15,4 milhões para 20,1 milhões, em comparação com o primeiro semestre 

de 2011 e o primeiro de 2012 no Brasil.  

Como se vê, os semanários se constituem, ainda, importantes fontes de 

informação em diversas áreas. Ainda de acordo com a Aner, 92% do público de revista 

têm interesse em atualidades, o que é a marca desse tipo de veículo.
11

 Uma das 

características destas revistas é a publicação de grandes reportagens de cunho político e 

investigativo, mas, também, de matérias sobre economia e cultura, abordando o que 

acontece no Brasil e no Mundo. Além desses temas, esporte, saúde e música, são 

tratados em suas páginas.  

O embrião de uma revista com esse formato, de cunho jornalístico, surgiu há 

pouco mais de 90 anos.  A primeira das publicações foi a Time, que surgiu nos Estados 

Unidos, em 1923 (SANTOS, 2009, p. 37).  De lá para cá, o mercado mundial das revistas 

cresceu e hoje são mais de 120 mil títulos em todo mundo. O Brasil é o sexto maior 

mercado com uma produção de cerca de 4,700 títulos. No mundo, segundo a Aner, são 

vendidos mais de 10, 6 bilhões de exemplares de revistas de vários segmentos, não se 

restringindo apenas as de informação semanais. 

Se a Time foi a pioneira no seguimento de revista de informação no mundo, no 

Brasil a revista O Cruzeiro, de 1927, foi a que abriu caminho para o setor. Tendo a 

informação como eixo central, ela trazia em seu bojo grandes reportagens e manteve-se, 

durante quase 50 anos, como a principal publicação brasileira do segmento. Teve a 

colaboração de grandes escritores e jornalistas do país, como Rachel de Queiroz e 

Millôr Fernandes. O Cruzeiro chegou ao fim em 1975, mas ficou consolidada como o 

marco do jornalismo de revista pela publicação de grandes reportagens (SANTOS, 2009, 

p. 38). Depois vieram as revistas Diretrizes (1938), que durou apenas seis anos; a 

Manchete (1952), do grupo Bloch, que se tornou uma referência em reportagens e, 

sobretudo, fotojornalismo; e a Realidade (1966), do grupo Abril, também referência 

quanto ao aspecto jornalístico (SANTOS, 2009, p. 38-39). 

Dados os primeiros passos para a consolidação do modelo de revista de 

informação no Brasil, em 1968 surgiu a Veja, também do grupo Abril, que haveria de 

galgar a posição de líder do mercado editorial nacional e de segunda revista de maior 

circulação no mundo
12

. Idealizada por Roberto Civita, filho de Vitor Civita, o criador da 

                                                           
11 Todos os dados com citação sobre a Aner estão disponíveis em http://aner.org.br/conteudo/estudos 
12

Esta informação consta no site do grupo Abril. Disponível em http://grupoabril.com.br/pt/quem-

somos/roberto-civita/biografia 
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Abril, a revista tornou-se um marco ao lançar-se com periodicidade semanal, pois, até 

então, as revistas tinham publicação mensal.  

Do ponto de vista do projeto gráfico, Veja seguiu o modelo da americana Time, 

revista na qual Roberto Civita havia feito estágio enquanto estudante de economia e 

jornalismo nos Estados Unidos. Maria Celeste Mira (1997, p. 118) afirma: “Quase todas 

as revistas lançadas a partir de 1968 pela Abril, como as de informação semanal, 

esportes, negócios, arquitetura e construção, faziam parte do rol de publicações da 

editora Time Inc.”  

O Grupo Abril afirma, segundo Santos (2009, p. 44) “defender princípios de 

competitividade, foco no cliente, rentabilidade e trabalho em equipe”, tendo “na 

cobertura político-econômica seu principal enfoque”. A Editora Abril e a revista Veja 

são reflexos de um pensamento liberal, como expressou Roberto Civita: 

 

A Abril vem se batendo há 30 ou 40 anos pelo caminho da economia 

de mercado, da abertura de fronteiras, da globalização da livre 

iniciativa. O papel da imprensa não é ir trabalhar nos bastidores nem 

chegar ao ministro X e pressioná-lo; mas, sim, colocar as coisas para o 

leitor, tentando mudar a cabeça das pessoas nas suas páginas e não nos 

gabinetes. (Apud MIRA, 1997, p. 122). 

 

A Veja é a porta-voz da linha econômica e editorial da Abril (MIRA, 1997, p. 

123). A revista apresenta uma divisão de editorias que perpassa por assuntos de política, 

economia e cultura – Panorama, Brasil, Economia, Geral, Internacional, Guia e Arte e 

Espetáculos.  Contempla ainda seções como Blogosfera, Entrevistas, além de ter espaço 

reservado aos seus colunistas. 

Seguindo uma linha editorial oposta, CartaCapital, atualmente publicada pela 

editora Confiança, foi criada por Mino Carta, um dos responsáveis pela revista Veja nos 

seus primeiros anos. Inicialmente, CartaCapital era uma revista mensal, passando a 

quinzenal em 1996, e, em 2001, tornou-se semanal. De acordo com informações 

contidas no site da revista,
13

 CartaCapital “apresenta um jornalismo ancorado em três 

fundamentos: fidelidade à verdade factual, espírito crítico e fiscalização do poder onde 

quer que ele se manifeste”. Também demonstra, em suas páginas, uma dedicação maior 

para questões políticas e econômicas.  

De acordo com Santos (2009, p. 51), “Carta Capital defende que os meios de 

comunicação como um todo assumam publicamente suas afinidades político-partidárias, 

                                                           
13

 Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/editora/cartacapital. 
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pois entende que agir desta maneira é mais honesto com o leitor.” A estrutura da revista 

apresenta algumas divisões que seguem um padrão no qual política, economia e cultura 

têm um maior destaque. A revista está dividida em Seu País, Economia, Nosso Mundo, 

Plural e QI, além das seções Brasiliana, Rosa dos Ventos, Blog do Além e A Semana. 

Há também os colunistas que tratam de diversos temas. 

 

2.2  Quem me traz o mundo: o jornalismo brasileiro ou as agências de notícias? 

 

Para esta pesquisa, em ambas as revistas, nos interessa as editorias que tratam 

dos assuntos internacionais. Nelas apresentam-se reportagens que abordam, 

principalmente, assuntos relacionados à política e economia de outros países. O que é 

chamado de notícias internacionais são os acontecimentos que ocorrem em espaços 

geográficos fora do Brasil, como as revoltas no Oriente Médio e norte da África.  

Natali (2004, p. 23-24) é categórico ao escrever que o jornalismo já nasceu 

internacional, pois quem o produzia coletava e difundia notícias em outras terras, para 

servir aos interesses mercantis da época. Para o autor, pode-se “creditar” o nascimento 

do jornalismo internacional ao banqueiro Jacob Függer Von der Lilie, de Augsburg, 

que, ainda à época do Renascimento (século XVI), criou boletins informativos. Em 

1508, seus negócios eram fechados em Antuérpia, de onde seus agentes enviavam 

informações que tivessem utilidade para os negócios, como a cotação das mercadorias e 

os conflitos armados na região: “Digamos, para simplificar, que ali estava de forma 

inequívoca o embrião do jornalismo econômico e político, voltado para assuntos 

internacionais”. (NATALI, 2004, p. 21). 

Cinco séculos depois, o jornalismo se firmou e se reinventou ao longo dos anos. 

Hoje, há múltiplas plataformas para a publicação das notícias, não apenas em boletins 

como era no Renascimento.  O jornalismo também é destinado a um público muito mais 

amplo e tem pautas mais diversificadas. Ainda no início do século XVI, as notícias que 

chegavam às pessoas eram transmitidas a uma pequena parcela da sociedade, 

geralmente a agentes econômicos (NATALI, 2004, p. 21).  

Desde o nascimento do jornalismo, questões econômicas e políticas sempre 

andaram lado a lado com o seu desenvolvimento. A sua ampliação a outros territórios, 

e, por conseguinte, a do jornalismo internacional, nos séculos que vieram está 

diretamente ligada à expansão do império inglês no século XIX, que segundo Natali 

(2004, p. 19), naquele momento, “os periódicos impressos ampliavam sua área 
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geográfica de interesse e de cobertura em razão da expansão do império colonial 

britânico”.  

No Brasil, as notícias internacionais que chegavam nesse período eram 

provenientes de Agências de Notícias da Europa e atracavam juntamente com os navios 

vindos de lá, e com muito atraso. Natali (2004, p. 37) ressalta que: “As ‘atualidades’ 

chegavam sempre com algo em torno de seis semanas de atraso entre o momento em 

que ocorriam e o momento em que saíam impressas no Brasil”.  

Mas, a invenção do telégrafo acelerou a chegada de informações provenientes de 

outros países para o Brasil. Foi em 22 de junho de 1874 que D. Pedro II trocou 

mensagens com autoridades na Europa, entre elas o papa Pio IX e a rainha Vitória da 

Inglaterra, por meio da nova tecnologia e inaugurou um novo período nas comunicações 

do país. Antes do telégrafo, somente o navio a vapor tinha encurtado um pouco a 

distância entre os continentes. E três anos após a implantação do mais novo meio de 

comunicação, em 1877, o Brasil, precisamente o Rio de Janeiro, recebia a primeira 

sucursal de uma agência, a Reuter-Havas. “Um cabo estendido no leito do Atlântico 

conectava por telégrafo o Brasil à Europa. Não era mais preciso esperar por demorados 

28 dias para que um barco a vapor chegasse ao Rio de Janeiro com notícias da Europa, 

provenientes de portos britânicos.” (NATALI, 2004, p. 40). 

No Brasil, porém, foi somente na Segunda Guerra Mundial, devido ao envio das 

Forças Expedicionárias Brasileiras (FEB), que os jornais mandaram os primeiros 

correspondentes para cobrir o conflito que se desenrolava na Itália. Entre eles estavam 

Joel Silveira e Rubem Braga (Natali, 2004, p. 42). A atenção voltada para o que 

acontecia no mundo e a necessidade de informar com os próprios punhos começavam a 

aflorar e se tornar uma realidade na imprensa brasileira. 

Mesmo assim, foi preciso que se passassem quase 30 anos para que uma 

empresa jornalística consolidasse o jornalismo internacional com equipes brasileiras nas 

redações e os incluísse em seu quadro para que tratassem somente dos assuntos que 

ocorriam fora do país. A Veja é uma das pioneiras na implantação de uma editoria 

dedicada aos assuntos internacionais ao montar ainda nos anos 1960 equipes de 

redatores especializados em política externa (Natali, 2004, p. 44). É justamente com 

uma reportagem internacional na capa que a Veja apresenta a edição de lançamento da 

revista, de 11 de setembro de 1968, onde traz uma abordagem sobre a União Soviética 

com o título “O grande duelo no mundo comunista”. A consolidação no Brasil de um 
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jornalismo com equipes voltadas para tratar de assuntos externos inicia-se nesse 

momento com a implantação das revistas semanais.  

Após 40 anos, durante os levantes árabes de 2011, as reportagens produzidas por 

Veja e CartaCapital continham assinaturas de jornalistas brasileiros. Entre os meses de 

janeiro e abril daquele ano, período em que havia vários países árabes envolvidos em 

revoltas, somadas as revistas, foram produzidas 32 reportagens sobre o tema. Das 18 

reportagens publicadas na revista Veja sobre as revoltas árabes, apenas três não foram 

assinadas por jornalistas - a primeira reportagem sobre os levantes na Tunísia, com o 

título “Pão e Liberdade”, de 26 de janeiro; a reportagem de 9 de fevereiro, “As 7 pragas 

do Egito”; e outra reportagem de 2 de março, com o título “Os nossos ditadores”, que 

fazia parte do Especial daquela edição sobre as revoltas no Oriente Médio. Quanto a 

CartaCapital, das 14 reportagens publicadas sobre as revoltas apenas uma, “O Egito da 

Internet e o Egito das Ruas”, publicada em 23 de fevereiro, foi escrita por um jornalista 

estrangeiro, o inglês Peter Beaumont que trabalha para o The Observer e The Guardian. 

Isso revela o quanto o jornalismo brasileiro, hoje, tem a preocupação em não se mostrar 

somente vinculado às agências de notícias estrangeiras. Contudo, a assinatura dos 

repórteres brasileiros em uma reportagem na editoria internacional não significa 

propriamente que eles não usaram informações das agências ou que eles estavam 

baseados no país sobre o qual faziam cobertura e puderam relatar in loco os 

acontecimentos. Isto fica evidente quando as revistas marcam de onde estão sendo 

narrados os fatos ao indicarem a cidade ao qual o repórter se encontra.  

No caso da CartaCapital, a reportagem de capa de 2 de março, “Ultimato da 

ONU ao Tirano”, escrita por Gianni Carta, foi produzida de Paris, e não da Líbia, local 

dos conflitos. Além desta, Gianni Carta escreveu de Paris “Perfume de Jasmim”, 

primeira reportagem sobre as revoltas na Tunísia e publicada em 26 de janeiro; 

“Kaddafi reage”, publicada em 16 de março; e “Coalizão, ma non troppo”, novamente 

sobre os conflitos na Líbia.  Podemos inferir que as outras reportagens assinadas, e que 

não indicam o local de produção, foram realizadas no Brasil com informações de 

agências de notícias, assim como as fotos para ilustrar as reportagens também são de 

agências, como da Agence France Press (AFP).  

As reportagens da Veja que são assinadas pelos repórteres também não 

informam de onde foram escritas. Nem a edição que traz o Especial Oriente Médio, no 

que ela chama de “Guia para entender a crise” revela onde os jornalistas estavam 

baseados para escreverem. Exceção deve ser feita a duas reportagens: “O dilema judeu”, 
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escrita por André Petry, de Nova York, que põe em dúvida a própria existência de Israel 

caso os governos dos países árabes caíssem nas mãos do que ele chama de “extremistas 

islâmicos”; e “O xodó da esquerda ocidental”, de Duda Teixeira, escrita do Cairo, mas 

sobre as revoltas na Líbia, no qual o autor põe em destaque o apoio concedido a 

Muamar Kadafi por políticos de esquerda da América Latina. As fotos das reportagens 

durante este período entre janeiro e abril de 2011 foram feitas também por agências, a 

AP (Associated Press) e AFP (Agence France Press). Como em duas reportagens há 

indicação de onde foram produzidas, infere-se, então, que as demais foram escritas no 

Brasil, com informações também de agências de notícias. Durante a pesquisa foi enviado 

e-mail, tanto para a CartaCapital
14

 quanto a Veja
15

, para obter informações de quantos 

correspondentes estavam nos países árabes durante as revoltas, mas os dados não foram 

fornecidos.  

Ao ter um repórter no olho do furacão de um acontecimento externo, não se tem 

dúvidas de que qualquer veículo de comunicação indicaria onde estavam baseados seus 

correspondentes, pois, entende-se que no jornalismo, especialmente internacional, o 

veículo de comunicação que disponibiliza a informação de onde está sendo feita a 

reportagem eleva a sua credibilidade diante do público e deixa os relatos mais 

verossímeis. O local onde o jornalista está baseado para escrever sua reportagem é de 

fundamental importância no processo de representar um acontecimento, de narrá-lo, 

pois, o olhar de quem escreve in loco é totalmente diferente de quem escreve com 

informações de terceiros.  

Cotta (2005, p. xi) salienta que o fazer jornalístico, suas práticas e técnicas, bem 

como as imagens e os discursos veiculados na mídia como resultado final, devem ser 

analisados tendo como pano de fundo o contexto histórico, político, econômico e social 

no qual os fatos são narrados. De acordo com o autor, o ambiente no qual se situa o 

jornalista “influi diretamente neste fazer jornalismo, interferindo na produção e na 
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 A Carta Capital fez menção em responder a minha questão, mas não me forneceu a informação. O e-

mail que recebi consta a seguinte explicação: “Caro assinante, bom dia! Já redirecionamos sua mensagem 

ao departamento responsável. Sempre que tiver qualquer problema ou insatisfação, por gentileza nos 

comunique através do e-mail assinaturas@cartacapital.com.br ou através de nossa Central de 

Atendimentos 0800-721-3020. Agradecemos o contato! Atenciosamente, Carta Capital.” 
15

A Veja respondeu ao e-mail da seguinte forma: “Prezado Fábio Agra, Agradecemos seu grande 

interesse em VEJA. No momento nossa equipe está envolvida em projetos especiais, sem tempo para 

atender a este tipo de solicitação. Permanecemos a disposição para novos contatos. Atenciosamente, 

Luciana Trafani. Redação/Revista VEJA (www.veja.com). E-mail: luciana.trafani@abril.com.br. 

Editora Abril – Avenida das Nações Unidas, nº 7.221, 19º andar, Pinheiros, São Paulo, SP, Brasil, CEP 

05425-902.” 
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própria cultura da informação e da comunicação.” Entretanto, o custo em ter 

informações fornecidas por agências de notícias é muito mais baixo do que mandar um 

correspondente a campo, mas, esta decisão, muitas vezes sem escolha, a depender das 

condições financeiras da empresa, é de grande relevância para o processo de 

interferência na produção discursiva dos meios de comunicação. A própria criação das 

agências de notícias deixa margens para que a construção de suas notícias seja pautada 

também por interesses políticos e econômicos. No próximo tópico, serão abordadas com 

mais detalhes as implicações das agências na distribuição das notícias e cobertura dos 

acontecimentos.  

 

2.3 Entre a cruz e a espada: o jornalismo internacional sob o poder econômico 

e político 

 

As Agências de Notícias surgiram no século XIX e impulsionaram o jornalismo 

internacional. As primeiras agências criadas foram a Havas (1835), antecessora da 

Agence France-Presse, fundada pelo francês Charles Havas; a americana Associated 

Press (1948); a alemã Wolff (1849); e a inglesa Reuters, criada em 1851 pelo alemão 

naturalizado britânico Julius Reuters. Desde então, grandes agências de notícias, 

sobretudo europeias, foram fundadas, mas, no início, a concorrência levou à realização 

de acordos comerciais e a “divisão do mundo”. Desde a produção da notícia com fins 

mercantis no século XVI ao capitalismo industrial do século XIX, a expansão da 

informação sempre esteve atrelada aos interesses das potências econômicas, como 

ocorreu com as Agências de Notícias.  

Em 1859, elas dividiram o mundo em três partes, de acordo com a perspectiva 

colonialista de determinadas nações europeias. A Reuters cobriria o Império britânico, 

os Estados Unidos, o canal de Suez e grande parte da África; à Havas ficaria o Império 

francês e o sudoeste da Europa; e à Wolf, o resto da Europa, a Áustria-Hungria, a 

Escandinávia e os estados eslavos (FERREIRA apud AGUIAR, 2008, p. 23). Natali (2004, 

p. 32) faz observações pertinentes quanto à ascensão das agências de notícias e suas 

distribuições de acordo com o país ao qual elas estão baseadas:  

 

Na história do jornalismo, a ascensão da bandeira de 

determinada agência esteve estreitamente atrelada à bandeira do 

país em que ela instalou sua sede e no qual fincou seus 

interesses. A França, o Reino Unido e os Estados Unidos foram 
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países em ascensão no momento em que a industrialização os 

projetava por suas ambições expansionistas e por seu poderio 

industrial e mercantil. E, também pelo poderio de sua imprensa. 

Em outras palavras, a história do jornalismo internacional é de 

algum modo a história dos vencedores. Os perdedores têm uma 

imagem bastante brumosa do passado de seu próprio jornalismo. 

 

Ressaltando a afirmação de Natali, a produção jornalística sempre esteve a favor 

ou contra alguns grupos dominantes e suas ideologias. A exemplo de Veja e 

CartaCapital, que carregam em suas linhas editoriais suas opções político-econômicas, 

a história do jornalismo internacional, configurados nas agências de notícias, reflete 

essa mesma situação.  

A cobertura das agências e da imprensa de um modo geral impacta também no 

fluxo de informação sobre determinados países em detrimento de outros. Nos anos 

1970, debates iniciados nas conferências do Movimento dos Países Não-Alinhados 

(NAM, na sigla em inglês) sobre uma tentativa de equiparar o fluxo de notícias, 

publicidades, produtos culturais e informação científica em escala global resultou em 

um documento publicado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (Unesco) – o Relatório Mcbride, que chamava a atenção para “uma 

melhor distribuição do espaço de noticiário entre as diferentes regiões do mundo, o 

incentivo a projetos de mídia comunitária  e regional e a colaboração entre órgãos de 

imprensa de países em desenvolvimento” (AGUIAR, 2008, p.44). Estas propostas foram 

gestadas pelo Movimento dos Países Não-Alinhados que reivindicava uma Nova Ordem 

Mundial da Informação e Comunicação (Nomic).  

 

No contexto das discussões sobre a Nomic, falava-se muito no 

conceito de fluxos de informações e de como estes eram 

escandalosamente assimétricos na relação entre os países 

industrializados e os subdesenvolvidos. Considerava-se como fluxo o 

volume de informações movimentado entre os países, abrangendo 

desde material jornalístico até filmes, música e outras manifestações 

culturais. [...] Os proponentes da Nomic observaram que este percurso 

da informação era semelhante ao do comércio de valor desigual entre 

os hemisférios Norte e Sul, reproduzindo no campo da Comunicação 

as mesmas relações de dominação e dependência existentes na 

Economia. (AGUIAR, 2008, p. 47).  

 

O NAM surgiu em 1955 na Conferência Afro-Asiática de Bandung, Indonésia, e 

tinha como objetivo criar alternativas à ordem global que vigorava durante a Guerra 

Fria (1945-1989). Com o ensejo de maior autonomia em relação às potências - Estados 

Unidos e União Soviética - tanto em relação à economia, como nos debates acerca da 
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Nova Ordem Econômica Internacional, quanto também na área de informação e 

comunicação, surge a Nomic, que desejava um equilíbrio no “campo da comunicação 

internacional” (AGUIAR, 2008, 45). O NAM, liderado por Índia, Iugoslávia e Indonésia, 

aprovou a primeira resolução da Nomic na Argélia em 1973 com 75 países votando a 

seu favor. No texto da resolução constava os seguintes itens: 

 

1.Organizar os canais de comunicação existentes, legado do passado 

colonial; 2. Iniciar uma ação conjunta para a revisão de acordos 

multilaterais existentes para a revisão de quotas de canais de 

imprensa; 3. Adotar medidas urgentes para acelerar o processo de 

propriedade coletiva dos satélites de comunicação com um código de 

conduta para orientar o seu uso; 4. Promover maior contato entre os 

meios de comunicação de massa, universidades, bibliotecas e 

organismos de planejamento e pesquisa e outras instituições, para 

permitir aos países em desenvolvimento o intercâmbio de experiência 

e técnicas. (FERREIRA apud AGUIAR, 2008, p. 46) 

 

 

A partir de então, vários outros congressos e simpósios foram realizados. E em 

1977 foi formada por representantes de 16 países a Comissão Macbride, encarregada da 

Unesco de examinar os problemas relativos à comunicação contemporânea. (AGUIAR, 

2008, p. 51). Em 1980, o relatório da Comissão Macbride, com o título “Um Mundo e 

Muitas Vozes”, foi aprovado na 21° Conferência – Geral da Unesco: 

 

O Relatório Macbride confirmou o desequilíbrio existente e apontou 

causas ente o sistema de dominação econômicos e cultural (na época 

não apenas capitalistas). Para resolver estes problemas, o documento 

propôs uma série de iniciativas que deveriam ser promovidas pela 

agência das Nações Unidas e implementadas pelos países-membros 

em conjunto com os setores privados e as organizações não-

governamentais. (AGUIAR, 2008, p. 52) 

 

Contudo, as reações contrárias às propostas foram publicadas em artigos 

produzidos pela imprensa dos Estados Unidos, como o jornal The New York Times e a 

revista Times, além da reprodução, por vários jornais, de um comunicado dos órgãos de 

impressa intitulado Press Groups Denounce Unesco Plan on Media, publicado 

inicialmente no Editor and Publisher, jornal mensal dos empresários da mídia dos 

Estados Unidos. (AGUIAR, 2008, p. 54). 

 Com a chegada de Ronald Reagan à presidência dos Estados Unidos e Margaret 

Thatcher ao Reino Unido, a pressão contra a Nomic e o Relatório MacBride ganhou 

força, pois para Thatcher e Reagan, sob o lobby das empresas de comunicação dos 

Estados Unidos e Europa, “as sugestões do relatório incluíam a criação de 
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regulamentações e mecanismos de controle civil, políticas que iam frontalmente de 

encontro ao neoliberalismo” (AGUIAR, 2008, p. 54).  Para pressionar ainda mais a 

Unesco e defender seus posicionamentos contrários à Nomic, os Estados Unidos e o 

Reino Unido se retiraram da entidade ligada as Nações Unidas, o que representou ao 

mesmo tempo a retirada de um terço do orçamento da Unesco, o que levou ao fim da 

Nomic.  

Este pequeno esboço sobre as influências das nações de grande poder 

econômico, ideológico e político em relação aos meios de comunicação revelam o 

quanto os critérios de noticiabilidade e discursos propagados estão sujeitos aos 

interesses destas nações. As revoltas árabes publicadas por Veja e CartaCapital ainda 

ressoam a assimetria das informações discutidas pelo NAM, há 40 anos. Com vários 

países passando pelo processo de revotas e alguns, como o Barein, sofrendo enorme 

repressão do governo e de intervenção estrangeira, as pautas das duas revistas foram 

praticamente sobre o Egito e a Líbia. Das 32 reportagens publicadas, apenas duas foram 

sobre a Tunísia. Quanto ao Egito e a Líbia, estes países dominaram as publicações. Os 

processos de deposição de Hosni Mubarak e Muamar Kadafi foram acompanhados 

semanalmente pelas revistas, enquanto que os eventos no Bahrein, no Iêmen e na 

Jordânia, por exemplo, foram tratados apenas marginalmente, dentro do contexto das 

revoltas na Líbia e no Egito, ou muitas vezes nem citados.  

Há uma divisão muito clara em ambas as revistas quanto ao acompanhamento 

dos acontecimentos das revoltas árabes. A Veja e CartaCapital seguiram da mesma 

forma suas pautas quanto aos países que deveriam receber destaque: em 26 de janeiro, 

reportagem sobre a Tunísia; 2, 9, 16 e 23 de fevereiro, reportagens sobre o Egito; e 2, 9, 

16, 23 e 30 de março, publicações sobre a Líbia, assim como a de 6 de abril.  

O elevado número de reportagens sobre o Egito e a Líbia, em detrimento das 

outras nações, pode ser explicado, na perspectiva de Galtung e Ruge (1999, p. 67), de 

que quanto mais um acontecimento afeta os interesses das grandes potências, mais 

chances ele terá de ser noticiado. Quanto mais um país tem poder econômico e político 

em uma região, mais chances ele tem de ser noticiado. Deste modo, dentre os países que 

foram atingidos pelas revoltas, o Egito, maior aliado dos Estados Unidos no Oriente 

Médio, com exceção de Israel, e a Líbia, que detém a oitava maior reserva de petróleo 

do mundo e em pouco tempo entrou em guerra civil, chamaram mais a atenção das 

revistas brasileiras em foco.  
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A importância política e econômica dos dois países, no plano regional, e a sua 

importância estratégia para os países do Ocidente lhes valeram o destaque concedido 

pela imprensa, assim como ocorreu ao Irã em 2009, onde os protestos contra as eleições 

presidenciais daquele ano foram acompanhadas constantemente pela imprensa 

estrangeira, como acusaram a Al Jazeera e a CartaCapital anteriormente. Além de 

conceder uma maior visibilidade a alguns países por meio das publicações, estão 

inseridos também nas narrativas das reportagens o prisma ideológico, político e 

econômico de determinadas nações que, mesmo não fazendo parte do mundo árabe, são 

postas como protagonistas nos discursos sobre as revoltas, a exemplo de Estados 

Unidos, Israel e Irã.  

Mas, antes mesmo de o jornalista representar um acontecimento por meio da 

narrativa, há o processo de interpretação e seleção do próprio evento para que este 

adquira existência pública, que tenha noticiabilidade, ou seja, que valha a pena virar 

notícia, de acordo com os critérios estabelecidos pelas empresas. Sendo assim, as 

notícias veiculadas pelas agências e estruturadas de acordo com seus posicionamentos 

chegam aos jornalistas brasileiros cheios de pontos de vistas, levando-se em 

consideração que durante as revoltas árabes não houve praticamente cobertura in loco 

das revistas mencionadas.  

Traquina (2012, p. 182) afirma que “as notícias são o resultado de um processo 

de produção, definido como a percepção, seleção e transformação de uma matéria-prima 

(os acontecimentos) num produto (as notícias)”.  Contudo, para que essa produção se 

desenvolva, outros fatores e agentes determinam as escolhas e os enquadramentos das 

notícias. Entre eles está o econômico, que foi justamente o motor à época da 

mercantilização, quando deu início ao processo de boletins de informação para 

banqueiros e agentes econômicos e resultou no jornalismo que se tem hoje. Como a 

imprensa surgiu devido à necessidade mercantil, Leandro Marshall (2003, p.64) diz que, 

“não se pode narrar a história do jornalismo periódico sem que se contemplem as 

funções exercidas no emergente processo de industrialização, da assunção e da 

consolidação do liberalismo e do desenvolvimento econômico mundial nascido no 

século XV”.  

Marshall (2003, p.64) faz uma crítica pertinente no que tange aos estudos do 

jornalismo de exaltá-lo apenas em seus “aspectos da tecnologia e das aparentes 

conquistas sociais derivadas do exercício jornalístico” e de deixar “a um papel marginal 

a abordagem do aspecto cardial e determinista no desenvolvimento da indústria 
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jornalística: a mercantilização.” Por sua vez, em Imprensa e Capitalismo, Ciro 

Marcondes Filho (1984, p. 22) diz que o jornalismo “só existe, pelo menos nos termos 

que conhecemos hoje – transformando informações em mercadorias e colocando-as, 

transformadas, alteradas, às vezes mutiladas, segundo as orientações ideológico-

políticas de seus artífices, à venda”.  

Assim, as questões econômicas e ideológicas estão no cerne do jornalismo 

internacional. Traquina (2012, p. 50) diz que o novo jornalismo, que surgiu a partir do 

século XIX, estava imbuído de ideologias que servissem ao povo e não aos políticos, e 

que as informações fossem úteis aos cidadãos em vez de serem tendenciosas aos 

interesses partidários. Porém, quando os jornalistas são expostos a acontecimentos em 

países estrangeiros, as interferências políticas e econômicas do seu país de origem 

parecem contribuir para a sua percepção da realidade, assim como a linha editorial do 

veículo de comunicação para o qual trabalha.  

A construção do acontecimento começa a ser delineada e, posteriormente, 

noticiada de acordo com os sujeitos que o constituem e o interpretam. Neste caso, vale 

mais a pena noticiar um evento em que há a presença ou interesse de pessoas ou de 

países que são economicamente ou politicamente importantes dentro do cenário global, 

ao invés de outros atores de menor expressão, e podemos dizer ser essa é a lógica do 

jornalismo nas revistas brasileiras quando se trata das revoltas árabes. 

Talvez, por isso, as notícias sobre as insurgências árabes só chegaram ao Brasil 

assim que as agências e empresas jornalísticas dos Estados Unidos e Europa começaram 

a pautá-las. Quando a primeira reportagem sobre os levantes na Tunísia foram 

publicadas, tanto na CartaCapital quanto na Veja, havia dez dias que o então presidente 

Ben Ali tinha sido deposto e um mês e meio em que as revoltas tinham se iniciado. As 

publicações se fizeram constantes na Veja e CartaCapital quando começaram as 

revoltas no Egito e na Líbia. Assim, foram dois meses seguidos de publicações, o que 

resultou em reportagens de capa em ambas as revistas.  

A importância política e econômica dos dois países, no plano regional, e a sua 

importância estratégica, lhes valeram o destaque concedido pela imprensa no Brasil. 

Isto se refletiu nas capas das revistas CartaCapital e Veja, publicadas sobre as 

insurgências árabes, quando estamparam as revoltas egípcias e a figura de Muammar 

Kadafi. Em três edições da CartaCapital, as revoltas foram destacadas como matérias 

de capa: em 2 e 23 de fevereiro de 2011, as revoltas do Egito foram postas em relevo; 

em 2 de março de 2011, os conflitos na Líbia foram os destaques na capa da revista, que 
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estampava a figura de Muammar Kadafi. A revista Veja, assim como a CartaCapital, 

também fez estampar a imagem de Muammar Kadafi na capa da sua edição de 2 de 

março de 2011, a única edição na qual as revoltas dos países árabes mereceram destaque 

como reportagem de capa entre o período de janeiro e abril daquele ano. 

 

Imagens 1, 2, 3 e 4 - As revoltas árabes em capas das revistas CartaCapital e Veja 

 

  
                          Edição 631, 2 de fev. 2011.                         Edição 634, 23 de fev. 2011. 

 

  
          Edição 635, 2 de Mar. 2011.                         Edição 2206, 2 de Mar. 2011. 
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As revoltas árabes de 2011 revelaram a prioridade por coberturas em alguns 

países em detrimento de outros. As pautas pouco falavam sobre a península Arábica e 

até mesmo sobre a Síria no estágio inicial das revoltas, que entraria, posteriormente, em 

guerra civil. Entre os acontecimentos nos países da península Arábica estavam a queda 

do presidente Ali Abdullad Saleh (Iêmen), e as fortes repressões às insurgências ao 

Bahrein pelo Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) comandados pelos sauditas.  

A TV Al Jazeera, sediada no Catar, único país da península que não foi 

acometido por insurgências, chama a atenção, em um documentário intitulado Bahrain: 

shouting in the dark, para o fato de ter sido o único meio jornalístico a continuar 

cobrindo as revoltas no Bahrein e que o mundo e o Ocidente esqueceram e 

abandonaram os protestos. Em seu site
16

 a Al Jazeera publica: 

 

Bahrain: Um reino insular no Golfo Arábico, onde a maioria xiita é 

governada por uma família da minoria sunita. Onde as pessoas que 

lutam por direitos democráticos quebraram as barreiras do medo, para 

encontrar-se sozinhos e esmagados. Esta é a sua história e Al Jazeera é 

testemunha - os únicos jornalistas de TV que permaneceram para 

acompanhar seus caminhos de esperança até a carnificina que se 

seguiu. Esta é a revolução árabe que foi abandonada pelos árabes, 

abandonada pelo Ocidente e esquecida pelo mundo.
17

 

 

Traquina (2012, p.177) diz que “as notícias são um produto social resultante de 

vários fatores, nomeadamente: a) organização burocrática dos media; b) estrutura dos 

valores-notícia que constituem o elemento fundamental da socialização e a prática e a 

ideologia profissional dos jornalistas”; e c) o próprio momento de “construção” da 

notícia que envolve um processo de “identificação e contextualização” em que “mapas” 

culturais do mundo social são utilizados na organização.  

O primeiro fator está relacionado à “organização de rotina dos jornais [...] onde 

os jornalistas ficam pré-direcionados para tipos de acontecimentos e tópicos em termos 

da organização da sua própria força de trabalho e da estrutura dos próprios jornais.” 

(TRAQUINA, 2012, p. 177-178). No segundo fator, a estrutura dos valores-notícia e a 

prática e a ideologia profissional: 

 

                                                           
16

 Cf em: Al Jazeera. <http://www.aljazeera.com/programmes/2011 /08/201184144547798162.html>. 
17

 A citação original é: “An island kingdom in the Arabian Gulf where the Shia Muslim majority are ruled 

by a family from the Sunni minority. Where people fighting for democratic rights broke the barriers of 

fear, only to find themselves alone and crushed. This is their story and Al Jazeera is their witness - the 

only TV journalists who remained to follow their journey of hope to the carnage that followed. This is the 

Arab revolution that was abandoned by the Arabs, forsaken by the West and forgotten by the world”. 

Trad. Fábio Agra 



41 
 

permitem aos jornalistas, diretores e agentes noticiosos decidir 

rotineiramente e regularmente sobre quais as ‘estórias’ que são 

‘noticiáveis’ e quais não são, quais as ‘estórias’ que merecem 

destaque e quais as que são relativamente insignificantes, quais 

as que são para publicar e quais as que são para eliminar” 

(TRAQUINA, 2012, p. 178). 

 

 O terceiro fator, que é o momento da construção da notícia, envolve também a 

apresentação da notícia ao público. “Um acontecimento só “faz sentido” se puder 

colocar num âmbito de conhecidas identificações sociais e culturais.” (TRAQUINA, 2012, 

p. 178).  

A identificação ou distanciamento social e cultural das potências ocidentais 

(principalmente França, Inglaterra e Estados Unidos, que são os países que mais 

atuaram no mundo árabe desde o século XIX) e suas narrativas em relação aos países 

árabes foram concebidas a partir da ótica do que Edward Said (2010) chama de 

Orientalismo. Entre o século XIX e meados do século XX, os estudos e narrativas 

ocidentais sobre o Oriente estavam relacionados aos interesses econômicos e políticos 

do império britânico e às tentativas francesas de penetrar nos territórios árabes. Hoje, 

eles refletem a ótica dos Estados Unidos e sua influência na região. 

Posto isso, assegura-se no jornalismo e em sua construção da notícia um 

maniqueísmo que tende a olhar os países árabes sob o mesmo prisma que foi formado 

no século XIX, sempre levando à discussão, ao debate, os rumos que as revoltas árabes 

tomariam de acordo com os interesses dos países do Ocidente e não necessariamente 

sobre quais seriam os benefícios ou malefícios aos povos árabes. Ainda é um o olhar 

construído a partir do Ocidente, desde a escolha da notícia até sua representação, o que 

será discutido nos próximos dois capítulos.  
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3.  Do nascer de um Jasmim à Primavera 

 

3.1 O expresso do Oriente – uma viagem pelas arábias 

 

A formação dos Estados árabes está imbuída de interesses de reinos e impérios 

que dominaram por muitos anos a região do Oriente Médio e norte da África, 

principalmente após a dissolução do império Otomano ao fim da I Guerra Mundial, 

quando França e Inglaterra passaram a dominar e influenciar a política e a economia da 

região. Em meados do século XX, os árabes entraram em processo de independência e 

os Estados foram se formando, assim como uma nova conjuntura política aos poucos foi 

se estabelecendo desde o Magrebe ao Oriente Médio.  

A descoberta de petróleo no Irã em 1908, o início da produção no Iraque em 

1928; na Arábia Saudita em 1938 e no Kuwait em 1946 levou os países europeus a 

interferirem cada vez mais na região do Oriente Médio. O petróleo foi o grande 

interesse dos britânicos na região, principalmente, até a metade do século XX quando 

Winston Churchill decidiu abastecer a frota imperial britânica o novo produto ao invés 

de carvão. A determinação da Inglaterra em interferir na política de petróleo do Irã e 

depois do Iraque foi decisiva para moldar os Estados Árabes, posteriormente 

(LUCIANI, 2013, p.106).  

Assim, foram formados diversos consórcios entre as empresas ocidentais e os 

países do Oriente Médio para a exploração e distribuição do petróleo. Até 1972, os dez 

maiores consórcios eram formados por empresas da Inglaterra, da Holanda, da França e 

dos Estados Unidos juntamente com companhias do Kuwait, do Iraque, do Irã e Arábia 

Saudita. Atualmente, as maiores reservas de petróleo no Oriente Médio estão, em ordem 

crescente, na Arábia Saudita, no Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. No 

norte da África, as maiores reservas estão na Líbia, Argélia e Egito, este último em 

quantidade muito menor (LUCIANI, 2013, p.104). 

Porém, não é só a política do petróleo que atrai ou atraiu os países do Ocidente 

para o Oriente Médio. Outro fator importante foi a criação do Estado de Israel em 1948. 

Para Luciani (2013, p. 109), a segurança e manutenção de Israel é a principal motivação 

de os estadunidenses ainda se fazerem presentes nos assuntos políticos da região, pois 

desde os anos 1970, para o autor, os Estados Unidos, hoje a maior potência econômica e 

militar, tenta ser independente do petróleo árabe. Após o anos de 1948, uma série de 

acontecimentos pôs o Oriente Médio sob a vigilância das potências ocidentais, tais com 

a chegada de Gamal Abdel Nasser ao poder no Egito com perspectivas da formação de 
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um pan-arabismo; a guerra dos Seis Dias entre Israel, Egito, Síria e Líbano; a 

Revolução Islâmica no Irã em 1979; a Guerra entre Iraque e Irã nos anos 1980 e Iraque 

e Kuwait nos anos 1990. Porém, nesse início de século XXI, a “Guerra contra o Terror”, 

deflagrada pelos Estados Unidos após os ataques de 11 de setembro de 2001, foi um 

fator que manteve os olhos do Ocidente voltados para o Oriente, fazendo com que 

discursos contra os árabes fossem disseminados enfaticamente. As revoltas árabes de 

2011 revelaram o poder que as potências ocidentais exercem sobre a região, ao menos 

de acordo com os discursos produzidos pela imprensa estrangeira.  

Desde a denominação de uma região até a qualificação de revoltas, as narrativas 

sobre o Oriente, na contemporaneidade, têm na imprensa um de seus maiores expoentes. 

O jornalismo, com suas representações, tem um papel importante na consolidação de 

estereótipos e estigmas sobre os árabes, principalmente no que diz respeito aos 

primeiros anos da década de 2000, quando diversos acontecimentos puseram o Oriente 

Médio e uma parte da Ásia árabe e muçulmana, como Afeganistão, Paquistão e Iraque, 

no centro de discussões sobre terrorismo e radicalismo religioso.  

Após os ataques de 11 de setembro de 2001 e as guerras dos Estados Unidos 

contra o Afeganistão e Iraque, a imprensa e a política externa dos Estados Unidos e de 

Israel apontaram seus olhares para outro inimigo em comum, o Irã. Centro de uma 

tensão devido às acusações estadunidenses e israelenses de o país persa estar 

construindo uma bomba atômica, o Irã é apresentado no discurso dos estadunidenses e 

israelenses como uma potência regional que põe em risco a existência de Israel e pode 

influenciar as nações árabes a romperem os laços com os Estados Unidos. Esse discurso 

é endossado também pela imprensa brasileira, como o fez a revista Veja ao afirmar em 

relação ao país persa, em reportagem publicada na edição de 2 de fevereiro de 2011 pelo 

jornalista Diogo Shelp, que o “governo hoje patrocina o terrorismo internacional e 

trabalha para ameaçar o mundo com uma bomba atômica” (SHELP, 2 de Fev. 2011, p. 

80). 

Enquanto os olhares da imprensa sobre a região estavam, nos últimos anos, 

também focados no Irã e, como sempre, nos conflitos entre palestinos e israelenses, e 

bem menos no Iraque e Afeganistão, a série de revoltas desencadeada na Tunísia e que 

alastrou-se em outros países trouxe o norte da África e Oriente Médio para a pauta 

principal das editorias que tratam de assuntos internacionais, pois, a queda dos chefes de 

Estados, o que implica em mudanças no tabuleiro de xadrez do Oriente Médio, estava 

entre as principais demandas dos insurgentes.   
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O resultado por ora foi a queda de quatro presidentes durante os levantes – Ben 

Ali (Tunísia), Hosni Mubarak (Egito), Ali Abdullah Saleh (Iêmen) e Muamar Kadafi 

(Líbia).  Assim, a região do Oriente Médio, juntamente com o norte da África, 

continuou a receber, ininterruptamente, atenção da imprensa estrangeira durante alguns 

meses de 2011. Os novos acontecimentos continham elementos que poderiam levar a 

imprensa estrangeira a narrar o Oriente sob uma nova perspectiva - em que os atores e 

as fontes poderiam ser outros, e não somente as oficiais, e os enquadramentos das 

reportagens também poderiam ser diferentes - diante do tamanho das transformações 

que as revoltas, provocadas inicialmente por um vendedor de rua, proporcionavam no 

que se conhece como mundo Árabe. 

Naquele alvorecer de 2011, o plantar de um jasmim resultou no desabrochar de 

uma primavera. E assim, as insurgências na Tunísia e a queda do seu presidente 

inspiraram pessoas em outros países a saírem às ruas para reivindicar seus anseios. Do 

Magrebe ao Oriente Médio, nenhum daqueles países passou 2011 sem ser afetado pela 

onda de revoltas, o que levou a inúmeros debates, a publicações de livros, a artigos 

acadêmicos e reportagens acerca do que aconteceria na região. As manifestações que 

aconteceram no norte da África e Oriente Médio tiveram características similares em 

cada país, com pessoas indo às ruas, muitas vezes adotando o protesto pacífico. Porém, 

em cada lugar houve demandas próprias. Suas “revoluções” tiveram seus próprios 

nomes e desígnios, mas, começaram a surgir na imprensa, especificamente da Europa e 

dos Estados Unidos, e adotados pela brasileira, os termos Revoltas Árabes ou Primavera 

Árabe para englobar o que acontecia naqueles territórios, sendo a última expressão uma 

alusão à Primavera dos Povos, ocorrida em 1848 na Europa.  

 A simples nomeação de um acontecimento, tão importante para as pessoas 

daquelas regiões, feita a partir de um olhar estrangeiro, nesse caso o olhar da Europa e 

Estados Unidos, especificamente, em direção a outros, como para nós brasileiros, se 

torna, mais uma vez, a história sendo contada para nós, pelos orientalistas, como se 

refere Edward Said àqueles estrangeiros, tal qual “escritores, entre os quais estão poetas, 

romancistas, filósofos, teóricos políticos, economistas e administradores imperiais” que 

aceitaram “a distinção básica entre Oriente e Ocidente como o ponto de partida para 

elaboradas teorias, épicos, romances, descrições sociais e relatos políticos a respeito do 

Oriente , dos seus povos, costumes, ‘mente’, destino e assim por diante” (SAID, 2010, p. 

14). Assim, o orientalismo é, para Said (2010, p. 14), o discurso propagado sob uma 

perspectiva colonialista que pode ser expresso em diversas linguagens, “com o apoio de 
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instituições, vocabulário, erudição, imagística, doutrina e até burocracias e estilos 

coloniais”.  

Neste caso, os orientalistas tratados nesta pesquisa são os jornalistas. São eles 

que nos trazem por meio de suas histórias, suas narrativas, seus discursos, o Oriente. 

Porém, estes discursos estão pautados em ideologias e visões sócio-históricas 

construídas e que, muitas vezes, não se revelam com clareza ao público. Fairclough 

(2001, p. 91) diz que o discurso implica “um modo de ação, uma forma em que as 

pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros, como também um 

modo de representação”, em que a ideologia está presente. Com isso, o que é escrito e 

representado pode ser usado como uma verdade e, corriqueiramente, ser reproduzido e 

utilizado no dia a dia em prol de determinados atores políticos e sociais. 

Por outro lado, mas não tão distante do conceito de Fairclough, Charaudeau 

(2006, p. 40) vê o discurso como uma relação de entendimento tácito entre os 

interlocutores:  

 

[O discurso] resulta da combinação das circunstâncias em que se fala 

ou escreve (a identidade daquele que fala e daquele a quem este se 

dirige, a relação de intencionalidade que os liga e as condições físicas 

da troca) com a maneira pela qual se fala. É, pois, a imbricação das 

condições extradiscursivas e das realizações intradiscursivas que 

produz sentido. 

 

Para além do que Charaudeau diz, entendemos que, na contemporaneidade, os 

meios de comunicação, por meio do discurso, exercem fundamental papel na 

disseminação de ideias hegemônicas, ao mesmo tempo em que são importantes 

interlocutores entre os atores globais para a resolução de conflitos e também para 

diminuir a clivagem cultural entre os povos. Nesse aspecto, vale ressaltar que os 

discursos produzidos pelos meios de comunicação não são homogêneos entre si. Há 

constantemente pontos de vistas diferentes entre um veículo e outro, pois a perspectiva 

sobre um evento é intrínseca às ideologias e construções sócio-históricas de cada meio.  

Portanto, o que se propagou e ainda se propaga sobre o mundo árabe vem, 

constantemente, de uma construção discursiva externa que resulta em representações 

cheias de distorções. Até mesmo a denominação do que conhecemos hoje em dia como 

Oriente Médio é uma consequência de uma representação do colonialismo europeu 

sobre a região.  
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3.2  Os outros definem quem são os árabes  

 

A disseminação das expressões para denominar determinados povos se faz 

presente e se consolida muito mais depressa, atualmente, devido aos meios de 

comunicação de massa. No noticiário sobre o norte da África e o Oriente Médio é 

comum que as narrativas jornalísticas os coloquem em uma posição geográfica definida 

como região dos países ou dos povos árabes. Porém, estas denominações são históricas 

e remontam a períodos que vão desde o reino persa, no século 6 a.C., aos impérios 

britânicos, franceses e estadunidenses, do século XIX até os dias atuais, sendo então 

uma representação para designar quem vive em tais localidades.  

O historiador Dominique Sourdel (2011, p. 7) salienta que este uso recorrente 

nos dias de hoje de tais denominações deve-se aos “laços culturais e linguísticos que 

unem a Líbia e o Magrebe aos países do Oriente Próximo”. Até o fim da I Guerra 

Mundial, o Oriente Próximo compreendia os territórios próximos à Europa, sobretudo a 

Turquia. Com a queda do Império Otomano e a colonização britânica na região, a 

Inglaterra passou a denominar de Oriente Médio os países localizados entre o Mar 

Vermelho e seu Império, nas Índias. Para os Estados Unidos, fazem parte do Oriente 

Médio os países que vão do Marrocos ao Paquistão, limitados pelo deserto do Saara e 

pela Ásia Central. Trata-se de “um conceito histórico-cultural, vinculado à expansão do 

Islã” (SANTOS M, 2002, p.15). Já do ponto de vista francês, o Oriente Próximo e Oriente 

Médio se interpenetram a partir do Egito, mas excluem o Magrebe - norte da África 

(SANTOS M, 2002, p. 15). 

Estas definições feitas a partir das percepções dos países estrangeiros sobre os 

territórios que são conhecidos como pertencentes aos povos árabes são, portanto, uma 

representação geográfica e discursiva, o que implica em distorções. As próprias 

nomenclaturas designadas para a região são um tanto impostas pelos colonialistas 

europeus e estadunidenses. Edward Said (2010) faz considerações importantíssimas 

sobre a questão Ocidente e Oriente e essa construção discursiva ou geográfica sobre a 

região árabe. O autor de Orientalismo diz: 

 

Como entidades geográficas e culturais – para não falar das 

entidades históricas –, os lugares, regiões e setores geográficos 

tais como o “Oriente” e o “Ocidente” são feitos pelo homem. 

Portanto, assim como o próprio Ocidente, o Oriente é uma ideia 

que tem história e uma tradição de pensamento, imagística e 

vocabulário que lhe deram realidade e presença no e para o 
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Ocidente. As duas entidades geográficas, desse modo, apoiam e, 

em certa medida, refletem uma à outra. (SAID, 2010, p. 16-17) 

 

Esta representação geográfica, que foi inserida ao longo do tempo para 

denominar de forma até homogênea aqueles que vivem na península Arábica ou norte 

da África e que trazem em comum uma língua e valores religiosos, é apontada por Said 

como um modo de se discursar sobre o outro, não à toa, mas baseado em interesses 

políticos, econômicos e ideológicos. “O Oriente não está apenas adjacente à Europa; é 

também onde estão localizadas as maiores, mais ricas e mais antigas colônias europeias, 

a fonte das suas civilizações e línguas, seu concorrente cultural e uma das suas mais 

profundas e recorrentes imagens do Outro” (SAID, 2010, p. 13). Nesta mesma linha de 

pensamento de Said, Harris (2013, p. 3) salienta:  

 
Também considerado sob o título geográfico são as imagens que 

temos de diferentes países, seus povos e suas culturas. Nosso 

conhecimento de outras realidades é necessariamente incompleto e 

imperfeita, contando com generalizações e estereótipos fortemente 

influenciadas pela concentração de mídia no drama transitório em vez 

de veracidade.
18 

 

A cultura própria dos povos que vivem da região do Magrebe a Ásia Central, 

como apontam os estadunidenses, pode ser entendido a partir do conceito proposto por 

Hall (2013): valores, línguas e costumes que são compartilhados por uma mesma 

sociedade.  Para Hall (2013, p. xx), as características e códigos compartilhados por um 

povo são tidos como culturais. O conceito de cultura, nesse caso, é o de 

compartilhamento de significados entre membros de uma mesma sociedade e que são 

reconhecidos entre eles por meio da linguagem. Este é o conceito que Hall (2013, p. xx) 

aponta para o entendimento de informações entre as pessoas de uma mesma cultura, no 

que ele chama de ‘mapas conceituais’.  

 

Somos capazes de comunicar, porque nós compartilhamos 

amplamente os mesmos mapas conceituais e, assim, damos sentidos 

ou interpretamos o mundo de forma mais ou menos semelhante. Isso é 

realmente o que significa quando dizemos que 'pertencemos à mesma 

                                                           
18

 Fragmento do artigo de Harris, intitulado Cultural Perceptions of Physical Space and the Implications 

for Communication and Conflict, em inglês: “Also considered under the geographical heading are the 

images we have of different countries, their peoples, and their cultures. Our knowledge of other realities 

is necessarily incomplete and flawed, relying on generalizations and stereotypes strongly influenced by 

media concentration on transient drama rather than veracity”. Trad. Fábio Agra.  
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cultura’ [...] É por isso que a "cultura" às vezes é definida em termos 

de ‘significados compartilhados ou mapas conceituais partilhados’.
19 

 

 Em relação aos árabes, essa cultura em comum se fortaleceu com o surgimento 

do islamismo a partir do século VII. Antes, os povos das regiões da península, onde se 

encontra o que é denominado hoje de Oriente Médio, foram chamados de árabes pelos 

persas. Sourdel (2011, p. 12) diz que o nome Arabaya foi dado pelos persas a uma 

unidade política do seu reino em 539 a.C. E os povos da região central, onde está a 

península Arábica, eram chamados de árabes cenitas e considerados nômades, que em 

árabe tem o sentido de al’-arabe.  

Além das características geográficas e religiosas, a língua árabe também foi uma 

grande catalisadora para a integração de povos que utilizavam outras línguas e 

passaram, a partir de então, a usar o que é chamado de árabe. Para Bissio (2012), é 

justamente a língua árabe um dos elementos que permite a expansão de sua cultura, 

facilitando o deslocamento das pessoas entre as regiões da península Ibérica, após 

expansão dos árabes para a Europa, à antiga Pérsia – “Os laços religiosos e linguísticos 

comuns forjaram uma unidade” (BISSIO, 2012, p. 23-24). 

Com o surgimento do islamismo no século VII, os árabes passaram a ser 

praticantes da religião fundada por Maomé. Ainda durante esse período, houve uma 

expansão muçulmana para o norte da África e para a Síria, fortalecendo a identidade 

árabe (BISSIO, 2012, p. 38), mesmo tendo em seu bojo grupos heterogêneos como 

beduínos, curdos, berberes e coptas. Para Sourdel (2011, p. 8), estes grupos “foram 

arabizados e, ao mesmo tempo, subjugados ou convertidos, visto que a ideia de 

pertencer ao islã se confundia, para os primeiros muçulmanos, com a adoção do 

arabismo”.  

Esta aparente unidade religiosa e linguística garantiu que os meios de 

comunicação na atualidade denominassem as revoltas ocorridas na Tunísia, no Egito, na 

Líbia, no Barein, na Síria, etc. como Revoltas Árabes ou, expandindo mais o conceito e 

indo buscar referência na própria Europa do século XIX, denominaram-na de Primavera 

Árabe, posteriormente.  

                                                           
19

Trecho original em inglês:“We are able to communicate because we share broadly the same conceptual 

maps and thus make sense of or interpret the world in roughly similar ways. That is indeed what it means 

when we say we ‘belong to the same culture’. Because we interpret the world in roughly similar ways, we 

are able to build up a shared culture of meanings and thus construct a social world which we inhabit 

together. That is why ‘culture’ is sometimes defined in terms of ‘shared meanings or shared conceptual 

maps’”. Trad. Fábio Agra 
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Devido a estas construções discursivas feitas ao longo da história, as primeiras 

análises sobre as revoltas trouxeram narrativas e elementos que mantivessem esta 

ligação linguística, política e religiosa dos árabes ainda conectadas.  Porém, além de um 

espaço geográfico e cultural definidos, as revoltas árabes indicaram também outros 

discursos que envolvem poder político e econômico sobre a região. Nesse sentido, 

muitos textos jornalísticos fizeram repercutir termos como fundamentalistas, radicais 

islâmicos e, até, terrorismo para referir-se aos povos que se espalhavam por um espaço 

geográfico definido e cujos laços religiosos e linguísticos lhes valeram a denominação 

de populações árabes. Os meios de comunicação ainda analisavam as revoltas sob uma 

olhar em que havia uma disputa de poder entre Ocidente e Oriente, e não 

necessariamente, em um primeiro momento, sobre quais seriam os desdobramentos 

positivos para os árabes, precisamente para aquelas pessoas que se encontravam no 

turbilhão das manifestações. 

 

3.3 Primavera e revoluções 

  

Cruzar do Magrebe à península Arábica nos primeiros meses de 2011 era ser 

testemunha das mobilizações civis que mudaram e ainda estão mudando os rumos da 

política regional e mundial. As manifestações indicavam que o mundo árabe desejava 

avançar em direção à abertura política e à conquista de direitos civis. Em pouco tempo, 

elas foram denominadas pelos jornalistas de Primavera Árabe, termo emprestado de 

outros processos históricos. A atribuição de um nome às revoltas, que aconteciam 

naqueles territórios, leva-nos a ressaltar o papel que a imprensa tem em atribuir valores 

e significados, por meio de seus discursos, a acontecimentos das mais diversas ordens. 

Porém, a denominação de um evento não vem sozinha, pura, ela está carregada por 

posicionamentos ideológicos.  

 Rajagopalan (2003, p. 82) defende a tese de que “é no uso político de nome e de 

apelidos que consiste o primeiro passo que a mídia dá no sentido de influenciar a 

opinião pública a favor ou contra personalidades e acontecimentos noticiados.” Neste 

sentido, vale a pena examinar a expressão Primavera Árabe, adotada pela imprensa para 

designar as revoltas, quando o sentido da palavra passa pela interação entre 

locutor/interlocutor, pois, o olhar para o acontecimento é duplo, tem o ponto de vista do 

locutor, assim como do interlocutor, tem “o olhar do sujeito interpretante que 
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reestrutura o acontecimento previamente significado, segundo sua própria competência 

de inteligibilidade”, como afirma Charaudeau (2006, p. 96). 

Entretanto, é por meio da palavra e do texto, que as ideias são expostas pelos 

jornalistas. É através da palavra que são feitas as construções discursivas. Assim, as 

ideias e preferências dos veículos de comunicação são reveladas. Seguindo esse 

argumento, Bakthin (2010a) diz que há um processo de interiorização e exteriorização 

da palavra pelo indivíduo ao qual ela nunca fica estática em seu sentido. Escrever ou 

falar sobre o outro sem subjetivar-se é tarefa indizível, de acordo com os conceitos 

bakhtinianos sobre a palavra. Quando ela é materializada no discurso, as suas acepções 

são reveladas ao locutor e ao interlocutor de acordo com o contexto sócio-histórico. 

Bakhtin (2010a, p. 109) afirma que: “O sentido da palavra é totalmente determinado por 

seu contexto. De fato, há tantas significações possíveis quantos contextos possíveis”. 

A palavra circula, então, como signo ideológico podendo ser utilizada em 

diferentes materiais pelo indivíduo. Ao se tratar de ideologias, Fairclough (2001, p. 117) 

afirma que: “são significações/construções da realidade [...] que são construídas em 

várias dimensões das formas/sentidos das práticas discursivas e que contribuem para a 

produção, a reprodução ou a transformação das relações de dominação”. Nesse sentido, 

Bakhtin (2010a, p. 36) afirma que “a realidade toda da palavra é absorvida por sua 

função de signo. A palavra não comporta nada que não esteja ligado a essa função, nada 

que não tenha sido gerado por ela”. Ou seja, “a palavra é o fenômeno ideológico por 

excelência” (BAKHTIN, 2010a, p. 36). 

O filósofo da linguagem (BAKHTIN, 2010a, p. 36) chama a atenção também para 

a interiorização da palavra. A interiorização está relacionada às acepções que a palavra 

pode ter, de acordo com as entoações valorativas do locutor, ou seja, em consonância 

com o significado que a ela se deseja atribuir. Porém, as acepções da palavra podem ser 

incorporadas pelo interlocutor e sofrer outras leituras. Bakhtin (2010a, p. 38) diz: 

“Nenhum signo cultural, quando compreendido e dotado de um sentido, permanece 

isolado: torna-se parte da unidade da consciência verbalmente constituída.” Portanto, 

diz respeito às diversas funções que a palavra pode assumir ao se materializar em 

variadas situações. Stella (2007. p. 179) ressalta que: “a palavra funciona tanto nos 

processos internos da consciência, por meio da compreensão e a interpretação do mundo 

pelo sujeito, quanto nos processos externos de circulação da palavra em todas as esferas 

ideológicas.” As acepções da palavra reverberam, pois, de acordo com o contexto, e as 
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significações da palavra podem ser ampliadas na medida em que os contextos também 

sejam modificados.  

Para Stella (2007, p. 177-189), em seus estudos sobre a obra de Bakhtin, há um 

embate entre o signo internamente circulante e as nuances de sentido: “a palavra 

constitui o único meio de contato entre o conteúdo interior do sujeito (a consciência), 

constituído por palavras, e o mundo exterior construído por palavras.” O signo exterior, 

portanto, não é mais idêntico ao que circula na consciência. Quando materializada pelo 

locutor, a palavra passa a ter um sentido mais amplo. Conforme Stella (2007. p. 187), “o 

processo de interiorização se dá entre o signo internamente circulante e o externo. Ele 

acontece na compreensão dessas nuances de tons, circulantes no signo externo. Os 

novos significados devem ser compreendidos pelo interlocutor”. 

 Entre as inúmeras ressignificações que são diariamente incorporadas pelo 

jornalismo para que o leitor, telespectador ou ouvinte se familiarize com a notícia, a 

expressão Primavera Árabe ganhou destaque nos meios de comunicação em 2011. Em 

pouco tempo, as revoltas tiveram essa denominação. A expressão, tão recorrente na 

imprensa mundial nos últimos anos, revela como a palavra pode ser ressignificada a 

cada contexto histórico e/ou referendar discursos. Para Pêcheux (1997, p. 160), 

 

as palavras, expressões, proposições, etc. mudam de sentido segundo 

as posições sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer 

dizer que elas adquirem seu sentido em referência a essas posições, 

isto é, referência às formações ideológicas [...] nas quais essas 

posições se inscrevem.  

 

Assim, as palavras Primavera e Árabe, ao formar uma nova expressão, remetem 

a outros sentidos que o interlocutor deve assimilar. Elas podem deixar de se referir à 

primavera no sentido de estação do ano ou árabe como designativo de uma língua ou de 

algum povo. Esses novos sentidos resultam no que Bakhtin (2010a) chama de “a 

participação em todo ato consciente”. O interlocutor, ao ouvir ou ler a expressão 

Primavera Árabe, dá um novo sentido às palavras que a compõem, rompendo com as 

primeiras acepções que as palavras tinham em um outro contexto.  

A análise dos discursos que tratam sobre a Primavera Árabe não pode ser 

concebida apenas observando o acontecimento em si, sem considerar a conjuntura que 

envolve os sujeitos que os escrevem e as circunstâncias da produção. A análise sócio-

histórica dos acontecimentos deve ser acompanhada da análise do caráter ideológico do 

discurso enunciado pelos sujeitos. Os meios de comunicação, embasados em uma 
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suposta imparcialidade, reproduzem discursos para leitores, ouvintes ou telespectadores. 

As suas palavras estão impregnadas de marcas ideológicas construídas ao longo da 

história. Elas são reverberadas de acordo com as contingências do dia a dia. Para 

Bakhtin (2010b, p. 232): 

 

A palavra não é um objeto, mas um meio constantemente ativo, 

eternamente mutável, da comunicação dialógica. Ela nunca basta a 

uma consciência nem a uma voz. Sua vida está na passagem de boca 

em boca, de um contexto para outro, de um grupo social para outro, de 

uma geração para outra. Nesse processo ela não perde o seu caminho 

nem pode libertar-se até o fim do poder daqueles contextos concretos 

que integrou.
 
 

 

Sendo assim, os sujeitos repassam as palavras cheias de derivações de outros 

contextos, que para Bakhtin (2010b, p. 232), elas estão “impregnadas de elucidações de 

outros”. Neste caso, os jornalistas estão susceptíveis a dizerem palavras de outros e não 

necessariamente somente as suas, o que para Ponzio (2009) seria impossível de acordo 

com suas referências de pensamento bakhtiniano. Ponzio (2009, p. 148) afirma que 

“antes que alguém se aproprie dela, a palavra não se encontra na língua neutra e 

impessoal, mas é palavra alheia, que já conta com um rastro ideológico determinado, 

uma intenção valorativa concreta.” Seguindo essa premissa, “o significado de toda 

enunciação é inseparável de seu sentido ideológico e de sua relação com a prática 

social”, como lembra Ponzio (2009, p. 133). 

As palavras, sendo signos linguísticos, podem abarcar diversos discursos em 

sentido amplo. Sendo assim, as acepções da palavra podem variar de acordo com o 

momento histórico em que ela é usada, sendo susceptível às subjetivações do locutor, 

assim como do interlocutor, como é sustentado pelo filósofo da linguagem Mikhail 

Bakhtin (2010a, p. 109). Dessa forma, observa-se que no jornalismo tais mudanças de 

sentido estão mais propensas a acontecer devido aos fatores que engendram a produção 

da notícia, como condições ideológicas e sócio-históricas dos sujeitos que a produzem. 

Analisar o discurso levando em consideração as mudanças de sentido que 

expressões e termos podem adquirir ao longo da história é perceber como as nuances 

históricas e seus símbolos ainda se fazem presentes nas interpretações dos 

acontecimentos deste início de século. Percebe-se que o distanciamento provocado pelas 

datas é encurtado pela memória e pelas palavras que permanecem vivas entre um 

acontecimento e outro, mesmo que eles estejam temporalmente distantes, como a 

Primavera dos Povos (1848) e a Primavera Árabe (2011). As palavras, enquanto signos 
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ideológicos, são paradoxalmente retomadas para marcar novas rupturas políticas/sociais 

enquanto trazem em seu bojo o mesmo signo. 

Os meios de comunicação cristalizam seu ponto de vista, que pode apresentar-se 

ora como um simples relato de um fato, ora como uma opinião. A notícia passa por um 

processo de produção, que envolve a seleção e interpretação dos acontecimentos e a 

escolha das palavras a serem utilizadas para a construção do texto. A imprensa serve 

uma notícia quente e recheada de pontos de vistas, ora do jornalista, ora da empresa que 

o emprega, considerando, ainda, o ponto de vista do leitor, que decodificará a 

mensagem de acordo com os seus próprios condicionamentos sociais e culturais. 

Bakhtin (2010a, p. 96) ressalta que a decodificação do enunciado pelo interlocutor “não 

consiste em reconhecer a forma utilizada, mas compreendê-la num contexto particular.” 

Ou seja, para decodificar a palavra é preciso, pois, considerar os contextos históricos e 

sociais de sua produção e consumo; é necessário considerar a palavra em situação de 

uso. 

Em relação às revoltas do norte da África e do Oriente Médio, é preciso realizar 

uma busca histórica para compreender as acepções que a expressão Primavera Árabe 

adquiriu. Como a linguagem está sempre em movimento, a Primavera Árabe, que foi 

aplicada em outras conjunturas, pode ser compreendida pelo interlocutor a partir de um 

discurso anterior, mas sob novas formas e novos atores.  

 

3.3.1  Enfim, a Primavera surge na imprensa brasileira: Uma nova estação, as 

mesmas palavras 

 

As insurgências no norte da África e Oriente Médio, aparentemente, não eram 

esperadas pela comunidade internacional e abruptamente, após chegar ao Egito, 

passaram a fazer parte da pauta dos principais veículos de comunicação. Contudo, 

acontecimentos inesperados fazem parte da vida do jornalista.  

Diante do fenômeno da globalização, as agências de notícias e as grandes 

empresas jornalísticas devem, pois, estar prontas para cobrir o maior número de países 

possível. Especialmente após o fim da Guerra Fria, os mercados se tornaram mais 

competitivos, amplas parcerias foram estabelecidas entre países e o número de atores 

globais aumentou, seja nas grandes potências econômicas, seja nos países antes tidos 

como periféricos: De acordo com Lima (2002, p. 8): 
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Os jornais não poderão mais limitar a cobertura jornalística 

àqueles poucos centros urbanos que são eleitos como 

merecedores da instalação de uma sucursal – a delimitação 

espacial tratada anteriormente. Será exigida do jornalista, mais 

do que já é, uma cultura abrangente, capaz de lidar 

“naturalmente” com eventos que acontecem em países distantes. 

Daí, a imposição, às agências internacionais de notícias, de uma 

maior amplitude na cobertura realizada em âmbito mundial. 

Assim, parece que caminhamos para um jornalismo mais global 

e plural, no sentido da inclusão de povos e comunidades 

periféricas nas agendas político-culturais mais amplas.  
 

 

O Oriente Médio sempre recebeu destaque na imprensa ocidental por conta dos 

conflitos entre palestinos e israelenses e, nos últimos dez anos, os olhares da imprensa 

estiveram voltados para os conflitos internos e as intervenções dos Estados Unidos no 

Iraque (2003) e no Afeganistão (2001). O Egito se constituiu em um atrativo para a 

imprensa por força da aliança desse país com os Estados Unidos, sua liderança no 

mundo árabe e sua política externa, como mediador nos conflitos entre a Autoridade 

Palestina e Israel. O advento da chamada Primavera Árabe garantiu ao mundo árabe 

ainda maior visibilidade na comunidade internacional e especial atenção por parte da 

imprensa. 

No Brasil não foi diferente, mesmo que as duas revistas semanais, que são foco 

de análise deste trabalho, tenham publicado as primeiras reportagens sobre os protestos 

na Tunísia somente após a queda do presidente Ben Ali, mais de um mês depois do 

início das insurgências. Contudo, a expressão Primavera Árabe para designar o conjunto 

das insurgências só apareceu na edição de 23 março de 2011 na CartaCapital, em uma 

reportagem com o título Ultimato da ONU ao tirano, e na Veja, na edição de 21 de 

setembro de 2011, na reportagem intitulada “Israel, uma nação sitiada”. Em 

contrapartida, outros veículos de comunicação pelo mundo já vinham noticiando os 

levantes como Primavera Árabe. No site da BBC, por exemplo, a expressão aparece em 

uma notícia sobre o Egito em 11 de fevereiro de 2011, intitulada Egyptian protests 

against Hosni Mubarak,
20

 e passa a ser usada constantemente em outras publicações ao 

longo dos meses.  

A palavra Primavera e, mais especificamente, a expressão Primavera Árabe já 

haviam sido utilizadas em outras ocasiões, em contextos políticos diferentes. O seu uso 

                                                           
20

Martin Asser. Q&A: Egyptian protest against Mubarak. BBC News. Acesso em  1° de julho de 2012. 

<http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12324664>. Acessado em 10 de junho de 2013. 
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fez-se recorrente, na imprensa, para tratar de movimentos que pareciam apontar para 

qualquer mudança política nos países do Oriente Médio em direção ao apregoado 

modelo de democracia ocidental, em anos anteriores. Assim, foram anunciadas como 

prenúncios de uma Primavera Árabe: o falecimento de Yasser Arafat, em novembro de 

2004; a participação do eleitorado iraquiano nas eleições de janeiro de 2005; o 

assassinato do ex-primeiro-ministro do Líbano Rafic Hariri, em fevereiro de 2005, 

seguido de protestos exigindo a retirada das tropas sírias de território libanês; e a 

reforma do modelo de eleição presidencial no Egito, anunciada pelo então presidente 

Hosni Moubarak, em fevereiro de 2005. Como salienta Gilbert Achcar (2005), “por sua 

conjunção, esses acontecimentos – que alguns qualificaram de "primavera árabe" - 

suscitaram uma onda de comentários na imprensa mundial”.
21

  

A expressão Primavera Árabe também tem sido utilizada, na atualidade, para se 

referir à resistência egípcia aos britânicos, franceses e israelenses, nas décadas de 1950 

e 1960, ainda que, naquela época a expressão não tivesse sido aplicada aos 

acontecimentos. É o que se depreende, por exemplo, do texto do economista e 

historiador libanês, especialista em Oriente Próximo, Georges Corm (2011, p. 36), para 

quem a “Nova Primavera Árabe”, iniciada em janeiro de 2011, foi o primeiro grande 

movimento de contestação dos países árabes desde a era Nasser (1956 e 1970): 

 
Será uma nova ‘Primavera Árabe’, esperada há tanto tempo desde a 

vitória sobre as forças coloniais britânicas e francesas, que de comum 

acordo com Israel se voltaram contra aquele que era, em 1956, o 

símbolo da resistência, o Egito de Gamal Abdel Nasser, anti-

imperialista e terceiro mundista?  
 

A expressão também faz uma alusão à Primavera de Praga, movimento que 

aconteceu em 1968 na antiga Tchecoslováquia com o objetivo de promover 

transformações políticas no país e que resultou na ampliação dos direitos dos cidadãos. 

O uso da palavra Primavera para nomear algum tipo de mobilização política remonta, 

pois, a um período bem anterior, a 1848, quando houve a Primavera das Nações ou 

Primavera dos Povos, movimentos ocorridos na França, Itália e Alemanha. De acordo 

com a CartaCapital, em reportagem de 16 de março de 2011, assinada por Luiz 

Antônio M. C. Costa e com o título Primavera Bravia, o termo Primavera Árabe foi 

utilizado em comparação a Primavera dos Povos por três autores – “o jornalista 

                                                           
21

 Gilbert Achcar. Uma Primavera Árabe? Le Monde Diplomatique Brasil. Disponível em 

http://diplomatique.org.br/acervo.php?id=1219&tipo=acervo.  
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conservador Andrew Sullivan na revista estadunidense The Atlantic, sua colega Anne 

Applebaum na Slate e o historiador Robert Zaretsky no Le Monde Diplomatique”. 

Portanto, a palavra primavera conota algum tipo de abertura ou mobilização 

política, mas o seu uso está estreitamente associado com as posições ideológicas de 

quem produz o discurso. O uso da expressão Primavera de Praga para designar o 

movimento de 1968 indica, por exemplo, uma valoração positiva dos eventos para os 

países capitalistas ocidentais, mas é possível prever uma percepção diferente pelos 

enunciadores associados à ex-União Soviética. Da mesma forma, os ideais de abertura 

política, direitos democráticos e maior transparência, apregoados pelas potências 

econômicas do Ocidente, podem não corresponder aos anseios daqueles que se 

beneficiam dos regimes em questão. Para Pêcheux (1997, p. 160-161), “as palavras, 

expressões, proposições, etc. recebem seu sentido da formação discursiva na qual são 

produzidas [...] As formações discursivas representam “na linguagem” as formações 

ideológicas que lhes são correspondentes”.  

  Como a Primavera dos Povos teve aspirações nacionalistas e levou o mapa da 

Europa a ser redesenhado após a unificação da Alemanha e Itália, e que, para o repórter 

da CartaCapital, Luiz Antônio M. C. Costa, na reportagem de 16 de março de 2011, “os 

impulsos nacionalistas, democráticos e socialistas despertados naquela ocasião 

pautaram a história da Europa e do mundo por gerações”, agora, os anseios do que se 

passou a ser chamada de Primavera Árabe foram comparados mais uma vez a um 

acontecimento Europeu e por uma ótica também europeia.  

 

3.3.2 A notícia para além da palavra 

 

A palavra quando lançada carrega em si a subjetividade do locutor e, também do 

interlocutor que a interpretará. Tratando-se da expressão Primavera Árabe, a 

interpretação se dará acerca das revoltas no Oriente Médio e norte da África. Porém, se 

as revoltas são positivas ou negativas vão depender muito mais do prisma por qual se 

olha, pois os discursos estarão carregados de questões políticas e econômicas 

envolvidas no processo, os quais são postos na entoação valorativa do locutor. Por isso, 

os meios de comunicação são importantes interlocutores ao trazer ao público suas 

leituras e também preferências políticas e culturais sobre os eventos. Sendo assim, a 

Teoria Social do Discurso, uma vertente da Análise Crítica do Discurso, indica que o 
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discurso tem um papel essencial nas relações de poder, pois constitui a sociedade e a 

cultura e realiza trabalhos ideológicos (VAN DIJK, 2008, p.115).  

Neste primeiro momento, separamos fragmentos de duas reportagens, uma da 

Veja e outra da CartaCapital, nas quais estava contida a expressão Primavera Árabe, 

que aponta para os diferentes discursos dentro do contexto das revoltas. O fragmento da 

Veja foi extraído da reportagem Israel, uma nação sitiada, publicada em 21 de setembro 

de 2011. Assinada por Duda Teixeira, a reportagem discorre sobre as implicações do 

reconhecimento da Palestina como Estado, com filiação plena na ONU, e usa como 

pano de fundo as revoltas nos países árabes. O texto começa reportando fatos sobre a 

chamada revolução egípcia, com destaque para a ocupação da embaixada de Israel, no 

Cairo, no dia 9 de setembro de 2011, oito meses após a queda de Mubarak e com o país 

sob o domínio de um regime militar provisório. As palavras “radicais” e “muçulmanos” 

são usadas para qualificar de forma negativa as pessoas que ainda estavam protestando 

no país: 

 
O ataque à embaixada não é o primeiro dos muitos atos criminosos 

praticados por radicais maometanos com a cínica anuência das 

autoridades egípcias. Gangues de jovens muçulmanos destroem 

igrejas cristãs e atacam cidadãos cujo único crime é não comungar 

com eles a mesma religião. Os policiais sempre chegam atrasados a 

esses episódios, a tempo apenas de impedir que muito sangue seja 

derramado e caia a ficha do Ocidente de que a Primavera Árabe é 

apenas o prenúncio passageiro do duradouro inverno dos governos 

teocráticos dominados por radicais islâmicos. (Teixeira, 21 set. 2011, 

p.75, grifo meu).  

 

 

Da CartaCapital, destacamos a reportagem publicada no dia 23 de março de 

2011, assinada por Gianni Carta. Sob o título Ultimato da ONU ao tirano, a matéria 

alude às possíveis sanções da ONU à Líbia, mas estende a abordagem para a derrota dos 

movimentos associados à noção de Primavera Árabe nos países da península Arábica, 

como o Bahrein, onde as revoltas foram sufocadas: 

 
O efeito dominó iniciado na Tunísia e no Egito com a Primavera 

Árabe não é infinito. Ou definitivo, como foi o caso das revoluções 

que varreram regimes autoritários do Leste Europeu, em 1989. Por 

ora, a Primavera Árabe parece ter esmorecido. As flores a inspirar 

revoltas murcharam. Mesmo assim, a esperança permanece. (Carta, 23 

de mar. 2011, p.67, grifos meus). 
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A materialização da palavra em um enunciado concreto faz com que ela venha a 

adquirir função ideológica. Nos fragmentos das reportagens é possível perceber que a 

Primavera Árabe para uma revista tem uma conotação positiva, quanto para a outra ela 

tem uma conotação negativa, de acordo com os discursos presentes nos enunciados. De 

um lado a Veja traz a expressão Primavera Árabe associada a termos como “gangues” e 

“radicais maometanos” para desqualificar as revoltas no Egito; e do outro a 

CartaCapital reconhece a expressão como um momento sublime de liberdade, que por 

ora parecia ter adormecido.  

Na reportagem da revista Veja a expressão Primavera Árabe aparece associada 

ao contexto das revoltas no norte da África e no Oriente Médio. O interlocutor é 

convidado a fazer essa associação à qual vem se juntar, no texto, a antítese entre as 

palavras Primavera e inverno. Postas em contraposição, as metáforas Primavera/inverno 

indicam, da parte do enunciador, valoração positiva ou negativa dos possíveis resultados 

dos movimentos em curso nos países árabes.  

No fragmento da reportagem da CartaCapital, as revoltas nos países árabes são 

também abordadas com um peculiar jogo de palavras: primavera, flores e murcharam. 

Esta última a indicar que as revoltas, já sem forças, poderiam frustrar as expectativas de 

mudanças que pareciam anunciar.  

Utilizada no contexto das revoltas árabes desencadeadas no final de 2010, a 

palavra primavera serve para indicar que algo que está florindo e que este florescer é 

positivo. Esta acepção da palavra torna-se irrevogável quando aplicada às insurgências 

na Tunísia e, logo depois, no Egito, em Bahrein e na Líbia, pois, em janeiro de 2011, 

quando ainda era inverno no hemisfério norte, a palavra primavera, aplicada às revoltas, 

cria uma perspectiva de abertura. Para a Veja, entretanto, o contraponto da primavera – 

o inverno – presta-se bem mais a demonstrar a desconfiança do enunciador em relação à 

possibilidade de instalação da democracia nos países árabes. Enquanto a CartaCapital 

aposta na possibilidade de que governos autoritários do Oriente Médio e norte da África 

continuem a cair a partir dos eventos associados à ideia de Primavera Árabe.  

A Veja vislumbra, como resultado das revoltas, a vitória do radicalismo 

religioso. A primeira vez que a Veja assume a expressão Primavera Árabe a faz no 

sentido de desqualificá-la, pô-la em suspeita. Isso acontece quase 10 meses após o início 

das revoltas na Tunísia e após nove meses do início da queda de quatro presidentes – 

Ben Ali (Tunísia), Hosni Mubarak (Egito), Muamar Kadafi (Líbia) e Ali Abdalah Saleh 

(Iêmen), período em que os rumos das revoltas já eram incertos devido a governos 
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provisórios e, aparentemente, não se sabia o que aconteceria dali em diante. Os 

elementos de valoração positiva ou negativa dos fatos abordados e, enfim, os 

indicativos quanto ao perfil dos sujeitos que produzem a notícia (editores, jornalistas 

etc.) e daqueles que a consomem devem ser considerados. Pois, como destacou Bakhtin 

(2010a, p. 98-99): 

 

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas 

verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, 

agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de 

um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. (Itálico no 

original) 
 

Posto isso, é preciso considerar os processos de apropriação da palavra e sua 

reverberação pelos indivíduos. Para leitores de Veja, a Primavera Árabe pode ser vista 

apenas como uma manobra para que, o que ela chama de “radicais islâmicos”, dominem 

os países árabes. Para os leitores de CartaCapital, a expressão pode ter uma conotação 

que indique uma luta por liberdade ou afastamento daqueles países da política externa 

da Europa e dos Estados Unidos. Em um contexto específico, o interlocutor internaliza 

as palavras Primavera e Árabe no sentido de revolta popular, revolução, luta por 

democracia ou, de acordo com a Veja, prenúncio de tempos sombrios, se levar em conta 

que essas lutas acontecem nos países árabes. Porém, para que este processo de 

interiorização (assimilação e construção) da palavra ocorra o interlocutor remonta a 

conhecimentos prévios sobre a utilização do termo. No caso específico, ele pode 

assimilar os acontecimentos definidos como Primavera Árabe ao que sabe sobre a 

Primavera de Praga ou, mesmo, à expressão primavera como um termo conotativo para 

indicar abertura política. Assim, a estrutura da enunciação é diretamente determinada 

pela tomada de consciência: 

 

A situação social mais imediata e o meio social mais amplo 

determinam completamente, e por assim dizer, a partir do seu próprio 

interior, a estrutura da enunciação. [...] A situação e os participantes 

mais imediatos determinam a forma e o estilo ocasionais da 

enunciação. Os estratos mais profundos da sua estrutura são 

determinados pelas pressões sociais mais substanciais e duráveis a que 

está submetido o locutor. [...] toda a tomada de consciência implica 

um discurso interior, entonação interior, estilo interior ainda que 

rudimentares. (BAKHTIN, 2010a, 117-118). 
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 Assim como a imprensa denomina uma série de revoltas com a designação de 

Primavera Árabe, ela constrói então discursos acerca dos atores e dos acontecimentos de 

acordo com interesses próprios ou construções sócio-históricas, pois a palavra é um 

signo ideológico. Da mesma forma que o interlocutor pode assimilar a palavra 

Primavera no sentido de abertura política, ele pode também admitir determinadas 

acepções pejorativas que são propagadas diariamente pela imprensa a respeito de grupos 

ou países, movimentos sociais ou revoluções.  

 Logo, os meios de comunicação cristalizaram a expressão Primavera Árabe para 

remeter às revoltas nos países árabes, mesmo que em cada lugar uma denominação 

própria era atribuída pelos manifestantes, seja a Dignity Revolution, na Tunísia, ou Pink 

Revolution no Iêmen. Os meios de comunicação, então, constroem e reforçam aspectos 

da realidade. Utilizam termos e expressões, para designar grupos, muitas vezes de 

acordo com interesses políticos dos países economicamente fortes ou mesmo em 

propósito de sua linha editorial.  
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4.  Ocidente e árabes – uma relação de poder e discurso 

 

4.1  A representação do outro pela imprensa 

 

Organizações e grupos políticos árabes/muçulmanos, como Al Qaeda e Talibã, 

foram os principais alvos das ações das potências ocidentais no combate ao terrorismo, 

na primeira década no século 21, em decorrência dos ataques de 11 de setembro de 

2001. No contexto que abrangeu as primeiras ofensivas ocidentais, tais como as 

intervenções estadunidenses no Afeganistão (2001) e no Iraque (2003), o Islã e os 

árabes foram estigmatizados por meio do discurso da imprensa.  

O uso de termos genéricos para designar os grupos que fazem parte das 

populações árabes ou da religião islâmica, as invasões ocidentais aos países da região, 

supostamente para implantar modelos políticos de acordo com os interesses dos Estados 

Unidos, e a constante intervenção estrangeira nos assuntos políticos e econômicos dos 

países do Oriente Médio e do norte da África são fenômenos indicativos de presença 

imperialista, sobretudo dos Estados Unidos, na região. 

 O discurso construído sobre os árabes/muçulmanos – assimilados como 

fundamentalistas, radicais e terroristas a expensas de uma verdadeira compreensão 

sobre as diferentes vertentes da religião islâmica e dos grupos políticos que atuam nos 

países árabes – são revelados ao público atualmente, principalmente, por meio da 

imprensa. Ana Beatriz Paes (2012, p. 21) chama atenção em usa pesquisa sobre os 

discursos da Folha de São Paulo sobre os conflitos entre israelenses e palestinos que 

antes dos ataques de 11 de setembro de 2001, os termos associados aos árabes eram 

‘homem-bomba’ e ‘ataques suicidas’, mas a partir de 2001 o discurso do jornal se 

aprofundou na deterioração da imagem dos palestinos e passou a usar com frequência o 

termo terrorismo. 

 Esta prática discursiva de usar termos depreciativos em relação aos árabes não é 

nova, mas se reflete no presente como resultado de todo um movimento de narrativas de 

escritores e acadêmicos do século XIX e início do século XX, momento de expansão do 

império britânico para o Oriente Médio e Índia. Said (1990, p. 211-212) afirma:  

  

Um dos desenvolvimentos importantes do orientalismo do século XIX 

foi a destilação de ideias essenciais sobre o Oriente – a sua 

sensualidade, sua tendência ao despotismo, sua mentalidade aberrante, 

seus hábitos de imprecisão, o seu atraso – em uma coerência separada 

e incontestada; deste modo, o uso da palavra oriental por um escritor 
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era uma referência suficiente para o leitor identificar um corpo 

específico de informação sobre o Oriente.  
 

Essa é a ótica que domina as notícias relativas aos países árabes, nas páginas das 

revistas, nos sites e jornais impressos, nas ondas do rádio ou nos telejornais de outros 

países.  São, na maioria das vezes, análises e narrativas distorcidas pelo olhar do 

jornalista estrangeiro, principalmente no que toca aos conflitos e revoltas que se 

desenrolam na região do Oriente Médio e norte da África, como ressalta Corm (2013, p. 

26): 

 

Em geral, a apresentação de um conflito abstrai a multiplicidade de 

fatores que levaram ao seu desencadeamento. Ela se contenta em 

distinguir os “bons” dos “maus”, fazendo uma caricatura das questões 

em jogo. Os protagonistas são designados por suas afiliações étnicas, 

religiosas e comunitárias, o que supõe uma homogeneidade de 

opiniões e comportamentos no interior dos grupos assim designados. 

 

Os discursos produzidos nos meios de comunicação ocidentais estão, na maioria 

das vezes, numa sintonia com os interesses político-econômicos das potências 

ocidentais sobre a região do Oriente Médio. Um exemplo vem do tratamento dado ao 

Iraque durante os eventos de 2003: a grande imprensa, no mínimo, se omitiu ao 

postergar a decisão de desmentir os Estados Unidos no seu argumento de que a guerra 

era necessária porque Saddam Hussein mantinha armas de destruição em massa. Tal 

atitude, potencializada pelo uso das expressões “terrorismo” e “guerra ao terror”, logrou 

difundir o medo nas sociedades europeias e estadunidenses em relação a tudo que 

envolvia os árabes/muçulmanos.  

Para Todorov (2010, p. 13), essa sensação de medo tem duas facetas: o temor de 

serem dominados economicamente por nações fora do eixo Europa--Estados Unidos e o 

medo de atentados por parte de indivíduos e grupos oriundos dos chamados países de 

“ressentimento”. O “ressentimento” encontra-se disseminado, segundo o autor, nos 

países majoritariamente muçulmanos, que sofreram, por parte dos países ricos e 

poderosos, algum tipo de humilhação real ou imaginária.  Ainda para Todorov (2010, p. 

14), o medo, disseminado nos países do Ocidente, justifica as ações preventivas, reações 

desproporcionais, como as intervenções militares no Afeganistão e no Iraque, e mesmo 

comportamentos qualificados muitas vezes como “desumanos”. 

Castells (2011, p. 13) salienta, em sua análise sobre a invasão ao Iraque, que:  
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A influência mais determinante que a mídia exerce sobre a política 

não decorre do que é publicado, mas sim do que deixa de sê-lo. Do 

que é ocultado, deixado na moita. A atividade midiática baseia-se 

numa dicotomia: o que existe na mente do público é apenas o que 

existe através da mídia. A sua potência fundamental reside então na 

faculdade de ocultar, de mascarar, de condenar à inexistência pública. 

 

Justin Lewis (2011, p. 47), em pesquisa realizada na imprensa da Grã-Bretanha 

sobre o valor-notícia, ou seja, qual acontecimento vale a pena ser publicado, em relação 

aos muçulmanos, revelou que, entre 2000 e 2008, 36% do foco principal das histórias 

publicadas na mídia da Grã Bretanha eram sobre terrorismo, 22% sobre questões 

religiosas e culturais, mas que tratavam sobre a Sharia, o uso do véu, casamentos 

forçados, que se juntavam aos relatos das diferenças de valores entre o Ocidente e o 

Oriente tomadas como um problema; e 11% das histórias eram sobre o extremismo 

islâmico. Os autores destacam, ainda, que pouquíssimos termos serviam a uma 

valoração positiva, e os discursos eram sobre terrorismo, irracionalidade e perigo que os 

muçulmanos ofereciam. Na introdução do livro que traz a pesquisa de Lewis, Petlhey 

and Richardson (2011, p. xv) enfatizam os termos utilizados em outras duas categorias 

analisadas por Lewis: 

 
 

Verificou-se que os substantivos mais comuns usados em relação a 

muçulmanos britânicos foram terrorismo, extremista, islâmico, suicida 

e militante, com muito pouco uso de substantivos positivos, como 

estudiosos. Os adjetivos mais comuns usados foram radical, fanático, 

fundamentalista, extremista e militante.
22

 

 

 

Petley e Richardson concluem que as coberturas midiáticas dos meios de 

comunicação britânicos sobre fatos envolvendo os muçulmanos são distorcidas, 

exageradas, simplificadas e, até mesmo, algumas vezes, pautadas em fatos inventados. 

Eles ressaltam, na mesma linha de observação de Todorov: “a cobertura é susceptível de 

provocar e aumentar os sentimentos de insegurança, desconfiança e ansiedade entre os 

não-muçulmanos”
23

 (PETLEY; RICHARDSON, 2011, p.xi).  

                                                           
22

O texto original se encontra em ingles: “it was found that the most common nouns used in relation to 

British Muslims were terrorism, extremist, Islamist, suicide bomber and militant, with very little use of 

positive nouns such as scholar. The most common adjectives used were radical, fanatical, fundamentalist, 

extremist and militant.”  Trad. por Fábio Agra. 
23

“The coverage is likely to provoke and increase feelings of insecurity, suspicion and anxiety among 

non-Muslims.” Trad. Fábio Agra. 



64 
 

Os sentimentos e as informações que as pessoas adquiriram recentemente sobre 

os árabes e muçulmanos, de alguma forma, se constituíram em base de sustentação para 

julgamentos e ações contra a religião islâmica, que vão desde a difusão de declarações 

xenófobas a atitudes contra aqueles que aceitam uma sociedade multicultural, gerando 

mais intolerância. 

 Os atentados ocorridos na Noruega, em 22 julho de 2011, por exemplo, que 

mataram mais de 90 pessoas, foram realizados pelo norueguês Anders Behring Breivik, 

que se considerava inimigo de uma sociedade multicultural; entretanto, antes mesmo 

que fossem iniciadas as investigações, a imprensa fez divulgar uma interpretação 

errônea de que os ataques estariam associados a grupos de origem islâmica. O The New 

York Times publicou, no mesmo dia dos eventos, que o grupo islâmico Ansar Al Jihad 

Al Alami havia assumido a autoria dos atentados. O site de notícias brasileiro G1, 

reproduziu as informações do jornal estadunidense para negar poucas horas depois.
24

 

Um ano antes, na França, quando passou a vigorar a lei que proibia o uso em 

público de burca ou niqab, os meios de comunicação deram vazão a discursos 

afirmativos da grande dicotomia entre Ocidente e Oriente, cristãos e muçulmanos, e 

proporcionaram a sedimentação de estigmas e preconceitos em relação aos 

muçulmanos. Destaca Todorov (2010, p. 19): 

 

Algumas figuras midiáticas aproveitam todas as oportunidades para 

declarar que o islã enaltece o ódio e a violência, que se trata da 

religião mais tola do mundo, que os filhos dos imigrantes maltratam a 

língua francesa ou que se deve ter orgulho em ser islamófobo. Na 

Holanda, um populista inflamado, Pim Fortuyn, publicou um livro, 

cujo título é Contra a islamização de nossa cultura. [...] Filip 

Dweinter, dirigente do partido Interesse Flamengo, na Bélgica, 

declarou: O islã é o inimigo número 1 não só da Europa, mas do 

mundo livre inteiro. [...] O efeito dessa atmosfera hostil implica que as 

pessoas, dotadas de identidade muçulmana, sentem-se rejeitadas da 

sociedade em que vivem e retraem-se ainda mais em suas tradições, 

reais ou sonhadas. 

 

O caminho traçado pela imprensa estadunidense e europeia, a partir de 2001, 

ganhou espaço no Brasil. A imprensa brasileira também se pautou pela desqualificação 

dos árabes/muçulmanos, mediante o uso de termos indicativos de inferioridade, e pela 

associação desses povos ao terrorismo.  

                                                           
24

 Cf em:http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/07/grupo-islamico-assume-autoria-de-atentados-na-

noruega-diz-ny-times.html. Acesso em: 19 ago 2011. E http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/07/ 

militante-agora-nega-que-grupo-tenha-assumido-autoria-de-ataques-em-oslo.html. Acesso em: 19 

ago2011. 
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Quando as revoltas de 2011 começaram, o uso de palavras como 

fundamentalistas e radicais islâmicos ainda se sobressaiam nas narrativas da imprensa e 

contaminaram as primeiras análises destinadas a explicar os objetivos das insurgências e 

a qualificar os grupos que estavam à frente. Além de que as pautas das revistas 

CartaCapital e Veja repercutiram o posicionamento das potências europeias, de Israel e, 

sobretudo, dos Estados Unidos, deixando à margem os interesses da população dos 

países envolvidos nas revoltas, minimizando e suprimindo informações importantes, 

como a participação de grupos cristãos nas revoltas do Egito. 

 

4.2  Narrativas e representações 

 

As ideias propagadas, as informações omitidas, a valorização de um grupo e 

desvalorização de outros fazem parte de uma engrenagem que movimenta as relações 

entre as pessoas no mundo e que perpassa pelos meios de comunicação. Por meio desses 

mecanismos, na sociedade contemporânea, grupos atribuem valores de acordo com sua 

visão de mundo e do interesse para aquilo que lhes chamam atenção.  

Para que essa engrenagem funcione é necessário o uso da linguagem, meio ao 

qual os seres humanos não somente compartilham valores e códigos, mas também 

realizam construções discursivas (HALL, 2013, p. xxii). A linguagem para Hall (2013) é 

o meio ao qual as coisas fazem sentido e os significados são produzidos e trocados. 

Assim, “linguagem é central para o significado e à cultura e sempre foi considerada 

como o repositório chave de valores e significados culturais”
25

 (HALL, 2013, p, xvii).  

A linguagem é o meio que carrega e expõe os significados que atribuímos aos 

fenômenos do mundo e por onde expomos também nossas ideias e conceitos sobre as 

mais diversas esferas da sociedade. Como ressalta Hall (2013, p. xvii): “A línguagem é 

um dos 'meios', através do qual os pensamentos, idéias e sentimentos são representados 

em uma cultura. Representação através da linguagem é, portanto, fundamental para os 

processos pelos quais o significado é produzido”.
26

 A interpretação, o significado e a 

importância dada a determinado acontecimento vão depender também a qual cultura 

este sujeito está inserido. A percepção sobre os acontecimentos e posteriores 

significados são construídos segundo visões sócio-históricas.  

                                                           
25

Texto original: “language is central to meaning and culture and has always been regarded as the key 

repository of cultural values and meaning”. Trad. Fábio Agra 
26

 Texto original: “Language is one of the ‘media’ through which thoughts, ideas and feelings are 

represented in a culture. Representation through language is therefore central to the processes by which 

meaning is produced.” Trad. Fábio Agra.   
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Ao dar significado a um acontecimento, o sujeito logo irá representá-lo de 

alguma forma, seja através de gestos, de sons ou de palavras escritas e faladas. Os 

signos e códigos serão utilizados para que ele e algum interlocutor possam compartilhar 

tal representação. Para Hall, a representação é constituída por um sistema em que há 

dois processos: o primeiro diz que “o significado depende do sistema de conceitos e 

imagens formadas em nossos pensamentos que podem suportar ou 'representar' o 

mundo, permitindo-nos referir a coisa dentro e fora de nossas cabeças”
27

 (HALL, 2013, 

p. 3). O outro processo diz respeito ao signo e à linguagem. Para o autor, o 

entendimento do significado perpassa pelo compartilhamento de uma linguagem 

comum, que seja pela língua, pelas palavras escritas e faladas, imagens e sons, que são 

os signos (HALL, 2013, p. 4). “Estes sinais significam ou representam os conceitos e as 

relações conceituais entre eles, que nós carregamos em nossas cabeças e, juntos, 

compõem o sistema de significado de nossa cultura”.
28

  

Indo um pouco mais além do sistema de representação proposto por Hall, quanto 

à utilização do signo, Bakhtin diz que todo signo é ideológico e de natureza social 

(2010a, p. 15). Portanto, as palavras escritas e faladas, as imagens e também os sons, 

enquanto signos, são portadores de ideologias. Bakhtin (2010a, p.45) diz que não se 

pode “separar a ideologia da realidade material do signo.” O signo, enquanto verbal, 

vai além de uma representação linguística. Ele é uma construção discursiva que permite 

várias leituras de acordo com o contexto em que é lançado, portanto, um acontecimento 

não é somente um acontecimento quando passa a ser representado e materializado pela 

escrita. Ele terá sua relevância de acordo com a construção discursiva dada a ele.  

Entretanto, Moscovici (2007, p. 8) afirma que as representações são “sustentadas 

pelas influências sociais da comunicação” e “constituem as realidades de nossas vidas 

cotidianas e servem como o principal meio para estabelecer as associações com as quais 

nós nos ligamos uns aos outros.” Por outro lado, Chartier (2002, p. 17) diz que as 

representações são sempre forjadas por determinados agentes sociais: 

 

As representações do mundo social assim construídas, embora 

aspirem a universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são 

sempre determinadas pelos interesses de grupo que as forjam. Daí 

                                                           
27

Texto original: “Meaning depends on the system of concepts and images formed in our thoughts which 

can stand for or ‘represent’ the world, enabling us to refer to thing both inside and outside our heads.” 

Trad. Fábio Agra.  
28

 Texto original: “These signs stand for or represent the concepts and the conceptual relations between 

them which we carry around in our heads and together they make up the meaning system of our culture.” 

Trad. Fábio Agra. 
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para cada caso, o necessário relacionamento dos discursos proferidos 

com a posição de quem os utiliza. 

 

 

Neste caso, a hipótese levantada é a de que os jornalistas forjam representações 

dos acontecimentos utilizando discursos que vão ao encontro dos seus interesses e de 

determinados grupos sociais. Estas representações se apresentam como poder e 

dominação onde, 

 
As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 

produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que 

tendem a impor uma autoridade a custa de outros, por elas 

menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para 

os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas.” (CHARTIER, 

2002, p. 17)  

 

Como salienta Motta (2012, p. 30), “o homem não apenas representa o mundo, 

mas o constitui, na medida em que o nomeia e classifica.”. O discurso, imbuído de 

palavras, designa pessoas, serve para refletir sobre suas atribuições na sociedade, para 

classificar e ordenar os grupos e não pode ser destacada dos interesses dos veículos de 

comunicação que se propõem a informar sobre determinados acontecimentos. É por 

meio da linguagem – e, mais precisamente, da palavra – que os jornalistas estruturam e 

materializam um aspecto da realidade. Bakhtin (2010a, p. 36-37) destaca que “é 

precisamente na palavra que melhor se revelam as formas básicas, as formas ideológicas 

gerais da comunicação semiótica”.  

Posto isso, ainda se fazem presentes na imprensa, lugar onde o uso da palavra é 

primordial, de alguns países da Europa, como Inglaterra, e também nos Estados Unidos 

e Brasil, as representações socioculturais e político-religiosas de grupos como se estes 

fossem um simulacro de todo um povo, como se as sociedades não fossem 

heterogêneas. Uma imagem veiculada pela TV Al Jazeera
29

 aponta para uma 

perspectiva contrária a esta: no momento do anúncio da renúncia de Hosni Mubarak 

encontram-se na Praça Tahrir muçulmanos fazendo a ablução, posição característica da 

oração muçulmana, e os cristãos coptas, de pé (RESENDE, 2013, p. 16). A imagem revela 

que cristãos e muçulmanos podem ocupar um mesmo lugar e buscar algo em comum. 

Mas para além dos discursos da imprensa que homogeneízam os árabes e põem em 

                                                           
29

Cf em: http://www.aljazeera.com/video/middleeast/2011/02/201121118020759495.html ou em 

http://www.youtube.com/watch?v=l6IGxpp2rqeAcesso em: 21 ago 2013. 

 



68 
 

oposição muçulmanos e cristãos, há também as análises sobre as revoltas árabes feitas a 

partir da segregação entre xiitas e sunitas: 

 
Tudo no Oriente Médio passou a ser analisado em termos de ‘sunitas e 

xiitas’. Desde que começaram as revoltas no mundo árabe, no início 

de 2011, o jogo da simplificação continua. No Barein, os 

manifestantes são descritos como “xiitas” manipulados pelo Irã contra 

os governantes sunitas. Isso significa esquecer os cidadãos de 

confissão xiita simpatizantes do poder vigente, bem como os de 

confissão sunita que simpatizam com a causa dos opositores. No 

Iêmen, a revolta houthi dos simpatizantes da dinastia real que por 

muito tempo governou o país é vista apenas como um fenômeno 

‘xiita’, em razão exclusivamente da influência do Irã. (CORM, 2013, p. 

26) 

 

Essa representação oblitera aspectos do cotidiano compartilhado por 

muçulmanos, cristãos, e também judeus, como se estes fossem impedidos de uma 

convivência pacífica ou mesmo de adquirir modos de vida do outro. Gresh (2011, p. 6-

7) lembra que “curdos e árabes, cristãos e muçulmanos, ortodoxos e católicos, sunitas e 

xiitas vivem lado a lado há muito tempo, em geral em bons termos, às vezes em 

rivalidade, vez ou outra em enfrentamento direto.” 

A decifração e representação do acontecimento implicam ordená-lo temporal e 

espacialmente, atribuir-lhe características e, por fim, estruturá-lo em formas de 

comunicação, especialmente formas narrativas. Mas antes de algo começar a ser 

narrado, é preciso decifrar os acontecimentos, que são fenômenos constantes, contudo, 

necessitam de um sujeito interpretante para evidenciá-los. E uma categoria de sujeitos 

que se entende aqui como agente interpretante é a dos jornalistas. Charaudeau salienta 

(2006, p. 99) que: “[O acontecimento] nasce, vive e morre numa dialética permanente 

da ordem e da desordem, dialética que pode estar na natureza, mas cuja percepção e 

significância dependem de um sujeito que interpreta o mundo”.  

 O jornalista enquanto um dos sujeitos interpretantes dos acontecimentos 

contribui por meio das notícias a definir as agendas de discussões do dia a dia. Suas 

notícias, na verdade, são relatos, são narrativas sobre os acontecimentos sob o seu 

prisma. Desta forma, os acontecimentos são organizados cronologicamente pelos 

jornalistas através de suas narrativas. Parafraseando Paul Ricouer, Motta (2005, p. 30) 

afirma: “O tempo torna-se tempo humano na medida em que é articulado de modo 

narrativo e a narrativa atinge seu pleno significado quando se torna uma condição da 

experiência temporal”.  
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A narrativa é por onde o ser humano compreende o passado, o presente e o 

futuro a partir de sua própria observação de mundo. Complementa Motta (2007, p. 143): 

 
A narrativa traduz o conhecimento objetivo e subjetivo do mundo (o 

conhecimento sobre a natureza física, as relações humanas, as 

identidades, as crenças, valores, etc.) em relatos. A partir dos 

enunciados narrativos somos capazes de colocar as coisas em relação 

umas com as outras em uma ordem cronológica e perspectiva, em um 

desenrolar lógico e cronológico. É assim que compreendemos a 

maioria das coisas do mundo. 

 

Por meio da narrativa, o jornalista contribui para a representação do real e do 

tempo, pois atua no campo da produção cultural. Ele almeja prover os leitores de 

conhecimento sobre o mundo ao tempo em que tece o presente e reafirma valores. Para 

Traquina (2012, p. 21), “os jornalistas veem os acontecimentos como “estórias” e as 

notícias são construídas como “estórias”, como narrativas”. 

 Os estudos da narrativa, que no início do século 20 versavam preferencialmente 

sobre a literatura, a partir da segunda metade do século passado, começaram a agregar o 

campo jornalístico, cujos elementos configuram uma narratividade, ou seja, produção de 

significações e sentido das coisas (MOTTA, 2007, p. 143-145).  

Contudo, é com os estudos literários que se inicia um novo paradigma na análise 

das narrativas, concebidas não apenas pelo viés da interpretação, mas também da 

interação entre autor/interlocutor e condições de produção/organização (MUNGIOLI, 

2002, p. 50). Tal perspectiva encontra-se também em Genette (1995, apud Resende 

2009, p.35), que Resende expõe da seguinte maneira:  

 

No que diz respeito à narrativa [...] são três os níveis que se deve 

considerar: o como, o quê e o quem. Trata-se, sob a perspectiva deste 

autor de levarmos em consideração o discurso da narrativa, onde é 

preciso refletir sobre o contexto e o modo narrativo, além de 

considerar o sujeito que narra a história. 

 

 Da mesma forma, a narrativa jornalística deve ser compreendida como resultante 

da interação entre os sujeitos. No ato da recepção, o leitor/ouvinte interage com o autor 

e o texto. “A narrativa não é vista como uma composição discursiva autônoma, mas 

como um dispositivo de argumentação entre sujeitos” (MOTTA, 2007, p. 147). Nesse 

processo de interpretação do mundo e interação do locutor/interlocutor é que se revelam 

as construções sócio/históricas previamente armazenadas nos sujeitos. Resende (2009, 

p. 33) diz que “o ato de narrar, através dos meios, pode revelar legitimações, valores, 
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representações e faltas, dados preponderantes para o processo de compreensão e leitura 

do mundo.”  

A narrativa jornalística é entendida como uma ação de interpretar, estruturar e 

representar os acontecimentos em/de um determinado tempo e lugar sob os pontos de 

vistas dos sujeitos que a compõem. A análise de narrativas permite “interpretar as ações 

dos homens e as relações sociais, compreender o ser humano e o mundo onde ele vive.” 

(MOTTA, 2012, p. 23). 

Ao produzir uma reportagem, o jornalista recorta fragmentos da realidade. Os 

discursos e imagens relativos às pessoas e acontecimentos estão submetidos a pontos de 

vistas do próprio jornalista, da empresa que o contrata e, em última instância, do próprio 

público ao qual se destina o meio de comunicação. Motta (2007, p. 143-145) salienta: 

“O discurso narrativo literário, histórico, jornalístico, científico, jurídico, publicitário e 

outros participa dos jogos de linguagem, todos realizam ações e performances 

socioculturais, não são só relatos representativos.” 

Por outro lado, como sustentam Galtung e Ruge (1999), existe uma Cadeia de 

Comunicação Noticiosa que determina que entre a percepção dos media sobre um 

acontecimento considerado relevante e a notícia materializada ocorra uma seleção e 

distorção dos acontecimentos. A subjetividade do jornalista, que imprime no texto os 

seus próprios critérios de escolha do que será noticiado, e as técnicas específicas 

adotadas para a enunciação do seu discurso, estão inseridas nesta seleção.  

As imagens e discursos enunciados não dizem respeito exclusivamente à posição 

individual de quem os elabora. É preciso considerar a existência de todos aqueles que 

contribuem para a produção/veiculação da notícia e, no extremo da cadeia, o próprio 

leitor: 

 

O jornalista perscruta os fenômenos (na prática, esquadrinhando 

outros jornais) e seleciona e distorce, e o mesmo faz o leitor quando 

recebe o produto acabado, as páginas de notícias, e o mesmo ainda 

fazem todos os intermediários. E o mesmo fazem, supomos, as 

pessoas de um modo geral quando relatam algo. (GALTUNG; RUGE, 

1999, p. 72) 

 

A narrativa jornalística se difunde por meio das modernas tecnologias da 

informação e da comunicação, que podem levar uma história para milhões de pessoas de 

uma só vez. Ela tem o poder de ordenar o mundo, classificar, valorar positiva ou 

negativamente os agentes sociais, as instituições sociais, as unidades políticas, constituir 

realidades em poucos segundos: 
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Os discursos narrativos midiáticos se constroem através de estratégias 

comunicativas (atitudes organizadoras do discurso) e recorrem a 

operações e opções (modos) lingüísticas e extralinguísticas para 

realizar certas intenções e objetivos. A organização narrativa do 

discurso midiático, ainda que espontânea e intuitiva, não é aleatória, 

portanto. Realiza-se em contextos pragmáticos e políticos e produz 

certos efeitos (consciente ou inconscientemente desejados). Quando o 

narrador configura um discurso na sua forma narrativa, ele introduz 

necessariamente uma força ilocutiva responsável pelos efeitos que vai 

gerar no seu destinatário (MOTTA, 2007, p. 144). 

 

As narrativas potencializam as tipificações e, especialmente por meio da 

linguagem escrita, criam-se símbolos, estereótipos e representações sobre grupos e 

indivíduos. Berger e Luckmann (2010, p. 59) dizem que “a linguagem constrói, então, 

imensos edifícios de representação simbólica que parecem elevar-se sobre a realidade 

da vida cotidiana como gigantescas presenças de um outro mundo”. A construção de 

símbolos se torna tangível por meio da narrativa, e esta é substância primaz para tal 

realização.  

O jornalismo é uma das instâncias que ajudam a apresentar e difundir o que 

acontece no mundo, ainda que haja diferenças nos modos de representação da realidade 

e que interesses precisos possam ser encontrados por trás das interpretações dos 

acontecimentos. As escolhas do jornalista e dos veículos de comunicação e os modos 

peculiares com que são retratados os acontecimentos, com ênfase em termos e 

expressões, estão contemplados no conceito de enquadramento (Newsframes), como o 

concebe Entman (1991, p. 7): 

 
Enquadramentos residem nas propriedades específicas da narrativa de 

notícias que encorajam aqueles  a perceber e pensar sobre os 

acontecimentos para desenvolver determinado entendimento deles. 

Enquadramentos da notícias são construídos de/e incorporados nas 

palavras-chave, metáforas, conceitos, símbolos e imagens visuais 

enfatizado em uma narrativas jornalística. [...] Ao fornecer, repetindo 

e reforçando, assim, as palavras e as imagens visuais que fazem 

referência a algumas idéias, mas não outras, os enquadramentos fazem 

algumas ideias mais salientes no texto e outras nem tanto - e outras 

totalmente invisíveis.
30 

 

 
 

                                                           
30

Texto original: “Frames reside in the specific properties of the news narrative that encourage those 

perceiving and thinking about events to develop particular understanding of them. […] By providing, 

repeating, and thereby reinforcing words and visual images that reference some ideas but not others, 

frames work to make some ideas more salient in the text, others less so – and others entirely invisible”. 

Trad. Fábio Agra. 
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Nesta perspectiva, o uso constante de determinados termos depreciativos para 

representar e explicar o mundo árabe, muçulmanos ou mesmo as revoltas árabes se 

constitui um entrave a outras possibilidades de narrativas e análises. A heterogeneidade 

dos grupos envolvidos nas revoltas árabes, por exemplo, e as demandas em cada país 

apontadas pelos seus manifestantes não se fazem presentes nas narrativas jornalísticas e, 

consequentemente, os leitores veem os árabes por meio de uma representação em que 

estes são dependentes da ajuda financeira, política e externa, sobretudo, dos Estados 

Unidos porque os textos jornalísticos prezam em descrevê-los assim.  

Resende (2013) chama a atenção para o fato de que as narrativas das grandes 

mídias desconsideram as múltiplas identidades que convergem nas ruas, nas praças e no 

cotidiano e prezam por uma lógica binária – colonizador/colonizado, 

dominador/dominado – que estreita as formas de perceber e narrar o mundo e que, ainda 

hoje, servem para estruturar o pensamento ocidental: 

 
Habituados à reiteração de uma lógica binária, e ainda alimentados 

por narrativas das grandes mídias que insistem em nos chamar atenção 

para as segregações, desconsideramos esses modos de vida e suas 

geografias como lugar de reflexão. Atribuímos sentidos aos 

acontecimentos e estruturamos nossos pensamentos, 

instrumentalizados por quadros ideológicos que muitas vezes 

descrevem e sustentam os binarismos, relegando à ideia de desvio ou 

exceção formas de vida multifacetadas constituídas no exercício do 

cotidiano. (RESENDE, 2013, p. 13) 

 

O jornalismo é uma instância onde ideias e ideologias são propagadas. É o 

campo onde as representações podem ser postas em larga escala, podendo ser tomadas 

como verdade pelo público. Contudo, no jornalismo, muitas vezes, as ideologias não se 

apresentam tão claramente nos discursos. Assim, as representações sobre um 

determinado grupo podem ser reforçadas e enraizadas na sociedade sem que esta note a 

influência que o discurso presente na narrativa está exercendo em seu meio social. 

Fairclough (2001, p. 118-119) afirma: 

 

Embora seja verdade que as formas e o conteúdo dos textos trazem o 

carimbo (são traços) dos processos e das estruturas ideológicas, não é 

possível ‘ler’ as ideologias nos textos. [...] isso é porque os sentidos 

são produzidos por meio de interpretações dos textos e os textos estão 

abertos a diversas interpretações que podem diferir em sua 

importância ideológica e porque os processos ideológicos pertencem 

aos discursos como eventos sociais completos – são processos entre as 

pessoas – não apenas aos textos que são momentos de tais eventos. 
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Por isso, as teorias das representações trazem uma reflexão acerca das narrativas 

midiáticas, onde as ideias e ideologias não estão tão claras, porém, implícitas nos mais 

diversos discursos imagéticos e escritos (SOARES, 2009, p. 20). É por meio destas 

representações que os jornalistas conseguem estabelecer perspectivas sobre grupos e 

acontecimentos. Soares credita, também, aos meios de comunicação sua presença na 

constituição da vida na sociedade contemporânea em duas situações distintas – uma 

“real, concreta, do cotidiano vivido”; e outra imaginária. Esta última: 

 
[...] transporta as pessoas para além do horizonte cotidiano por meios 

virtuais, produzindo experiências vicárias de fatos não vivenciados 

diretamente e construindo representações tanto sobre sua experiência 

direta como sobre temas distantes do dia-a-dia dos membros da 

audiência. Como aparentam ser ou mesmo se apresentam como um 

retrato do mundo, essas representações instauram certos vieses, os 

quais, no âmbito discursivo, sugerem que esse é o modo de ser da 

sociedade representada, podendo servir para fixar ou confirmar 

estereótipos étnicos, sociais, de gênero, profissionais. Trata-se ora da 

instauração de padrões “normais” ou “modelos”, ora de imagens 

pejorativas ou idealizadas de populações, categorias sociais, minorias 

etc. (SOARES, 2009, p. 20) 

 

 As narrativas sobre as revoltas árabes podem desvelar o olhar do Ocidente sobre 

o Oriente. Entende-se que se sobressaem na imprensa muito mais os aspectos 

beligerantes dos árabes do que aspectos, como o convívio pacífico entre pessoas de 

religiões diferentes, e também os que seguem as diferentes vertentes da religião 

islâmica, como xiitas e sunitas, ou mesmo do cotidiano das pessoas ordinárias. Esse 

universo particular da narrativa jornalística se torna a combustão para que estas 

representações do Ocidente sobre o Oriente prevaleçam.  

 Na próxima seção faremos a análise das narrativas das revistas Veja e 

CartaCapital sobre as revoltas árabes, onde poderemos comprovar a hipótese de que 

ainda prevalece a visão dos países estrangeiros sobe a região do Oriente Médio de norte 

da África, além do uso corriqueiro de representações depreciativas para corroborar tais 

discursos.  
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5. O espelho turvo do Ocidente ainda se reflete nas narrativas sobre os árabes 

 

5.1  Revoltas árabes – a imprensa diz quem é o vencedor e o perdedor 

 

A cristalização dos árabes e muçulmanos como radicais, irracionais ou, até 

mesmo, terroristas leva-nos a inquirir qual o papel dos meios de comunicação nas 

sociedades, sobretudo, os meios brasileiros. Pois, compreende-se que há discursos 

provenientes da imprensa que corroboram para a manutenção de estereótipos e estigmas 

em benefício de grupos e ideologias dominantes, sendo desconsideradas pelos meios 

jornalísticos a heterogeneidade dos povos, as múltiplas identidades que ocupam um 

mesmo espaço e a diversidade de ideias que se fazem presentes, por exemplo, em uma 

praça que serve de local para protestos. 

Ao tratar de acontecimentos externos, neste caso das revoltas árabes, as revistas 

Veja e CartaCapital se posicionaram discursivamente sobre quais os rumos que as 

revoltas poderiam tomar. Elas deram vozes a alguns atores sociais e realizaram análises 

sobre a conjuntura política da região. Com isso, convidaram leitores a se situarem, 

mesmo que distantes fisicamente, no espaço geográfico dos povos árabes e a inferirem 

também suas leituras sobre tais acontecimentos, levando-os a considerar os textos como 

verdades irrevogáveis ou não.  

Portanto, as narrativas jornalísticas são intermediadoras entre o acontecimento e 

a leitura que fazemos dele, e por meio delas ficamos sabendo o que acontece do outro 

lado do mundo. Por outro viés, há de se considerar que os relatos que são transmitidos a 

nós estão cheios de pontos de vistas, distorções e, principalmente, pautados por 

interferências culturais, ideológicas, econômicas e políticas dos jornalistas e dos meios 

que os empregam.  Entendendo tais questões como eixos centrais que interferem nos 

discursos da imprensa, esta pesquisa procurou considerar, em sua análise sobre as 

revoltas árabes de 2011, pontos que corroborassem com a hipótese, principalmente no 

que tange aos discursos produzidos por países externos ao mundo árabe, de que os 

veículos de comunicação, sendo brasileiros, prezam por uma narrativa que usam 

constantemente termos depreciativos ou utilizam referências estrangeiras para basilar 

seus discursos, levando assim a manutenção de poder, ao menos simbolicamente, de um 

sobre o outro, neste caso de países economicamente potentes sobre os árabes. Por isso, 

se faz importante a teoria do enquadramento de Entman, no que diz respeito ao uso 

constante de termos e expressões para qualificar grupos, as inferências de Fairclough 
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sobre ideologia no discurso, assim como as de Chatier sobre representações, e as 

considerações de Said.  

Para as análises, foram considerados os atores citados nas reportagens, os termos 

que ressoavam para qualificar tais atores, e quais legitimações as revistas se propuseram 

levar a cabo. Entendendo que o discurso é uma prática social e que nele estão contidas 

representações, que trazem em seu bojo ideologias e a manutenção de hegemonias, 

neste capítulo iremos analisar reportagens das revistas Veja e CartaCapital pela 

perspectiva da Teoria Social do Discurso, uma vertente da Análise Crítica do Discurso 

(ACD). A ACD é uma abordagem teórico-metodológica multidisciplinar e 

transdisciplinar para o estudo da linguagem nas sociedades contemporâneas (RESENDE; 

MELO, p. 2006, p. 7). Van Dijk (2008, p. 114) salienta que a ACD é “um tipo de 

investigação analítica discursiva que estuda principalmente o modo como o abuso de 

poder, a dominação e a desigualdade são representados, reproduzidos e combatidos por 

textos orais e escritos no contexto social e político.” Para Fairclough (apud DIJK, 2008, 

p. 115), a ACD traz princípios tais como: as relações de poder são discursivas; o 

discurso constitui a sociedade e a cultura; o discurso realiza um trabalho ideológico; e o 

discurso é histórico.  

Para a Teoria Social do Discurso, Fairclough (2001) propõe um modelo 

tridimensional no qual entende-se que o discurso, inclusive o midiático, pode ser 

concebido de três maneiras – por meio do texto (vocabulário, gramática, coesão 

estrutura textual); da prática discursiva (produção, distribuição, consumo, contexto, 

força, coerência e intertextualidade) e da prática social, imbuída de fatores como 

ideologia (sentidos, pressuposições e metáforas) e hegemonia (orientações econômicas, 

políticas, culturais, ideológicas). Para as análises a serem realizadas usaremos parte 

deste modelo tridimensional de Fairclough (2001). Entendemos que tal modelo se aplica 

ao corpus de estudo, assim como ao seu objeto, consideramos o fator prática social mais 

importante para abordar e analisar os discursos produzidos pelas revistas por tratar de 

ideologia e hegemonia, dois conceitos que remetem ao colonialismo europeu sobre os 

árabes a partir do século XIX e ainda é refletido nos discursos midiáticos. 

O conceito de ideologia proposto por Fairclough indica que as ideologias são 

significações da realidade, “construídas em várias dimensões das formas/sentidos das 

práticas discursivas e que contribuem para a produção, a reprodução ou a transformação 

das relações de dominação”. Desta forma, para Fairclough (2001, p. 117), “as ideologias 
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embutidas nas práticas discursivas são muito eficazes quando se tornam naturalizadas e 

atingem o status de ‘senso comum’”.  

Partindo dessas concepções, e considerando os estudos de Said (1990) sobre o 

discurso de poder e dominação exercido por europeus, e no último século por 

estadunidenses, sobre o Oriente, e de que a palavra é o meio ao qual os discursos e 

ideologias se propagam, a análise levará em consideração trechos das reportagens que 

tendem a utilizar as potências econômicas exteriores ao mundo árabe como referências 

positivas ou negativas em relação aos próprios árabes.  

De acordo com Resende e Melo (2006, p. 36) em seus estudos sobre Fairclogh, 

“toda análise da ADC parte da percepção de um problema que, em geral, baseia-se em 

relações de poder, na distribuição assimétrica de recursos materiais e simbólicos em 

práticas sociais, na naturalização de discursos particulares como sendo universais”. 

Então, a análise proposta a seguir serve para confirmar ou refutar o posicionamento das 

revistas brasileiras que, mesmo com linhas editorias diferentes, narraram os 

acontecimentos da Primavera Árabe sob uma perspectiva em que prevalece o olhar em 

direção a outros países - Estados Unidos, Inglaterra, França, Irã e Israel - frente aos 

acontecimentos árabes e utilizam termos que reforçam as representações estereotipadas 

dos árabes para reafirmar seus discursos. 

A delimitação temporal das publicações de Veja e Carta Capital, entre os meses 

de janeiro e abril de 2011 para análise, se deve pelo fato de que nesse período houve um 

maior número de países concomitantemente absorvidos pelas revoltas, principalmente 

no mês de fevereiro.  

A revista Veja em 2011, entre os meses de janeiro e abril, publicou 17 edições.  

Sendo que durante esse período foram produzidas uma reportagem em 26 de janeiro 

sobre a Tunísia; quatro no mês de fevereiro, todas tendo o Egito como foco principal; 

onze no mês de março, tendo a Líbia como foco principal em quase todas as matérias, 

mas em duas havia relatos das revoltas árabes sob as perspectivas de Israel e Irã; e, 

finalmente, no mês de abril, apenas uma reportagem publicada no dia 6, também sobre a 

Líbia. O total de reportagens sobre as revoltas árabes publicadas pela Veja foram 18, 

levando em consideração que duas delas tinham como foco principal Israel e Irã. 

A revista CartaCapital publicou uma quantidade um pouco menor, porém 

próxima ao da Veja. Foram 16 edições entre janeiro e abril de 2011. Esse número a 

menos se deve porque não houve publicação na primeira semana de janeiro. Durante o 

período de quatro meses, foram produzidas e publicadas 14 reportagens sobre as 
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revoltas árabes – uma em janeiro, na edição do dia 26, sobre a Tunísia; sete em 

fevereiro, sendo uma sobre a chegada do Hezbollah ao poder no Líbano, outra sobre 

Israel e as cinco restantes sobre o Egito; Em março foram cinco, todas sobre a Líbia; e 

apenas uma em abril, publicada no dia 6, também sobre a Líbia.   

Para análise discursiva não foram computadas as 32 reportagens. Procuramos, 

então, selecionar as duas primeiras sobre a Tunísia, publicada em janeiro, seis do mês 

de fevereiro, e duas do mês de março, considerando, pois, todas que foram reportagens 

de capa. Ficaram de fora reportagens que tinham como foco principal outros países e 

não necessariamente os árabes, pois entendemos que as narrativas contidas nestas 

matérias já se apresentavam explicitamente em referências às potências exteriores. Pela 

Veja, excluímos da análise: Quem ri por último? no momento o Irã, reportagem 

assinada por Vilma Gryzinski e publicada em 2 de março; O dilema judeu, escrita por 

André Petry, também de 2 de março. Quanto a CartaCapital, ficaram de fora: E o rico 

Israel perplexo, escrita por Gianni Carta e publicada em 23 de fevereiro; Ultimato da 

ONU ao tirano, reportagem de Gianni Carta de 23 de março. Além destas, outras 18 

ficaram de fora da análise por ter conteúdo parecido com as que foram selecionadas.  

Para o procedimento metodológico procuramos estabelecer cinco quadros em 

que aparecem fragmentos das reportagens das revistas CartaCapital e Veja e suas  

subsequentes análises. Consideramos importantes para inserir nos quadros dados como 

as assinaturas dos repórteres, o local em que estavam baseados, caso houvesse 

indicativo, a data de publicação e o nome do veículo. Quanto à análise discursiva, 

consideramos o título (em negrito), subtítulos das reportagens e fragmentos dos textos 

que fizessem menção aos países estrangeiros, sobretudo da Europa, os Estados Unidos, 

Israel e Irã; e os termos qualitativos usados para caracterizar as revoltas e seus atores.  

Os títulos e subtítulos que servem para sintetizar as notícias revelam qual o 

posicionamento das revistas frente às revoltas árabes, particularmente se tratando da 

Veja, como se verá mais adiante.  Por isso, a importância em mantê-los também nas 

análises. Deixo explícito que os recortes feitos das reportagens por mim também passam 

pela minha subjetividade e leitura, portanto passa pela minha visão de mundo.  

É importante salientar também que as análises e escritas feitas neste trabalho são 

sob uma perspectiva daquele momento, daquela conjuntura, e não embasadas no que 

ocorreu posteriormente, por mais que isso possa afetar o desenvolvimento das ideias. 

Por isso, é importante assinalar o contexto em que as reportagens foram produzidas. 

Ressalto que foram retirados trechos que podem comprovar a hipótese de que o 
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jornalismo brasileiro ainda dá ênfase a ações que dizem respeito mais a outros países do 

que propriamente aos árabes. Havia muito mais para ser analisado, contudo, me satisfaz 

por ora as reportagens que são expostas aqui. 

Partimos da primeira reportagem publicada sobre as insurgências na Tunísia, 

país que deu início às revoltas árabes. Naquele momento, Ben Ali, ex-presidente, havia 

sido deposto há 12 dias, porém as manifestações ainda continuavam contra o governo 

provisório que foi estabelecido. Outros países também começavam a ser tomados por 

protestos. Um dia antes da data da publicação dessa edição, no Egito as pessoas iam 

para a Praça Tahrir realizar o primeiro grande ato de manifestação contra Mubarak, em 

25 de janeiro.  

Aparentemente, a Veja não enxergava como relevante os acontecimentos na 

Tunísia, pois foi dedicada apenas uma página na revista para aquela edição, além da 

reportagem não ser assinada pelo repórter, o que deduz que as informações foram 

coletadas de agências de notícias. Por outro lado, a CartaCapital publicou em quatro 

páginas o desenrolar dos acontecimentos no país do norte da África. Seu repórter assina 

a matéria de Paris, o que pode conferir uma maior observância sobre os acontecimentos, 

entendendo que a Tunísia é uma ex-colônia francesa. Apresentamos, então, no quadro 1 

os fragmentos retirados das reportagens da Veja e da CartaCapital.  

 

Quadro 1 – Janeiro 

Data: 26/01/2011 

 

Fragmentos de reportagens 

Revista Veja 

Rep. Sem assinatura Pão e liberdade 

Subtítulo: A Revolução do Jasmim, na Tunísia, botou um deposta para correr, 

Triste será se no seu lugar vier algo ainda pior 

 

Fragemento1: A derrubada de um regime autoritário, contudo, infelizmente 

não garantem que a ele se sucederá uma democracia com direitos e liberdades 

universais. [...] A Revolução do Jasmim pode desatar num estado teocrático, 

tal como ocorreu ao Irã após a revolução de 1979. [...] Os manifestantes 

tunisianos prometiam passar a pão e água até que a turma do ditador caísse 

fora. Seria muito triste se o perfume dominante, de jasmim e liberdade, desse 

lugar ao cheiro do fundamentalismo. 

 

Data: 26/01/2011 Fragmentos de reportagens 

Revista Carta Capital 

Rep. Gianni Carta, de 

Paris 
Perfume de jasmim 

Subtítulo: O exemplo da revolução dos jovens que varre o país ameaça 

espalhar-se por todo o mundo árabe muçulmano governado por tiranos 

 

Fragmento2: Os motivos pelos quais esses tunisianos continuam a ocupar as 

ruas são os mesmos que podem levar jovens em países como Argélia e 

Jordânia a tomar iniciativas para depor seus líderes: alto nível de desemprego, 

sobretudo para os jovens, pobreza e a corrupção dos dirigentes.  
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Fragmento3: Ben Ali eliminou o movimento islâmico no seu país, as potências 

ocidentais respiraram aliviadas. E após o 11 de Setembro de 2001, Ben Ali se 

tornou um déspota ainda mais necessário na guerra de George W. Bush. 

[...]Para Nicolas Sarkozy e seus antecessores, melhor um déspota laico que um 

fundamentalista na Tunísia, ex-protetorado francês de 1881 a 1956. Em visita 

ao país em 2008, Sarko surpreendeu os bem informados ao elogiar o governo 

por expandir as liberdades. [...]O presidente agora encoraja a democratização 

da Tunísia.  

 

 Nestas primeiras reportagens das revistas CartaCapital e Veja sobre os levantes 

árabes, precisamente na Tunísia, percebe-se o posicionamento muito claro de ambas em 

relação ao que elas desejavam ou temiam que acontecessem dali por diante.  

Na reportagem da Veja o que deixou mais visível foi seu temor de que os grupos 

que ela chama de fundamentalistas chegassem ao poder e, prontamente, fez-se uma 

alusão ao regime iraniano, no qual ela, Estados Unidos e Europa consideram como um 

perigo para o mundo. O Irã foi um aliado dos Estados Unidos até a revolução islâmica 

de 1979, quando o país persa se afastou da política externa do Ocidente, e, atualmente, a 

todo o momento é acusado de estar fabricando uma bomba atômica, além de ser 

declarado por Israel como um inimigo. O subtítulo e o final do fragmento 1 da 

reportagem da Veja marcam seu posicionamento temeroso ao que pode suceder em 

termos de poder político na Tunísia.  

Em oposição a essa visão da Veja, a CartaCapital enalteceu as revoltas na 

Tunísia, porém não deixou de tratar da França e dos Estados Unidos. Entretanto, a 

revista é muito mais abrangente ao relatar os motivos que levaram as pessoas a 

protestarem e como efeito, os levantes devem se alastrar para outros países, o que já 

vinha acontecendo naquele momento, como está descrito no fragmento 2. Mas, o que 

chama atenção no texto é o jogo político, apontado pela CartaCapital, e de relação de 

poder ente a Tunísia, França e Estados Unidos durante o período em que Ben Ali estava 

à frente do país. Deixa claro que o país árabe era então subserviente aos interesses do 

Ocidente e que as revoltas poderiam mudar esse cenário.   

Nota-se que nesta reportagem os países externos aos árabes entraram na 

discussão e análise sobre o que ocorria na Tunísia, em especial o Irã para a Veja, como 

exemplo a não ser seguido, segundo a revista. 

 O segundo quadro traz duas reportagens publicadas em 2 de fevereiro. Naquela 

data, as revoltas tinham tomado o Egito de forma avassaladora. A partir dos protestos 

do dia 25 de janeiro de 2011, os manifestantes não saíram mais da Praça Tahrir e 
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pediam a renúncia de Mubarak. Outros países, como Iêmen, Barein, Jordânia, Líbano 

também já sentiam os ares dos levantes. As revistas CartaCapital e Veja estabeleceram 

maiores análises da conjuntura, porém com a mesma direção – enaltecendo os modelos 

de regime pró-ocidente e contra partidos considerados radicais (Veja) e, do lado oposto, 

a CartaCapital realçando em sua análise o afastamento dos países árabes para com o 

Ocidente.  

 

Quadro 2 – Fevereiro de 2011 

Data: 02/02/2011 

 

Fragmentos de reportagens 

Revista Veja 

Rep. Diogo Shelp Todo poder a Alá 

Subtítulo: Os fundamentalistas islâmicos são os grandes vitoriosos das revoltas 

populares no Egito e na Tunísia. No Líbano, o Hezbollah já domina o governo 

 

Fragmento4: [...] Nem todos os que foram às ruas desejam viver sob um 

estado regido pelas leis de Alá, mas os fundamentalistas, na falta de outros 

setores de oposição bem organizados, são os favoritos para ascender ao poder 

em qualquer uma das duas situações. Algo semelhante ocorreu na revolução de 

1979, no Irã, que inicialmente reunia grupos variados, inclusive comunistas, e 

acabou sequestrada pelos aiatolás, cujo governo hoje patrocina o terrorismo 

internacional e trabalha para ameaçar o mundo com uma bomba atômica. [...] 

Pode-se imaginar o pesadelo se algo equivalente ocorrer no Egito, cujo 

governo, ainda que antidemocrático, é o principal parceiro do Ocidente na 

guerra ao terror e um dos poucos da região que vivem em paz com Israel.  

 

Fechamento5: Do ponto de vista da segurança internacional, as ditaduras 

seculares do Oriente Médio foram até agora um mal necessário para manter os 

radicais sob controle [...] Se o Egito cair nas mãos dos fundamentalistas 

islâmicos, as perspectivas serão as mais terríveis mesmo para os padrões de 

conflito de uma região conturbada e sangrenta como o Oriente Médio. 

Data: 02/02/2011 Fragmentos de reportagens 

Revista Carta Capital 

Rep. Antonio Luiz M. 

C. Costa                        
Barris de gasolina da fogueira 

Subtítulo: Crise econômica, revoltas populares e revelações embaraçosas  

ameaçam gerar uma reviravolta sem precedentes 

 

Fragmento6: Se a expectativa parecia ser de que o Oriente Médio saísse 

pouco a pouco do controle do Ocidente e de seus atuais governantes, nas 

últimas semanas começou a se concretizar o risco de uma explosão 

revolucionária em escala comparável à do desmoronamento do bloco soviético 

a partir de 1989. 

 

Fragmento7: Se Obama, no discurso sobre o estado da União, disse que os 

EUA estão ao lado dos manifestantes que derrubaram Ben Ali – agora que sua 

queda é fato consumado –, Hillary Clinton, no mesmo dia, insistiu em que “o 

governo egípcio é estável e procura soluções para as necessidades do povo”. 

Mesmo que soubesse evitar a repetição de seus erros, faltam à Casa Branca 

outras opções no país ou na região. 

 

 Percebe-se que a retórica da Veja ao usar o termo fundamentalista para os 

manifestantes, como está descrito no subtítulo e grifado nos fragmentos 4 e 5, persuade 
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os interlocutores para os riscos que o mundo corria caso eles chegassem ao poder. O 

próprio título faz menção a Alá para enfatizar que a religião é que dominará o Egito. A 

narrativa, que propõe o jornalista, leva a crer que as revoltas árabes nada mais são do 

que manobras políticas de grupos que ele chama de fundamentalistas. Para corroborar 

com seu discurso, o jornalista mais uma vez recorre ao Irã para exemplificar do perigo 

que se tem ao apoiar tais eventos. Usa-se termos como terrorismo, bomba atômica e 

guerra ao terror para legitimar o seu discurso e por em suspeita as revoltas. Uma outra 

preocupação é com a possível quebra de aliança entre o Egito e Israel.   

 A CartaCapital mantém seu discurso em prol do afastamento dos países árabes 

em relação ao Ocidente. No fragmento 6 ela explicita isso ao comparar o possível 

distanciamento dos países árabes em relação ao Ocidente com o fim da União Soviética. 

Seria então uma ruptura com grandes efeitos na política internacional. O texto preza por 

isso. Porém, continua a ressaltar as opiniões externas em relação aos países árabes. No 

fragmento 7 fica claro isso ao estabelecer um embate entre o presidente dos Estados 

Unidos Barak Obama e a secretária de Estado Hillarry Clinton sobre os caminhos da 

Tunísia e do Egito. Mais uma vez, embora tenha discorrido em seu corpo textual os 

motivos das revoltas, a revista dá ênfase ao discurso que vem dos Estados Unidos.  

 No quadro 3, que traz as reportagens logo após a queda de Hosni Mubarak no 

dia 11, há um frenesi da Veja e uma ressalva da CartaCapital ao procurar entender o 

que vem depois de Mubarak. As revoltas, especialmente no Egito, ganharam a atenção 

de todo o mundo. A Praça Tahrir virou símbolo das insurgências e um governo de 

transição chefiado por militares foi criado. Com a queda de Hosni Mubarak, o caminho 

para inúmeras análises estava aberto, pois o Egito era o principal aliado dos Estados 

Unidos no Oriente Médio, com exceção de Israel; era o país que mantinha relações 

amistosas com os judeus e trabalhava nos acordos de paz entre palestinos e israelenses. 

Além disso, o Egito recebia mais de 2 bilhões de dólares dos Estados Unidos como 

ajuda. Todas essas questões estavam em jogo com a queda de Mubarak, o que fez 

arrefecer os discursos daqueles que desejavam que essas alianças fossem mantidas. Em 

contraposição, elevou os ânimos dos que queriam o rompimento entre o país e os 

Estados Unidos.  

 

 

 

 



82 
 

Quadro 3 – Fevereiro de 2011 

Data: 16/02/2011 

 

Fragmentos de reportagens 

Revista Veja 

Rep. Diogo Shelp A espada se impôs à praça 

Subtítulo: O golpe militar que derrubou o ditador egípcio Hosni Mubarak 

apenas adia a questão central: o que acontecerá se os radicais islâmicos 

chegarem ao poder no Cairo? 

 

Fragmento8: A maioria dos eventuais dos eleitores egípcios tem simpatia pela 

Irmandade Muçulmana, de cuja agenda não consta um item sequer daqueles 

que, para os ocidentais, definem a democracia. Um regime sob a égide dos 

fundamentalistas islâmicos garantiria: 

 Liberdade de culto religioso, que permitisse a construção de uma 

sinagoga judaica ou catedral católica no Cairo? 

 Liberdade de expressão, que possibilitasse a publicação nos jornais de 

charges com a representação gráfica de Alá? 

 Liberdade para as mulheres frequentarem as praias de biquíni ou 

usarem minissaias nas ruas? 

 Liberdade para defender a existência do estado de Israel? 

        

       As respostas a essas perguntas simples são três “nãos”. [...] Segundo 

pesquisa recente feita com 1000 egípcios, 85% vêm a influência do Islã na 

política como positiva; 82% são a favor do apedrejamento de pessoas que 

fazem sexo fora do casamento; 77% apoiam a tradição árabe de cortar as mãos 

de ladrões; e 84% defendem a pena de morte para quem abandona o 

islamismo.  

. 

Data: 16/02/2011 Fragmentos de reportagens 

Revista Carta Capital 

Rep. Antonio Luiz M. 

C. Costa                        
O fracasso do leopardo 

Subtítulo: Ante a recusa do governo de ceder o suficiente, a proposta de 

"transição ordeira" se desfaz 

 

Fragmento9: O risco de o Egito se tornar outro Irã, alegado por Israel e pela 

direita estadunidense, parece pequeno. Mas a melhor hipótese desses pontos 

de vista é ver o país se tornar uma nova Turquia –  um país com instituições 

democráticas e certa liberdade de expressão, mas com um partido islâmico 

moderado no poder, que busca relações amigáveis tanto com o Irã quanto com 

o Ocidente e mantém com Israel relações pacíficas, mas muito frias. 

 

 

 A derrota de Hosni Mubarak leva a Veja a conclamar que a força ou a barbárie 

venceram, pois o título leva a esse entendimento. Ademais, o subtítulo traz uma palavra 

nova, que até então não tinha sido utilizada para a queda de Ben Ali na Tunísia, mas 

serviu para a deposição de Mubarak – golpe militar. Isso implica dizer que não foram os 

protestos que derrubaram o presidente egípcio, deslegitimando assim todas as 

manifestações que ocorreram no país. Porém, a Veja também traz nessa reportagem a 

cristalização da representação árabe ao revelar numa pesquisa, que não consta a fonte de 

onde os dados foram tirados, o alto índice de egípcios que é a favor da pena de morte, 

das punições ao adultério e aos ladrões - fundamentos totalmente contrários àqueles que 

são pregados nos países ocidentais. Nesse sentido, a Veja convida o interlocutor a 
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entender que será nesse tipo de sociedade que os egípcios irão viver, caso os radicais, 

como o partido da Irmandade Muçulmana, que ela denomina dessa forma, cheguem ao 

poder. Neste caso, mais uma vez, a revista tem o Ocidente como parâmetro para os 

outros povos e prevalece a imagem construída sobre os árabes como povos não 

civilizados.  

 Para a CartaCapital, a chegada de um partido considerado islâmico, o que para a 

Veja remete a radicalismo religioso, não deve levar o país ao caos e muito menos ao 

conservadorismo religioso dentro das instituições. Porem, mais uma vez, os rumos do 

Egito são analisados sob a perspectiva da política externa, como aponta o fragmento 9. 

Quanto ao título, é uma referência ao romance O leopardo, de Giuseppe Tomasi di 

Lampedua, em que o sobrinho de dom Fabrizio, personagem do romance, se une aos 

invasores das Duas Sicílias para unificar a Itália. O sobrinho, então, diz ao tio: “Se nós 

não estivermos lá, eles fazem uma República. Se quisermos que tudo fique como está, é 

preciso que tudo mude”. A história contida na obra foi comparada a atitude de membros 

do governo militar que esperavam continuar no poder após a transição política, 

juntando-se aos manifestantes, o que aconteceu até a deposição de Mubarak.  

 No quadro 4, trazemos duas reportagens do dia 23 de fevereiro de 2011. Dois 

governos já haviam sido depostos, os protestos se acirravam no Barein e na Líbia. Após 

a queda de Ben Ali e Mubarak, as revistas aprofundavam mais ainda suas análises, e, 

pela primeira vez, a revista Veja abre aspas para algum egípcio, mas, continua a reforçar 

o discurso contra a derrocada dos governos ditatoriais e pró-ocidente. Enquanto isso, a 

CartaCapital continua a manter seu discurso ressaltando as relações entre o Ocidente e 

o mundo árabe.  

 

Quadro 4 

Data: 23/02/2011 

 

Fragmentos de reportagens 

Revista Veja 

Rep. Duda Teixeira O grito dos jovens 

Subtítulo: Eles são pobres, desempregados e sem esperança de melhora. 

Perfeita massa de manobra para os radicais que os insuflam contra as polícias 

dos ditadores árabes. Mas, conectados pela internet, os jovens árabes 

podem estar descobrindo algo mais em comum do que a religião. 

 

Fragmento10: Em bate-papos via Facebook com adolescentes egípcios, o 

único consenso é o desejo de mudança de regime. Mahmoud Fathi, 17 anos, é 

estudante e participou dos protestos. Tem orgulho dos militares (“o Exército 

egípcio é o melhor do mundo”), mas já incorporou o discurso radical (“Se Alá 

permitir, vou expulsar os judeus da Palestina”) 
 

Fragmento11: Qual a motivação de um jovem que vai às ruas de Teerã 
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enfrentar milícias violentas do presidente Ahmadinejad? Ela é a mesma força 

que tira de casa um jovem de classe média do Egito e o leva a gritar slogan na 

Praça Tahrir, no Cairo? A resposta é não. Um jovem insurgente iraniano muito 

provavelmente quer se ver livre do governo opressor formado por religiosos 

que têm na obediência cega dos aiatolás e aos preceitos xiitas sua base de 

sustentação. Um jovem egípcio não quer mais ditadores regulando sua vida e 

aceita para isso o atalho da intromissão maior que dos religiosos sunitas em 

sua vida. [...] No Oriente Médio, a única certeza é a de que só os jovens podem 

ainda escapar da pregação religiosa reacionária e violenta. Mas isto é 

altamente improvável. 

Data: 23/02/2011 Fragmentos de reportagens 

Revista Carta Capital 

Rep. Antonio Luiz M. 

C. Costa                        
Feliz oriente novo 

Subtítulo: Com duas ditaduras a menos, o mundo árabe começa 

 a mudar de feição. Até que ponto? 

 

Fragmento12: A Fraternidade não pretende lançar um candidato próprio à 

Presidência ou espera controlar a maioria do Parlamento, mas seu apoio a um 

líder laico pode ser decisivo. Sua força vem de redes de assistência social, da 

difusão por países muçulmanos, da presença de militantes leigos em várias 

camadas sociais e do papel de referência para os destituídos por décadas nas 

quais não existiu oposição parlamentar laica...  

 

Fragmento13: A médio prazo, o pan-arabismo sonhado por Nasser pode 

ressuscitar mais sólido e eficaz, criando associações fundadas em instituições 

democráticas e não no carisma de líderes passageiros. No plano militar, a 

região tende a se afastar da órbita da Otan – à qual são formalmente 

coordenados, atualmente, Egito, Jordânia, Argélia, Tunísia, Marrocos e 

Mauritânia, além de Israel –, e no econômico, da tutela do FMI, Banco 

Mundial, EUA e União Europeia, talvez seguindo modelos comparáveis aos da 

esquerda sul-americana (provavelmente com maior influência religiosa). O 

mundo árabe será mais um bloco relativamente autônomo em um mundo cada 

vez mais multilateral. 

 

No subtítulo e no fragmento 10 da reportagem da revista Veja, os jovens que 

participaram da derrubada de Mubarak são logo apontados como massas de manobra 

dos radicais islâmicos. O discurso do jovem entrevistado via Facebook traz uma 

conotação que corrobora com o que a Veja pensa sobre o futuro do país, que é a quebra 

das relações com Israel e a propagação do radicalismo religioso. Mais uma vez o Irã 

aparece como parâmetro para o Egito.  

A CartaCapital aposta em um estado laico, mesmo com a Fraternidade 

Muçulmana (a Veja denomina o partido político de Irmandade Muçulmana) próxima ao 

poder. O título da reportagem alude a uma perspectiva positiva para o mundo árabe, até 

mesmo com um futuro pan-arabismo, como está descrito no fragmento 11, porém, não 

deixa de ressaltar o distanciamento dos árabes em relação aos países capitalistas.  

A partir do mês de março, as análises sobre o Egito praticamente cessaram, pois 

os protestos na Líbia estavam quase à beira de uma guerra civil. As reportagens 

publicadas em 2 de março foram capas nas duas revistas, por isso, a importância de 
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trazê-la para a reflexão. Havia duas semanas que a Líbia vivia, constantemente, uma 

onda de protestos. O presidente Muamar Kadafi estava à frente do país há mais de 30 

anos e os manifestantes pediam também sua renúncia. O quadro 5 traz então a primeira 

reportagem dedicada ao país. Na Veja, a reportagem fazia parte de um Especial Oriente 

Médio e teve sete páginas dedica à Líbia, a maior reportagem, até então, sobre as 

revoltas árabes. A CartaCapital a publicou em seis páginas, dando também muita 

atenção às revoltas na Líbia. Além da capa em comum, as revistas pautam 

principalmente a história de vida de Muamar Kadafi e sua relação com os países 

ocidentais e de esquerda da América Latina, relegando as revoltas para um segundo 

plano.  

 

Quadro 5 

Data: 02/03/2011 

 

Fragmentos de reportagens 

Revista Veja 

Rep. Diogo Shelp Passado turvo, futuro sombrio 

Subtítulo: Protestos no Oriente Médio fazem balançar o terceiro governo 

ditatorial em apenas quarenta dias. Muamar Kadafi não fará falta, mas o risco 

islâmico é ainda maior na Líbia do que no Egito e na Tunísia. 

 

Fragmento14: Não foi apenas a disposição de Kadafi de assumir uma postura 

menos ameaçadora e o interesse nas reservas de petróleo e gás da Líbia que 

facilitaram a aproximação do Ocidente com o ditador. Contou muito também o 

fato de, após os atentados de 11 de setembro de 2001, as prioridades da 

política externa americana terem se voltado para o combate ao terror islâmico. 

Com isso, as alianças com regimes interessados em esmagar fundamentalistas 

intensificaram-se. A Líbia tornou-se uma peça relevante nessa estratégia 

porque o país – e principalmente suas regiões do leste, onde se originou a atual 

revolução – é uma linha de montagem de radicais islâmicos. 

 

Fragmento15: O mundo não sentirá falta do coronel Kadafi, nem de suas 

histórias de excentricidade [...] A Líbia fica melhor sem Kadafi. Mas antes 

disso pode até piorar. 

Data: 02/03/2011 Fragmentos de reportagens 

Revista Carta Capital 

Rep. Antonio Luiz M. 

C. Costa                        
Dilúvio no deserto 

Subtítulo: Depois de 42 anos de domínio quase incontestado, Kaddafi trava 

uma feroz e inesperada guerra civil. Em uma semana, perdeu o controle da 

maior parte do país. 

 

Fragmento16: A quem quer que o interesse econômico ou geopolítico 

predispusesse a vê-lo com boa vontade, Kaddafi podia ser considerado tanto 

um líder anti-imperialista quanto um parceiro das transnacionais europeias e 

um bastião do Ocidente contra o fundamentalismo. Na sua complicada 

trajetória e nas suas ideias excêntricas, podia encontrar-se de tudo. 

 

Fragemento17: A pergunta procede. A Líbia tem o melhor Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) da África (0,755), superior ao do Brasil 

(0,699). O índice de alfabetização, 86,8%, é o terceiro melhor da África 

(depois de Namíbia e África do Sul) e pouco inferior ao nosso. A distribuição 

de renda é satisfatória e o índice de pobreza um dos mais baixos entre países 

periféricos. Para os Estados Unidos, Kaddafi, longe de ser um maluco, foi 
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hábil na gestão dos conflitos internos de seu país e de sua própria família, 

marginalizando seus rivais e confrontando lucidamente os líderes estrangeiros 

que os encontravam. De onde tantos cidadãos tiraram energia e indignação 

para enfrentar uma repressão tão brutal? 

 

Fragmento18: A resposta só ficará clara depois do desfecho, mas 

provavelmente estará relacionada às 30 tribos às quais pertencem 85% dos 

líbios nativos (cerca de 5 milhões dos 6,5 milhões de habitantes, sendo os 

demais imigrantes do Egito e África negra). É principalmente por meio das 

conexões tribais que os líbios conseguiam os direitos teoricamente garantidos 

pela cidadania, proteção, empregos e postos no governo ou no aparato de 

segurança. 

 

Há uma visão dúbia das revistas ao apontarem Kadafi como um político que 

deve deixar o cargo, ou não. A CartaCapital diz que os índices de IDH são bons e não 

há porque tanto alvoroço na Líbia. Essa visão pode ser concebida porque para a revista 

Kadafi é anti-imperialista e próximo aos governos de esquerda da América Latina. Por 

outro lado, a Veja não o enaltece, mas teme sua saída, pois segundo ela, os radicais 

islâmicos eram controlados pelo governo do ditador, como aponta nos trechos 

apresentados no fragmento 15. 

No caso da Líbia, as referências às nações de elite e a pessoas de elite são fatores 

que determinam a presença continuada dos acontecimentos daquele país na imprensa. A 

reportagem da revista Veja encontra-se perfeitamente afinada com a Estrutura do 

Noticiário Estrangeiro, proposta por Galtung e Ruge (1999). Tendo como foco a pessoa 

de Muammar Kadafi (referência a pessoas de elite), a narrativa pouco fala das 

motivações para o levante no país. Em contraposição, ganham destaque as relações 

entre a Líbia e os países Ocidentais, que teriam apoiado Kadafi em anos anteriores, 

motivados por interesses econômicos e políticos. A importância do ditador, no cenário 

geopolítico da região, para a Veja, resulta tanto da sua atuação no interior do próprio 

país, ao combater radicais islâmicos, o que promoveu a sua transmutação de inimigo a 

aliado. 

As duas revistas apresentam Kadafi como um ditador, mas diferem radicalmente 

na análise do seu governo e de sua atuação à frente do país. Sem descurar da sua 

atuação pessoal como tirano, a revista CartaCapital ressalta o seu papel revolucionário 

e a sua importância para a afirmação da independência do país nos anos que se seguiram 

à sua ascensão ao poder. Já a revista Veja, nas suas representações de Muamar Kadafi, 

acentua que ele se perpetuou no poder pela força e o vincula peremptoriamente a vários 

atentados e golpes de Estado ao redor do mundo, mas o considera essencial à política 

externa dos Estados Unidos para combater os radicais islâmicos. 
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As citações constantes a outros países nos textos que tratam das revoltas árabes 

indicam que a influência política exercida por Estados Unidos, Israel e Irã na região do 

Oriente Médio e norte da África ainda é, para as revistas, o ponto central das discussões 

e que eles são as principais referência para os Árabes. Veja e CartaCapital destacam, 

assim, esses três países como atores coadjuvantes ou, às vezes, levando-os a ter papeis 

centrais no desdobramento das revoltas de acordo com suas narrativas sobre os 

acontecimentos.   

Fairclough (2001, p.116) situa o discurso em duas concepções: do poder como 

hegemonia e da evolução das relações de poder como luta hegemônica. Estas duas 

facetas estão inseridas nos mais diversos discursos. Sobre hegemonia, Fairclough (2001, 

p. 122) entende que “é o foco de constante luta sobre pontos de maior instabilidade 

entre classes e blocos para construir, manter ou romper alianças e relações de 

dominação/subordinação, que assume formas econômicas, políticas e ideológicas.” Essa 

hegemonia de poder continua a ser corroborada pelos discursos. Partindo dessa 

premissa e considerando os estudos de Edward Said (1990) sobre o orientalismo, 

entende-se que a propagação dos discursos sobre as revoltas árabes, tendo outras 

referências e não somente os árabes, contribuem para manutenção da hegemonia dos 

países estrangeiros sobre a região. Ao dizer que o orientalismo “é, acima de tudo, um 

discurso que não está de maneira alguma em relação direta, correspondente, ao poder 

político em si mesmo, mas que antes é produzido e existe em intercâmbio desigual com 

vários tipos de poder”, Said (1990, p. 15) nos aponta um caminho ao qual as nuances 

contidas nas narrativas, não são meros discursos, mas sim relações de poder em que os 

veículos de comunicação exercem um papel na disseminação da hegemonia de alguns 

países.   

Desta forma as ideologias dominantes, sobretudo de Estados Unidos e Israel, 

propagadas e divulgadas por meio do discurso, continuam sendo ressoadas como 

parâmetro para o mundo árabe. Chartier afirma (2002, p. 223): 

 
Compreender tal processo implica não identificar a circulação dos 

modelos culturais com uma simples difusão (do Estado para a 

sociedade, da corte para a cidade, dos dominantes para os dominados) 

mas, pelo contrário, pensá-la como uma tensão sempre a ser 

reproduzida entre, por um lado, a constituição de uma distinção pela 

diferença e, por outro, a sua apropriação pela imitação social ou pela 

imposição aculturante.  
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Ao citar outros países como referências, a revista Veja revela em seu discurso a 

hegemonia que essas nações forjam ter sobre os árabes, numa relação de superioridade. 

Assim, o faz também a CartaCapital, mesmo tentando legitimar as revoltas árabes 

como positivas aos seus povos, porém, a revista deixa a entender que a perpetuação dos 

ditadores ou que as condições sociais nos países árabes são determinadas pelas 

interferências estrangeiras. Desta forma, demonstra, por meio do discurso, toda 

hegemonia e poder que os países estrangeiros exercem no mundo árabe. No que se 

refere ao Oriente como uma construção do Ocidente, Said (1990) diz que: “Ter um tal 

conhecimento de uma coisa como essa é dominá-la, ter autoridade sobre ela. E, neste 

caso, autoridade quer dizer que “nós” negamos autonomia para “ele” – o país oriental –, 

posto que o conhecemos e que ele existe, em certo sentido, como o conhecemos” (SAID, 

1990, p. 43). 

Não houve reportagens que trouxessem o dia a dia das pessoas nas praças ou que 

mostrassem o cotidiano das revoltas. Pelo contrário, as fontes e as referências eram 

outros países, outros analistas, que apoiavam ou não as insurgências. A Veja preferiu 

atacar os manifestantes indicando-lhes que eram massas de manobra para o que ela 

considera “radicais islâmicos”, além de ter usado termos depreciativos e criado a 

sensação de medo para o mundo se os “radicais” chegassem ao poder, remetendo 

sempre ao Irã como seu maior exemplo. Enquanto isso, CartaCapital no sentido oposto, 

entende que o mundo árabe começa a se afastar do Ocidente e que isso é uma vitória no 

sentido político. Nas reportagens destacadas estes fatores vão ficando mais 

evidenciados, porém, a revista remete ao Ocidente como parâmetro para os países 

árabes, mesmo que, para ela, o Ocidente seja visto de forma negativa.  

Quanto ao uso, até indiscriminado, pela revista Veja de denominações que 

desqualificavam os grupos que saíram às ruas, serviu, no mínimo, para consolidar seu 

discurso e tentar convencer o interlocutor de que seria um problema para os países 

ocidentais caso os presidentes árabes continuassem a cair. Houve o uso constante de 

termos como radicais islâmicos e fundamentalistas que levavam a crer que os estados 

árabes seriam teocráticos e contra Israel e Estados Unidos, e favoráveis ao Irã. Essa foi 

a tônica da revista durante quatro meses de protestos árabes. A pesquisa que a Veja traz 

na reportagem Todo poder a Alá, do dia 16 de fevereiro de 2011, enfatizou os 

estereótipos que se consolidaram a partir de 2001, até então sobre os árabes, embora a 

pesquisa não pareça ter fundamento, mas nela constam palavras e temos como 

apedrejamento, cortar as mãos e pena de morte, que induz a barbárie. Desta maneira, a 
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forma discursiva que reforça determinados aspectos de uma sociedade terá muito mais 

chance de ser ressoado por um indivíduo do que aqueles que não são expostos: “Através 

da repetição, de colocação, e reforçar as associações um com o outro, as palavras e 

imagens que compõem o enquadramento tornam-se uma interpretação básica mais 

facilmente discernível, compreensível, e memorável do que outros."
31

 (ENTMAN, 1991, 

p.27). 

O resultado que se tem é que o mundo árabe ainda é tido no jornalismo como 

uma ex-colônia ocidental. Por mais que haja uma multiculturalidade na região e que as 

revoltas árabes tenham tido em cada país suas próprias demandas, as revistas brasileiras 

privilegiaram o olhar ocidental sobre os povos que vão do Magrebe ao Oriente Médio. 

Porém, percebe-se que há duas forças discursivas em disputa: uma a favor das revoltas 

árabes por estas estarem se afastando do ocidente (CartaCapital) e a outra contra as 

revoltas porque pode trazer complicações para o Ocidente, para Israel e beneficiar o Irã 

(Veja). E, nesse meio, estão os países árabes que ficaram relegados a um segundo plano 

nas narrativas das revistas brasileiras e, com isso, os leitores desconhecem o que se 

passou nas praças e como foi o cotidiano das manifestações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

Texto original: “Through repetition, placement, and reinforce associations with each other, the words 

and images that comprise the frame render on a basic interpretation more readily discernible, 

comprehensible, and memorable than others.” Trad. Fábio Agra. 
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6.  Algumas Considerações 

As revoltas árabes seguem ainda seus percursos, seus desdobramentos. Muitos 

manifestantes foram mortos, governos derrubados, praças foram ocupadas, tornando-se 

símbolos dos protestos. Ainda é cedo para se ter uma ideia do quão transformadora a 

chamada Primavera Árabe pode ser para as populações daqueles países ou de que 

maneira a política externa de outros países pode ser afetada. Mas já é perceptível o 

quanto a escrita e a sua difusão por meio das novas tecnologias foi importante para que 

as ideias revolucionárias nascidas na Tunísia chegassem de maneira veloz ao Egito, 

Líbia e demais países.  

Por outro lado, também ainda se mostra latente que os discursos jornalísticos 

prezam por uma narrativa que prevalece outros atores e não, propriamente, os árabes. A 

sensação ao ler as 32 reportagens, que foram publicadas entre janeiro e abril de 2011, é 

a de que não consegui ouvir as vozes das ruas, não consegui adentrar às manifestações. 

Por meio das narrativas das revistas, não sei exatamente como as pessoas agiam no dia a 

dia, quais eram os cantos, quem eram esses manifestantes. Em contrapartida, li o que os 

analistas e políticos dos países ocidentais pensavam a respeito do que acontecia no 

Egito, na Líbia e na Tunísia.  

Esta pesquisa, então, aponta reflexões para o jornalismo brasileiro no que tange 

ao noticiário sobre os países árabes. As narrativas deixaram de lado as inúmeras faces 

da realidade que estão presentes no cotidiano das praças de protestos e se mantiveram 

presas a técnicas que valorizavam apenas países economicamente importantes, as fontes 

oficiais ou as vozes dos acadêmicos. Além disso, no caso da revista Veja, priorizou-se 

por uma representação que deslegitimava a Primavera Árabe e os grupos que estavam 

inseridos no processo de mudança política da região. Assim, as representações e 

narrativas que foram produzidas e publicadas permanecem em um ciclo, sem rupturas, 

justamente o contrário do que as mobilizações pretendiam: que era mover a roda da 

história, criando novas possibilidades de o mundo ser narrado.  

Muitas das informações propagadas, especialmente pela Veja, classificavam 

árabes e muçulmanos de maneira deturpada, mesmo em um acontecimento tão 

grandioso como foi a Primavera Árabe. José Welmovicki (2007, p. 7) ressalta que em 

eventos como esses que surgem no Oriente Médio: “Nossos meios de comunicação, 

ecoando a mídia dos países ocidentais mais poderosos, costumam explicar esses fatos 
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com uma simples acusação preconceituosa e racista: identificam os milhões de 

trabalhadores e jovens muçulmanos com o ‘fanatismo religioso’”. 

Este tipo de produção de discurso e sentido sobre Oriente, que se arraiga a cada 

momento de tensão envolvendo os países árabes ou quando há acontecimentos no 

Ocidente em que os atores são árabe-muçulmanos, podem criar uma condição de 

aceitação por parte daqueles que estão longe das fronteiras dos países árabes de que 

esses povos são o que é propagado pelos meios de comunicação ocidentais. Esse 

universo particular da narrativa jornalística se torna a combustão para que estas 

representações do Ocidente sobre o Oriente prevaleçam.  

 Com a Primavera Árabe, a reflexão, que vem junto com toda a discussão política 

que os levantes proporcionaram, é a de que as narrativas que compõem o universo 

jornalístico podem ser ampliadas para outros aspectos da realidade daqueles que 

manifestam. A falta de pluralidade nas narrativas jornalísticas e manutenção de 

representações desfavoráveis aos árabes resultam em disputas ideológicas e discursivas 

a favor ou contra os países ocidentais. 

De 2011 para cá, muitos países passaram e estão passando por revoltas parecidas 

com as da Primavera Árabe, onde a sociedade tem ocupado ruas e praças públicas. As 

manifestações populares parecem ocupar um lugar de destaque neste início da segunda 

década do século 21. E o jornalismo é um ator importante para trazer ao público as 

diversas facetas que compõe os múltiplos cenários nos países em que estão ocorrendo 

manifestações. Acredito que esta pesquisa sobre os eventos da Primavera Árabe e o 

modo de o jornalismo narrá-los e representá-los abre pontos de reflexão sobre o papel 

dos meios de comunicação na sociedade contemporânea.  

Tem-se nesta pesquisa uma pequena amostra do que é o jornalismo internacional 

praticado no Brasil, revelando a tônica dos discursos e das narrativas da grande 

imprensa brasileira, que ainda estão atrelados as agências de notícias. Mas, há muito 

também o que se pesquisar sobre o universo das revoltas árabes, embora muitos livros 

tenham sido publicados, mas as análises discursivas sobre imprensa e insurgências 

ainda se encontra, pelo menos no Brasil, com poucas referências bibliográficas.  

Entendo que este trabalho é apenas um pequeno passo para o que possa ser 

desenvolvido futuramente sobre revoltas e imprensa, por ora, as análises e leituras 

realizadas durante esses dois anos de pesquisa trouxeram muitas respostas, mas também 

questionamentos, que podem ser respondidos em pesquisas futuras. Adentrar ao mundo 

árabe apenas pelas narrativas das revistas semanais é como olhar para um espelho turvo 
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e com pouco reflexo. Esta foi sem dúvida uma das maiores dificuldades do trabalho – 

enxergar o mundo árabe apenas por narrativas jornalísticas e bibliográficas. Com 

certeza, a observância do objeto de estudo in loco traria maior enriquecimento e 

maturidade e, consequentemente, maiores esclarecimentos. Mas este passo, que não foi 

possível ser dado durante estes dois anos, creio que terá êxito em estudos futuros.  
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