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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar como os documentários escolhidos abordam as 

questões étnicas e racistas existentes entre as culturas no próprio Oriente Médio, bem como 

entre Ocidente e Oriente. Para tanto será utilizada a fenomenologia, uma pesquisa voltada 

para a reconstrução da perspectiva do indivíduo sobre a realidade social em que ele vive e 

que também é constituída e modificada por ele. Nesta abordagem os fenômenos só podem 

ser refletidos a partir de um enquadramento, de um olhar, da apropriação pessoal de 

ambientes, objetos e práticas. Tal opção ocorre, principalmente, por essa ferramenta 

permitir o fluxo através de diversas nuances possíveis de serem percebidas em uma 

pesquisa que tem o objetivo de analisar o texto multimodal (composto de texto escrito, 

imagens, sons, etc.). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; Estereótipo; Documentário; Terrorismo. 

 

Introdução 

A fenomenologia contribui para a reflexão da construção do cotidiano e como a 

mídia audiovisual, TV, vídeo e internet, e o sujeito se inserem neste contexto. A narração de 

temáticas ligadas a cultura se faz necessário de ser estudado quanto a formação da realidade 

social e como esta realidade é retratada pelas mídias audiovisuais. A geração do 

conhecimento e a tipificação são fatores constituintes e constituídos de construção da 

realidade e da forma como o indivíduo identifica tal concepção na mídia. 

A sociedade é constituída e modificada na interação com os indivíduos, não pode ser 

compreendida sem os indivíduos e suas ações. Os fenômenos sociais, nesta pesquisa, é a 

comunicação mediada, e não pode prescindir da perspectiva dos indivíduos que vivem em 

sociedade. A comunicação é, diretamente, uma expressão cultural, um espaço de consenso, 
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reprodução e conflito numa conjuntura determinada. Sem definição essencialista que aponte 

para uma narrativa teórica e metodológica única e homogênea, a fenomenologia é um 

aporte que tenta agregar conhecimento, nesta perspectiva nunca neutro, que agrega questões 

de posicionamento, do lugar a partir do qual cada um fala, para quem fala e com que 

objetivos se fala. 

Por um lado, este conhecimento, aqui utilizado como método, abstrai e 

descontextualiza de um lado e, por outro lado, historiciza e contextualiza. Em realidade 

objetiva ver para além dos hábitos, aquilo que os hábitos representam: o universo cultural 

contido na comunicação enquanto espaço de convergência entre relações econômicas, 

socioculturais e tecnológicas. 

A comunicação, neste contexto, é uma mudança cultural como vetor da estruturação 

da sociedade. O cotidiano e as práticas comunicacionais envolvidas na comunicação faz 

toda a diferença para identificar o contexto a qual o indivíduo está inserido. 

O fenômeno da comunicação em si é inapreensível, apenas interpretar e realizar uma 

leitura é uma perspectiva possível. Esta pesquisa não é sobre discurso ou recepção, nem 

tampouco de uma mídia específica, mas de algo muito maior, um fenômeno e suas 

articulações com os meios de comunicação e o cotidiano. Está centrado nas práticas, nos 

contextos, nos usos sociais e os modos de apropriação do fenômeno. Propõe identificar as 

transformações na cultura cotidiana em relação às comunicações de tal objeto. 

 

 

DE ‘PROMESSAS DE UM NOVO MUNDO’ A ‘CONTROL ROOM: A GUERRA 

NO IRAQUE NA VISÃO DA AL-JAZEERA’ 

 

 

Os documentários veiculados nas mais diversas mídias são destaque entre o 

segmento de mídias informativas devido a seu poder de circulação (tanto em audiência 

quanto em popularidade). A opção desta pesquisa é pelos documentários que retratam o 

comportamento preconceituoso, estereotipado ou xenófobo. 

 

“... as sociedades contemporâneas assistem a um fortalecimento de referenciais 

que remetem ao passado, de uma necessidade de continuidade entre passado e 

presente, da preocupação de dotar-se de raízes e memória. Embora a globalização 

técnica e comercial instaure uma temporalidade homogênea, o fato é que ela é 

concomitante a um processo de fragmentação cultural e religiosa que mobiliza 

mitos e relatos fundadores, patrimônios simbólicos, valores históricos e 

tradicionais” (LIPOVETSKY, 2004. p. 92). 
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Na comunicação intercultural é natural do ser humano a tipificação, e depende da 

cultura o grau com que realizamos as estereotipias. Pode-se pensar sobre a influência da 

cultura na vida cotidiana a partir da posição que assumem os valores individualistas, que 

sugerem a transformação dos modos de vida, dos gostos e dos comportamentos. 

 

O sofrimento nos ameaça a partir de três direções: de nosso próprio corpo, 

condenado ä decadência e ä dissolução, e que nem mesmo pode dispensar o 

sofrimento e a ansiedade como sinais de advertência; do mundo externo, que pode 

voltar-se contra nós com forças de destruição esmagadoras e impiedosas; e, 

finalmente, de nossos relacionamentos com os outros homens. O sofrimento que 

provém dessa última fonte talvez nos seja mais penoso do que qualquer outro. 

(FREUD, 1997, p. 25). 

 

 

Quatro valores predominaram no corpus desta pesquisa: estereótipo, identidade, 

coabitação e cultura. O interesse é, com posse de afirmações obtidas, verificar como a face 

negativa do estereótipo (o preconceito, a xenofobia) é representada em determinados 

veículos de comunicação audiovisual. O ambiente escolhido foram os documentários, pois 

uma das hipóteses é de que estes retratam ambientes multiculturais e raciais, onde há uma 

resistência e violência crescente em decorrência dos choques culturais. 

Esta pesquisa analisa os documentários ‘Control Room: A guerra no Iraque na 

visão da Al-Jazeera’, documentário de 2004, de origem americana e egípcia, foi realizado 

na época da invasão do Iraque em 2003, distribuído pela Magnolia Pictures, com duração 

de 83 minutos, direção de Jehane Noujaim, roteiro de Julia Bacha e Jehane Noujaim, 

produção Hani Salama e Rosadel Varela, site oficial: http://controlroommovie.com. É um 

documentário produzido pela rede de TV do Oriente Médio Al-Jazeera, com o intuito de 

mostrar ao ocidente a realidade da guerra e a visão do árabe sobre o conflito; ‘Promessas 

de um Novo Mundo’, documentário americano de 2001, produzido antes dos ataques de 11 

de setembro, duração de 106 minutos, produção de B.Z. Goldberg e Justine Shapiro, sem 

distribuidora definida, mas obtida para material de pesquisa através da internet, com edição 

e tradução da revista Superinteressante; ‘Morte em Gaza’, documentário dirigido por 

James Miller, com 77 minutos, é de 2003, mas lançado em 2004, foi produzido pela 

Frostbite e distribuído pela HBO; e Obsession: Radical Islam's War Against The West, 

produzido em 2005, com rumores de que tenha sido distribuído através de encartes em 

revistas e jornais americanos após reeleição de George W. Bush, produzido por Raphael 

Shore, distribuição não definida, site oficial: www.obsessionthemovie.com. O diferencial 
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deste documentário é que, ao contrário dos demais, personalidades, especialistas e 

estudiosos sobre a temática são entrevistados. 

Para Schutz (1979) o mundo social individual está em íntima relação com os outros 

e se organiza em centros de relações, tais como o mundo ambiente ou dos associates 

(Umwelt), o mundo dos meus contemporâneos (contemporaries ou Mitwelt), o mundo dos 

que me antecederam (predecessors ou Vorwelt) e o mundo dos que me sucederão (sucessors 

ou Folgewelt). Os indivíduos adotam crenças baseadas em conclusões inferidas a partir do 

que observam, mas nem sempre comprovadas, acrescidas por experiências passadas. “Os 

meus ‘próximos’ dividem comigo uma região do espaço e do tempo, de tal modo que o 

mundo em torno de nós é praticamente o mesmo” (CAPALBO, 1979, p. 65). Nesta 

pesquisa o destaque será dado aos Mitvelt, sem deixar de levar em consideração os 

indivíduos Vorwelt e Folgewelt, posto que trata-se aqui temáticas culturais ligadas ao 

estereótipo através do Umwelt. 

A reflexão da fenomenologia de Schutz direciona-se para a fundamentação da vida 

social na cotidianidade. É uma confluência do pensamento da fase final de Husserl. O 

homem no cotidiano da vida, por exemplo, pode ser analisado em relação à sua maneira de 

interagir com o mundo no seu dia a dia – o não pensado ou o automático. 

A fenomenologia pós-Husserl é utilizada, pois suas apreensões mostram de maneira 

mais clara e palpável como o outro, o mundo social, cultural, histórico e natural, ao invés de 

serem fatos já constituídos para um indivíduo, são construídos por ele. 

Há três tipificações que servem para apreender o contemporâneo: tirar 

características típicas a partir das experiências diretas e imediatas; ter um conhecimento 

daqueles com os quais o meu parceiro atual entreteve relações e, realizar conhecimento e 

tipificação através das experiências que temos dos objetos de civilização ou de cultura que 

o homem fabricou ou transformou. (CAPALBO, 1979).  

Neste sentido, o estereótipo, que serve para o indivíduo e a mídia enquadrarem a 

realidade, tem origem inconsciente e é alheio à razão. Quando é verificada pela observação 

e pela experiência, torna-se um conhecimento. A informação acaba sendo desejada porque 

seu efeito é diminuir a incerteza. “A mídia precisa do ato cênico para poder enquadrar o 

fato nos seus valores de noticiabilidade”. (WAINBERG, 2010, p.141).  

No caso dos documentários, que mobiliza, são controversos e polêmicos são 

acolhido com entusiasmo e alegria por mediadores sociais. “Os efeitos cognitivo e afetivo 
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são estupendos: rompem a sonolência, conquistam os olhos, produzem a tal almejada 

audiência. A atenção, em suma, é dominada”. (WAINBERG, 2010, p.142). 

Todos os veículos, cada um há seu tempo, logo foram utilizados para as operações 

psicológicas e a mobilização das frentes de guerra, como a retrada guerra contemporânea do 

Oriente Médio nos documentários. 

Alfred Schutz é talvez um dos teóricos que, de modo mais direto ou indireto, 

influenciou os estudos sobre o papel da comunicação na constituição da sociabilidade, na 

formulação de entendimentos e nos sucessivos processos de aprendizagem graças aos quais 

constrói-se uma compreensão mútua em que se baseia a percepção da realidade social. 

(CORREIA, 2005). Para Correia, (2005), a comunicação implica a constituição de 

universos de significado comuns “... onde é possível compreender e sermos compreendidos 

graças a (...) geração recíproca de expectativa, no (...) qual construímos uma ideia 

partilhada de realidade (p. 16). 

A partilha desse significado provém em primeira instância de mediação simbólica. 

Tais processos permitem a ultrapassagem das diversas subjetividades individuais e orientam 

os indivíduos ao nível de uma dimensão cognitiva – sustentam as representações sociais da 

realidade social e natural - e de uma dimensão prescritiva - indicam os objetivos e as 

normas de acordo com as quais os indivíduos e as coletividades devem comportar-se. De 

acordo com esta visão, de certa forma, a comunicação audiovisual das mídias desempenha 

um papel fundamental na constituição da experiência que tem-se do mundo. 

É através da comunicação na vida cotidiana que se supera a experiência da 

transcendência dos outros, especialmente das suas próprias experiências do mundo. Logo, a 

comunicação na vida cotidiana é essencial para compreensão entre os diferentes âmbitos de 

significado finito em que esse mundo se estratifica. (SCHUTZ, 1976). 

A comunicação plenamente bem sucedida é impossível , há sempre uma margem da 

vida privada de outro que me é inacessível e que transcende as minhas experiências 

possíveis. Toda a reflexão sobre a comunicação deixa intacto um domínio pré- conceptual e 

pré-comunicativo inapreensível pela simbolização. 

Em Schutz, o processo comunicativo é essencial para a existência de qualquer 

relação social possível, mas não é, em sentido estrito, o fundamento de toda a relação social 

possível. “Pelo contrário, toda a comunicação pressupõe a existência de algum tipo de 

interação social que, apesar de ser uma condição indispensável para a comunicação, não 

entra no processo comunicativo e não é capaz de ser captado por ele”. (SCHUTZ, 1976, 
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p.161). Por outro lado, se e a partilha dos significados só se pode realizar através da 

comunicação. A intencionalidade na transmissão dos significados surge como o elemento 

essencial e característico dos processos comunicativos. 

Os media são os responsáveis por esta transformação estrutural da sociedade em que 

as perspectivas diferenciadas são mais importantes do que os pontos de vista centrais. O 

mundo da vida pressupõe a instabilidade e a sua porosidade. Porém, também implica a 

atitude natural e a aceitação de uma “visão relativamente natural do mundo” inerente a cada 

comunidade. (VATTIMO, 1992). 

O jornalista é um observador que partilha o mesmo mundo que qualquer outro 

indivíduo. O desafio é construir um relato objetivo sobre um determinado assunto 

distanciando-se de um significado subjetivo. Tentam criar um universo de tipificações para 

se aproximarem do ponto de vista da atitude natural do homem médio que reúne em si as 

visões típicas de certa ordem social. Neste caso, grande parte dos jornalistas, especialmente, 

dos generalistas, vêm-se confrontados com o fato de serem especialistas no tratamento de 

informação, de tal modo que essa informação não sofra um desvio excessivo em relação aos 

padrões típicos do cidadão médio. Chegados a este ponto, o jornalismo surge como uma 

profissão paradoxal: é o único especialista que se treina em retratar e aplicar os sistemas de 

relevância dos cidadãos médios. (CORREIA, 2005). 

Através do uso de signos, o processo comunicativo permite tornar-se consciente, ao 

menos até certo ponto dos pensamentos de outrem, permite ter acesso à sua durée interior 

(corrente de consciência) em simultâneo, apesar do fato já referido de que comunicação 

completamente bem sucedida ser impossível. (SCHUTZ, 1989). Este caráter incompleto da 

possibilidade da comunicação deixa um reduto de incomunicabilidade, que é também 

margem para o fundamento de uma estranheza recíproca. Com efeito, um dos aspectos mais 

interessantes desta obra, neste plano, reside no fato de a comunicação não poder de ser 

relacionada com a eminência da sua improbabilidade: a estranheza ocupa, assim, um plano 

neste domínio tão importante quanto o do entendimento. Apesar de, em Schutz, a 

intersubjetividade ser anterior à comunicação, esta desempenha um papel estruturante nas 

manifestações concretas de sociabilidade. A comunicação via mídias audivisuais, neste caso 

específico da pesquisa documentários, implica a constituição de universos de significado 

comuns onde é possível compreender e ser compreendidos graças a um processo de geração 

recíproca de expectativas no decurso da qual constroem-se uma ideia partilhada de 

realidade.  
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De acordo com este ponto de vista, a Teoria da Comunicação de Alfred Schutz 

inclui uma concepção da natureza humana e da sua relação com o mundo da vida que 

privilegia a intersubjetividade. Neste plano incluem-se uma descrição de como a ação social 

é sempre dirigida a outrem e de como a linguagem desempenha um papel essencial neste 

processo. (CORREIA, 2005). 

Os documentários podem ser, sobretudo, entendidos como um sistema de 

determinação de relevâncias ao nível da comunicação de massas é no plano da 

determinação do que é relevante, do poder que cada um dispõe para determinar a relevância 

relativa das coisas e da capacidade e da competência do jornalista para detectar as 

relevâncias do mundo cotidiano a fim de os traduzir em notícia. 

Os media dispõem de um amplo leque de experiências que são definidas de acordo 

com uma lógica institucional, organizativa e profissional que lhes é própria. Logo, a 

constituição da visão relativamente natural do grupo – hoje paradoxalmente mais 

fragmentada, instável e globalizada do que no tempo de Schutz – passa pela comunicação 

de massa a qual ajuda a consolidar as tipificações e relevâncias em que se fundam o 

conhecimento que os atores sociais têm do seu mundo partilhado. A percepção do que é 

tido por noticiável implica o recurso a quadros de experiência. A descrição da realidade 

implica construtos susceptíveis de serem suficientemente gerais e abstratos para poderem 

equiparar dentro de si, à luz de um sistema de relevâncias, determinados traços de 

acontecimentos variados que considera-se como semelhantes ou iguais. Na verdade, o 

mundo social só pode ser percebido e experienciado como típico (SCHUTZ, 1978). 

Graças à operação intelectual que é a tipificação, aquilo que é vivido como novo já é 

conhecido, no sentido de que lembra coisas parecidas ou iguais anteriormente percebidas. 

Mas o que já foi captado uma vez em sua tipicidade, traz consigo, um horizonte de 

experiências possíveis, com as referências correspondentes à familiaridade, isto é, uma série 

de características típicas ainda não realmente vividas, mas que se pensa que possam ser 

vividas. (SCHUTZ, 1978). 

Finalmente, existem dois tipos de tipificações (aqui entendidos como estereótipos) 

nos documentários: as tipificações realizadas ao nível do senso comum que emergem no 

mundo cotidiano e as tipificações feitas pelos cientistas . A atividade jornalística implica a 

utilização desta forma de construtos que permitem aos jornalistas aprender com a 

experiência, a localizar, perceber, identificar e classificar um número infinito de ocorrências 

– são os frames. Trata-se em suma de uma operação que auxilia a escolher a ação mais 
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adequada para o tipo de situação que enfrenta. Porém, estes construtos são híbridos, 

particularmente susceptíveis de serem eles próprios participantes interessados de acordo 

com o seu sistema de relevâncias no caráter eminentemente prático das suas atividades. 

Não é por caso que a linguagem dos jornalistas surge fortemente condicionada por 

convenções estilísticas, rotinas investigativas, plasmando na sua escrita um semnúmero de 

arquétipos, estereótipos e tipos estandardizados. Por detrás do olhar do jornalista existe de 

certa forma uma teia tipificadora que constitui o seu auxiliar no seu esforço de conferir 

certa ordem e sentido à realidade. As imagens funcionam como os arquétipos que se usa 

para criar este relato, inserindo-o de modo articulado no conjunto de narrativas dominantes 

numa dada cultura. Este modo de ação pode desencadear uma operação coletiva de 

naturalização do que é cultural, omitindo ou acentuando os elementos conflitantes e 

contraditórios. 

Finalmente, o jornalista como perito na circulação de informação encontra-se na 

necessidade de apresentar e produzir informação relevante para que se possa ascender a 

alguns domínios pelo menos do sistema de relevâncias do cidadão bem informado assim 

como tem de atender às necessidades do sistema de relevância destes. Fazer a notícia nos 

documentários explicitados partícipe da construção social da realidade. O problema 

principal é que os responsáveis pela produção desses construtos são, desde o início, 

colocados entre dois fogos: a objetividade no sentido da adoção da postura de um 

observador desinteressado; e a proximidade em relação à atitude natural de cidadãos típicos, 

a fim de alcançar apoio, simpatia e legitimação junto às audiências. (CORREIA, 2005). 

 

Considerações 

 

O jornal foi a mídia da guerra do fim do século XIX. O exemplo clássico foi o 

conflito dos Estados Unidos com a Espanha pelo domínio de Cuba e a ação da cadeia 

Hearst de jornais no mesmo. A Primeira Guerra Mundial fez uso do cinejornalismo. Logo 

depois, veio o rádio, que passou a servir aos propósitos da persuasão religiosa e ao controle 

das massas no período da Segunda Guerra Mundial. A TV foi a mídia da Guerra Fria, e 

agora a Internet é o canal da guerra terrorista. No dia a dia, predomina, em especial na TV 

(mas também na cinematografia e no jornalismo sensacionalista), essa mesma lógica de dar 

destaque, tanto em sua programação de entretenimento como jornalística, ora ao trágico ora 

ao ato violento. (WAINBERG,2010). 
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A relevância social da mídia audiovisual deve ser destacada, em especial para países 

continentais como o Brasil. Ela exerce um papel estratégico, pois dá unidade simbólica a 

sua população tão diversificada. Além disso, estabelece uma agenda de temas comuns. A 

conversação pública fica assim condicionada, em boa medida, pelo conteúdo de seus 

telejornais e por sua programação de entretenimento. A TV é um sistema centralizado de se 

contar histórias às multidões. É uma fonte primária de socialização e informação. É um 

ritual diário partilhado e repetido. Esse veículo de comunicação é hoje o mais importante 

lubrificante social do país. (WAINBERG, 2010). Permite o envolvimento emocional e 

cognitivo da população com os temas do cotidiano. Ela agenda não só a referida 

conversação social, mas influencia igualmente as atitudes e comportamentos, contribuindo 

para a estereotipia generalizada sobre a guerra, como no caso dos documentários citados 

nesta pesquisa. 

A violência que aparece no vídeo torna o mundo muito mais violento do que 

realmente é. Essa ressonância cria uma imagem distorcida, pois há que se salientar que, na 

vida real, há também a boa notícia tão desprezada por esse paladar jornalístico e ficcional 

tão marcadamente sedento de conflitos. Os estereótipos culturais são explorados e 

acentuados, e agrupamentos sociais são sub-representados. 

 

Exemplo dessa última consequência é a guerra terrorista levada a cabo no Iraque. 

Já não é qualquer ataque à bomba que conquista minutos do noticiário 

internacional. Acostumamo-nos a tal dieta de horrores. Os autores de tais crimes 

sabem que, para superar esse desinteresse, terão que se esforçar emproporcionar 

aos repórteres algo sempre mais tenebroso e bárbaro. Já não bastam crimes 

triviais. Escolhem como alvos, por isso, agora mercados públicos, ônibus cheios 

de crianças, parques de diversão e hospitais. Buscam desesperadamente a atenção 

que lhes ficou escassa pela desensibilização do público e dos repórteres. 

(WAINBERG, 2010, p.149) 

 

Nos nossos dias, é a disseminação da informação, através do espaço, que cria, em 

boa medida, a sociabilidade. A TV passou a ocupar um papel e central em nossas vidas. 

Agora, também, há um destaque para as mídias pós-massivas. É a Aldeia Global do 

Marshall McLuhan. É a retribalização do mundo através das mídias. A antiga afirmativa de 

McLuhan de que o sistema elétrico é a extensão do sistema nervoso das pessoas é hoje 

evidência incontestável. (WAINBERG, 2010). 

A problemática principal do enquadramento que a mídia proporciona da realidade é 

sua variação de relevância conforme um determinado grupo ou indivíduo. A sistemática de 

relevâncias e enquadramento exerce importantes funções: motivam os fatos e 
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acontecimentos que têm de ser abordados como substanciais; modificam as percepções 

sociais; funcionam como um plano de interpretação e de orientação para cada indivíduo, 

auxiliando a compor um universo de alocução comum; aperfeiçoam as possibilidades de 

estabelecimento de uma coerência entre o plano tipificado utilizado pelo indivíduo como 

plano de orientação e o plano tipificado utilizado pela mídia como plano de interpretação. 
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