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Resumo: 
 
O artigo apresentado entende que o Islã, em termos culturais e políticos, apresenta maior 
visibilidade a partir dos atos de 11 de setembro de 2001. Nesse sentido, a pesquisa 
compreende que o momento desempenha, na história, um fenômeno político de forte 
impacto e significação ideológica. Como objeto de análise, o estudo aborda as 
representações discursivas (Análise de Discurso) e as interconexões com (e do) Islã na 
Folha de S. Paulo, tendo por corpus o material publicado pelo jornal, na Editoria Mundo, 
nos 15 dias anteriores e posteriores à data que marcou, historicamente, os 10 anos do ataque 
às Torres Gêmeas. Observou-se, nas generalizações e nas simplificações das representações 
do Islã da mídia analisada, um retrato aproximado das ações dos fundamentalistas 
islâmicos, instruindo o contexto complexo do muçulmano como o Outro-Diferente. 
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Introdução 
 

“História não é, evidentemente, apenas o que ocorreu, mas a forma como nós 

percebemos aquilo que ocorreu” (PINSKY; PINSKY, 2004, p.11). Nesse sentido o artigo 

buscou sintetizar que pela presença do discurso jornalístico internacional há representações 

do muçulmano na contemporaneidade como aquele Outro, Diferente e muitas vezes 

encrenqueiro e fundamentalista. Nessa observação o trabalho aqui apresentado se divide 

em: realizar uma breve conceituação do Outro, pela psicologia social, no estudo da arte; 

posicionamento histórico da Folha Mundo (que será analisada), descrição da metodologia 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Jornalismo Impresso, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Jornalista, pós-graduada em Globalização e Cultura pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São 
Paulo, Mestre e Doutora em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo. Professora de 
Jornalismo do curso de Comunicação Social do Instituto Superior de Ciências Aplicadas ISCA – Faculdades, 
em Limeira. Email: ingridgomessp@yahoo.com.br. 
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de análise (descritiva e de análise de discurso da linha francesa), exploração das análises e 

considerações importantes3. 

 

Estudo da arte sobre Diferença e Outro 

A doutora e professora da UFRJ, Ângela Arruda (2002), desenvolve, na área do 

conhecimento da psicologia social, explicação sobre a diferença e os conceitos que 

circundam a sua formação. Inicia seu trabalho ao enfatizar que a diferença costuma gerar no 

ser humano um caráter perturbador, em razão de representar um sentimento surpreendente 

e, ao mesmo tempo, novo. Mas, no mesmo interlúdio de perturbar, a diferença busca 

alianças de reconhecimento para ser incorporada e é, nesta busca de reconhecimento, que se 

vê no outro um semelhante, que não consegue se situar. Portanto, “[...] é a sua semelhança 

que desconcerta: parece familiar sem o ser.” (MOSCOVICI apud ARRUDA, 2002, p.20). 

Arruda questiona, justamente, qual seria o ponto de ancoragem capaz de permitir o 

acomodamento do desconcertante, ou seja, de desvendar em cada situação sócio-histórica 

esse cerne, o qual, por aparentar semelhança, tende a gerar conflito pelo distanciamento, 

que aparentemente é comum para ele. Nesse sentido, explica que as representações sociais 

desenvolvidas pelo ser humano, resgatando o passado para fazer possíveis comparações 

com o novo, baseiam-se em “modelos edênicos” (modelos de “Éden”, representante do 

paraíso terrestre), os quais costumam fazer a ponte de ligação com o novo e, ainda, 

estranho, oferecem fundamentos ao homem que acaba “[...] reutilizando o que lhe é familiar 

como uma espécie de alavanca e reciclagem da memória para criar o novo senso comum.” 

(ARRUDA, 2002, p.22). 

 A especialista afirma que a partir dessa ideia vislumbra-se qual é a forma de lidar 

com a estranheza: “[...] de serenar a inquietação que o desconhecido desperta, acomodando-

o ao que já se conhece”. (ARRUDA, 2002, p.22). Com base na explanação, pode-se gerar 

outras variantes como desdobramentos, por exemplo, interrogar pelo raciocínio lógico: se a 

ancoragem sócio-cultural nas quais os “modelos edênicos” se baseiam para a produção do 

processo de diferenciação, partir de posturas arcaicas ou mesmo tradicionalistas, ou 

ortodoxas, é evidente que as representações a respeito desse novo trará essas raízes. Agora, 

                                                 
3 Este artigo é fruto da pesquisa de doutorado recém realizada pela autora, na Umesp. Título da tese: Olhares 
sobre o Outro. Estudo das representações do Islã nos jornais Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo. Orientada 
pelo Professor Dr. José Salvador Faro. 
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sabendo que a ancoragem na história da humanidade é uma constituição duradoura, Arruda 

diz que são os traços históricos dela que resultam na construção das representações 

hegemônicas (2002, p.22) na sociedade. 

Arruda expõe essa tese, aplica-a a descoberta da América pelas caravanas europeias 

e afirma que, ao chegarem, 

 

[...] criavam uma ponte que aproximava o Novo Mundo do Velho, 
integrando-o ao seu imaginário, preenchendo o lugar antes ocupado pelas 
terras longínquas que, aos poucos, foram sendo devassadas. De certa 
forma, edenizar a América significava “estabelecer com ela uma 
camaradagem, uma cumplicidade que repousava no mundo imaginário. 
Encontrava-se aqui algo que, de certa forma, já estava concebido: via-se o 
que se queria ver, o que se ouvira dizer” (MEYER apud ARRUDA, 2002, 
p.22).  
 

Mas o repúdio dos colonizadores em relação à mestiçagem, à música cantada e 

tocada pelos negros, à cultura canibalista, em alguns territórios, à variedade de insetos e 

répteis e ao forte calor da América gerou neles a formação da imagem do “selvagem” e de 

“infernizações” em relação ao local descoberto. A partir dessa perspectiva, explica-se que a 

ancoragem do novo não se faz apenas por semelhança, no caso, associada à fertilidade e à 

abundante vegetação, mas também por contrastes. Arruda completa, mesmo por contraste, a 

referência a um padrão sempre existente. Quando os “[...] jesuítas denegriram a colônia pela 

falta de trigo, vinho, azeite e carnes: a comparação – desfavorável – com o familiar 

tranquilizador homologa a falta que aguça a diferença.” (ARRUDA, 2002, p.23). 

Claro que o exemplo trabalhado por Arruda é peculiar e exige comparação empírica 

(como analisado por Arruda a partir da interlocução do colonizador com o colonizado), 

todavia, a tese enquanto suporte teórico é transcendente e possibilita tais generalizações 

sociais. Avançando, a pesquisadora pontua que a construção das representações 

hegemônicas serve como palco de luta territorial, seja física ou simbólica, pois na 

acomodação das diferenças nas representações faz-se opção por uma e outras. “É nesse 

desenho que se estabelece uma nova geografia simbólica e emergem os perfis dos 

personagens em presença.” E no encontro das diferenças, identificam-se algumas das mais 

antigas formas de se representar e de formular seu contexto. Portanto, a construção das 

representações humanas é alicerçada tanto no caráter de possibilidades da ancoragem, 

quanto no traço moral que procede a uma seleção cuidadosa, direcionada por valores e 
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outros objetivos, como políticos, econômicos, culturais e demais interesses (ARRUDA, 

2002, p.25). 

Para construir, então, o conceito de alteridade, é necessário primeiro entender que 

ele se forma num processo histórico e, como tal, é resultado da soma das conjunturas 

existentes. Em segundo lugar, a formulação do conceito depende intrinsecamente das 

mudanças de representações hegemônicas, as quais, significativamente, estão subordinadas 

às novas realidades coletivas, cuja raiz está na vida cultural, econômica, social, política, 

religiosa e outras. Diante disso, a alteridade não é obrigatoriamente uma construção 

definitiva. “Ela se aparenta a um holograma, uma projeção do mesmo em movimento, mas 

também mais do que isso. Ela se dilui no tempo, dando novos contornos a cada um desses 

personagens.” (ARRUDA, 2002, p.42). 

 Todavia, o reconhecimento da alteridade pode gerar num grupo específico, ou ainda, 

em determinadas pessoas que vivem em contextos plurais e são costumeiramente colocadas 

próximas a outros diferentes, um desfecho excludente e até mesmo racista. 

 

Caderno MUNDO mais de 20 anos de história 

A Folha de S. Paulo teve início em 1921, com o Grupo Folha, já atingiu circulação 

recorde no País com o número de 1.117.802 exemplares, quando entrou para o livro de 

recorde (Guinness Book) de tiragem e vendas na história de jornais e revistas do Brasil no 

ano de 1996. Tal façanha deu-se em razão do investimento que a Folha realizou na política 

de fascículos encartados ao jornal, isso garante o jornal, que logo no primeiro fascículo 

lançado, o Atlas Folha/The New York Times, a Folha bate esse número celebrado pela 

empresa de comunicação, que via no encarte uma nova ideia de ver a informação 

internacional4.  

 Mesmo antes de 1996, a Folha reorganiza seu noticiário em cadernos mais modernos 

e temáticos, de circulação diária. Essa modernização se deu em 1991 introduzindo as seções 

Ilustrada, Brasil, Mundo, Dinheiro, Cotidiano e Esporte, este, que segundo informações do 

acervo Folha na internet é autônomo aos domingos e segundas-feiras5.  

                                                 
4Acessado em 27/12/2011. Disponível em:  
http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/historia_93_94.htm 
5 Acessado em 27/12/2011. Disponível em: 
 http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/historia_90_92.htm 
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 Em 2000, a Folha passa a publicar uma compilação semanal de “[...] reportagens e 

artigos de alguns dos melhores jornais do mundo, como o ‘The New York Times’, dos 

EUA, e o diário de economia britânico ‘Financial Times’” 6. 

 O caderno “Mundo”, circulando desde 1991, recebeu prêmio “Folha”, na categoria 

reportagem, de 1996, com o texto “Bombardeio foi um erro, afirma Israel”, pelo repórter 

Igor Gielow. 

O espaço da editoria Mundo varia de uma a três páginas ao longo da semana e pode 

chegar a cinco aos finais de semana. Mas comumente, a Folha de S. Paulo tem dado três 

folhas ao Caderno durante a semana e, aos finais de semana, cinco folhas. Mantém o 

destaque à manchete do caderno, ocupando a primeira página do Mundo e às outras 

reportagens costumam dividir espaço de duas reportagens maiores por página, com um ou 

dois anúncios grandes. O Caderno apresenta ¼ de página de artigo fixo, que varia a cada 

edição, desenvolvido por articulistas contratados do jornal. O conteúdo varia em poucas 

reportagens, mais notas e notícias, que na maioria das vezes são apresentados junto com 

agências de notícias, mais comuns Reuters e Associated Press, pelo crédito das fotos, pois, 

nas matérias, o indicado é “Com agências de notícias”, sem de fato descrever qual ou quais. 

O Caderno apresenta jornalistas como autores de significativa parte do seu conteúdo7, 

variando de autores na cobertura nos países.  

Temas predominantes por 
continentes

46%

20%

21%

13% 0%

América

Ásia

Europa

África

Oceania

 

                                                 
6 Acessado em 27/12/2011. Disponível em:  
http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/historia_2000.htm 
7 Seguem no glossário 1.4 os principais temas e manchetes do Caderno Mundo, no período de análise. 
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Dos temas trazidos pelo Caderno Mundo, os que envolvem os Estados Unidos são 

os mais pautados pelo jornal, variando de política, economia, cultura até entretenimento. 

Depois do país estadunidense vem o Brasil sob a ótica das questões internacionais e, 

minimamente, Chile, Argentina, Venezuela, Haiti, México, Equador, Bolívia e Cuba. Do 

continente asiático se destacam Síria, Palestina, Israel, Irã, China e Iêmen e, em menor 

porcentagem, Afeganistão, Paquistão, Japão e Índia. 

O assunto econômico da União Européia e da Grécia é o destaque do continente 

europeu, além de pautas da França, Turquia, Alemanha, Reino Unido, Portugal e Espanha 

com menor fluência. No continente africano, o tema corrente é a Líbia e o desdobramento 

da derrubada do ditador Muammar Kadafi com países europeus, brasileiro e com os Estados 

Unidos. 

  

Metodologia utilizada 

 Foram analisadas 31 edições dos jornais impressos. O marco (da data) foi definido a 

partir do 11 de setembro de 2011, em razão da realização de dez anos do atentado às Torres 

Gêmeas, ao Pentágono e a Casa Branca dos Estados Unidos pelos fundamentalistas 

islâmicos. Foram 30 dias contando quinze dias anteriores ao 11 de Setembro e quinze dias 

posteriores, somando 31 dias de material diário. A definição da data do corpus de análise 

foi demarcada pela expectativa jornalística de o caderno desenvolver material especial 

sobre os dez anos do ato terrorista, pois desta forma haveria conteúdo com perspectiva 

menos emocional e mais contextualização, em razão do maior tempo para reportagens 

especiais.  

 Depois de realizada a análise descritiva aplicou-se a análise aprofundada com base 

nos conceitos de análise de discurso. A AD, na perspectiva francesa, ao se apoiar em 

métodos e conceitos da linguística considera imprescindível analisar: “O quadro das 

instituições em que o discurso é produzido, as quais delimitam fortemente a enunciação; Os 

embates históricos, sociais etc. que se cristalizam no discurso; e o espaço próprio que cada 

discurso configura para si mesmo no interior de um interdiscurso.” (MAINGUENEAU 

apud BRANDÃO, 2004, p.17). Portanto a linguagem é entendida como fenômeno em que 

se sistematiza interna e externamente, no campo interno como formação linguística e no 

espaço externo como formação socioideológica.  
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Uma prática discursiva não pode se explicar senão em função de uma 
dupla competência: 1- uma competência específica, sistema interiorizado 
de regras especificamente linguísticas e que asseguram a produção e a 
compreensão de frases sempre novas ─ o indivíduo eu utilizando essas 
regras de maneira específica (performance): 2- uma competência 
ideológica ou geral que torna implicitamente possível a totalidade das 
ações e das significações novas (SLAKTA apud BRANDÃO, 2004, p.18). 

 

 Como explicitado os conceitos de ideologia, e de discurso vão influenciar a corrente 

francesa. Em especial a teoria dos aparelhos ideológicos de Estado, do estudo do teórico 

Althusser, de quem foi cunhado o termo “formação ideológica”, e a teoria do discurso de 

Foucault (Arqueologia do Saber) da qual se extrairá o termo “formação discursiva” (FD). 

Ambas as expressões formação ideológica e formação discursiva serão significativas para a 

análise de discurso. 

O principal objetivo do uso da AD de perspectiva francesa para esse estudo foi em 

razão da AD constituir-se como disciplina mais completa para a interpretação do discurso 

jornalístico, que se forma a partir do material textual do diário Folha de S. Paulo. A partir 

do quadro teórico levantado pela AD foram presentes na análise as seguintes formulações: I 

─ Esquecimentos, II ─ Paráfrase e Polissemia; III ─ Relações de Força, Relações de 

Sentido, Antecipação: Formações Imaginárias; IV ─ Formação Discursiva; V ─ a) O dito e 

o não dito; V ─ b) Inferências/Implícitos. 

 

Análise: Marcas terroristas no discurso da Folha de S. Paulo 

 Do material analisado, antecessor da data do 11 de setembro, a partir do dia 25 de 

agosto de 2011, a Folha de S. Paulo, no Caderno Mundo, trouxe apenas um texto 

jornalístico, no perfil de depoimento/crônica desenvolvido por um repórter. No A-14 

mundo. 25 de agosto de 2011. “Ao saber que somos brasileiros, rebeldes nos acusou de pró-

Gaddafi” – Depoimento do repórter Samy Adghirni. Nota/Crônica. Nesse texto, por ainda 

estar incluso no mês do Ramadã, em agosto, trouxe considerações sobre o olhar do repórter 

sobre o outro muçulmano, identificando-o num cenário em que ele e o fotógrafo se 

comportaram de forma "respeitosa" ao espaço que co-dividiam no país com a cultura 

islâmica, mas que o mesmo olhar de respeito não foi condicionado a ele e sua equipe, de 

forma que o muçulmano foi caracterizado como o vilão, em contraponto a ele de "vítima". 

Também receberam o estereótipo de salteadores de comidas em quarto do hotel e de não 

respeitosos, além da jornalista trazer, simplificadamente e de forma descontextualizada, a 

ideia do significado do Ramadã. 
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No especial do 11 de setembro e na data no Caderno Mundo, houve três matérias, 

uma entrevista, uma reportagem e uma nota da reportagem. Na entrevista “Morte e 

sobrevivência. Pós-11/9 coloca em lados opostos a última resgatada com vida do WTC e o 

iraquiano que perdeu 5 filhos em Bagdá” traz dois depoimentos de dois personagens que 

foram diretamente prejudicados com o impacto do World Trade Center. Genelle Guzman-

McMillan, 40 anos, mora em Nova York, foi, segundo o repórter Diogo Bercito, a última 

pessoa a ser socorrida com vida dos escombros. No segundo depoimento, do proprietário de 

um café em Bagdá, Hadji Muhammad al Khashali, 76 anos, concedido ao enviado especial 

a Bagdá, Igor Gielow. Hadji perdeu cinco filhos em um atentado em Bagdá, depois da 

invasão no Iraque pelos Estados Unidos. 

Juntos, os depoimentos somam uma página, a E07 do especial da Folha de S. Paulo 

do 11 de setembro de 2011. São depoimentos advindos de entrevistas temáticas, sobre o elo 

do 11 de setembro de 2001 em suas vidas, realizadas por repórteres diferentes, com espaços 

proporcionalmente divididos, mas com fotos de cor e de tamanhos diferentes. Nesta 

entrevista foi ressaltado o outro Islã como apto à vingança e a polarização do entender o 

mundo muçulmano entre Estados Unidos e Iraque, além do reforço dessa ideia pelas fotos 

da entrevista.  

“Uma história, várias lições. Em salas de aula de quatro países Folha vê que 

aprendizado sobre o 11/9 traz sementes para conflitos futuros” – Reportagem de Igor 

Gielow. Enviado Especial aos EUA, ao Afeganistão, ao Paquistão e ao Iraque. A 

reportagem se caracterizou pela abordagem opinativa do repórter, caricaturando o 

muçulmano fundamentalista como aquele que desde garoto aprende na convivência no 

"ninho da serpente" a ser a semente de desentendimento. Na simplificação dos contextos, 

também se destacou o muçulmano como o gerador dos "futuros conflitos". E na ideia da 

reportagem (“No Brasil, estudantes misturam desinformação com tolerância.” – Nota de 

Diogo Bercito. p.06 Especial Memórias do 11/9), a nota do especial do 11 de setembro traz 

para o Brasil, o assunto para ser discutido entre grupo de adolescentes de São Paulo, onde 

identifica o filho de palestino como briguento e antiamericano. 

 E no período pós-11 de setembro, no texto “Vida noturna restrita sobrevive às 

guerras”, “Após anos de conflitos, Iraque tem noitadas com cerveja, prostituição e bingos; 

no Afeganistão, restam duelos de pipas” por Igor Gielow, enviado especial a Bagdá e 

Cabul. No chapéu: “11/9/2011 O dia que marcou uma década”, verifica-se uma reportagem 

com versão e opinião e descuido no uso de expressões genéricas e preconceituosas pelo 
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repórter. Utiliza também enquadramento de pensar na fonte oficial, coloca o muçulmano 

como aquele que bebe bebidas alcoólicas e apresenta uma cultura exótica. 

 Do material secundário do período de análise, observa-se em um trecho do 

depoimento de Maher Arar, a crítica da fonte, que sofreu tortura pelos Estados Unidos por 

ser um suspeito de terrorismo. “Minha história Maher Arar, 40. Tortura é para sempre. 

Vítima da Guerra ao Terror, canadense passou 12 meses preso na Síria após ser entregue 

por autoridades americanas, sob a acusação de terrorismo; inocentado, relembra seu 

‘pesadelo’” (depoimento a Luciana Coelho de Washington). Na frase analisada, Arar cita 

que a mídia estadunidense faz cobertura rasa sobre o Islã, gerando preconceito e 

discriminização sobre o islamismo. E na outra matéria “‘Nos EUA, se você se chama 

Muhammad, é uma fonte de terrorismo’”, e subtítulo “Comunidade árabe reclama de 

preconceito em Nova York, mas diz que em outros locais situação é ainda pior”, pelo 

repórter Álvaro Fagundes, de Nova York, traz um dado positivo sobre o Islã, a notícia sobre 

o preconceito ao muçulmano em Nova York, citando pesquisa e fontes diversificadas, num 

espaço regular.  

Ainda no material secundário, verifica-se na reportagem: “O mártir. Folha visita 

cidade na Tunísia em que imolação do vendedor de frutas Mohamed Bouazizi deu início à 

Primavera Árabe”, pelo repórter Marcelo Ninio, enviado especial a Sidi Bouzid (Tunísia), 

em uma citação sobre o Islã, que a religião é vista de forma neutra, com um simples aposto 

explicativo. E duas outras matérias, na nota sobre a polêmica do Livro de colorir infantil, 

“Livro para colorir sobre 11/9 irrita muçulmanos nos Estados Unidos”, por Alison Flood, 

do Guardian, que traz o muçulmano como igual à radical, extremista e aqueles terroristas do 

11 de setembro de 2001. Na reportagem “Medo de ataques afetou crianças, afirma 

pesquisa”, por Luciana Coelho de Washington, sobre um estudo do psíquico e a violência 

na mente da sociedade após o 11 de setembro de 2001 enfatiza o muçulmano, num trecho, 

como igual a Al-Qaeda, o grupo terrorista. 

 

Reflexões e considerações  

No decorrer do estudo, observou-se como ocorre um processo de dominar a 

diferença com o intuito de homogeneizar o discurso sobre o Outro. Neste trabalho o Outro é 

o muçulmano e analisou-se as marcas discursivas da construção de estereótipos negativos 

sobre os muçulmanos, em especial, em razão das simplificações sobre a cultura islâmica 

apresentadas no material selecionado do jornalismo internacional da Folha de S. Paulo. 
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Para tanto, quando se caracteriza o muçulmano como fundamentalista se 

homogeniza diferenças do Islã.  E a quem isso interessa? A quem favorece esse discurso? 

Esse Outro não apresenta controle discursivo algum sobre sua representação no jornalismo 

internacional estudado e sua diferença é ressaltada como o velho exotismo conceituado pela 

antropologia cultural e reestudado pelos autores do pós-colonialismo cultural. A questão é 

esse “exótico” ser reconfigurado na lógica político-social contemporânea como marginal 

pelo discurso jornalístico apresentado, e as características culturais-religiosas desse Islã são 

problematizadas como fundamentalistas ou terroristas dentro do cenário liberal que os 

valores sociais modernos do Ocidente sobrepõem ao modo de viver do Outro-Islã; 

identificando o muçulmano como fundamentalista, extremista, radical ou mesmo terrorista. 

Dessa forma, como resposta à hipótese do artigo, a alteridade do Islã é relegada ao 

estereótipo. “A construção da alteridade e do mesmo se move ao compasso das conjunturas 

históricas. As mudanças de representações hegemônicas correspondem a novas 

necessidades coletivas, oriundas da renovação de projetos políticos, econômicos, sociais, de 

situações culturais e outras.” (ARRUDA, 2002, p.41). Diante disso, o jornalismo assim 

como seus pressupostos empresariais e políticos semeiam construções de discurso que 

ferem a alteridade, e impedem o fazer jornalístico, de desenvolver (de constituir) a 

representação do muçulmano como um Outro mais conectado com seus valores complexos, 

pois os olhos do repertório jornalístico se alicerçam na hegemonia social atual. Essas forças 

hegemônicas impõem ao jornalismo estudado a não movimentar a representação do 

muçulmano em sua alteridade histórica, pois os critérios de noticiabilidade e o fazer 

jornalístico estão ancorados nos aparelhos de poder das forças sobressalentes sobre o 

discurso ocidental acerca do Islã.  

“A definição e a escolha daquilo que é noticiável ─ em relação àquilo que, pelo 

contrário, não o é ─ são sempre orientadas pragmaticamente, isto é, em primeiro lugar, para 

a «factibilidade» de produto informativo a realizar em tempos e com recursos limitados.” 

(WOLF, 1992, p.191). Logo, a ideia de procurar valores notícia pressiona para que o fato 

jornalístico se insira na lógica do fazer jornalístico, o que consequentemente interfere na 

simplificação e no não aprofundamento do tema ou fato. 

 Outra ideia importante observada no estudo foi entender a existência de 

pensamentos, com base na discursividade do material jornalístico, imersos no entendimento 

unilateral de construção das representações humanas alicerçadas em significados morais. 

“[...] ‘para a organização de uma imagem de natureza pedagógica e tirânica’, em que ‘as 
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informações oferecidas ao leitor constroem uma percepção unívoca do universo através de 

um significado moral construído em meio à descrição.” (ARRUDA, 1998, p.25). No 

jornalismo, o significado moral presente na versão discursiva alimenta um olhar turvo e, ao 

mesmo tempo, centrado nas forças hegemônicas de constituição da realidade, em especial 

as representações do muçulmano nos veículos analisados.  

 Do material jornalístico analisado da Folha de S. Paulo, observa-se a partir da 

descrição realizada pelos jornalistas nos locais dos fatos ocorridos, o uso de terminologias e 

discursos embasados nessa visão unívoca sobre o Outro-Muçulmano. No caderno Mundo, 

visualizou-se mais fontes oficiais governamentais seja do poder militar estadunidense ou 

outros como representantes de governos da França e Estados Unidos, que trouxeram com 

suas falas além do simbólico conjuntural, expressões problemáticas sobre o islamismo, que 

significam no universo ideológico extraenunciado dos textos. 

A posição dos repórteres nos Estado Unidos, isto é, do lugar que enunciam, 

colaborou com o uso frequente de termos oficiais, não sobrando espaço para a 

problematização do conteúdo, questionando e interrogando sobre o assunto, com exceção 

de uma da Folha de S. Paulo.  

O jornal, no fazer jornalismo internacional, não se preocupou com a formação do 

significado do Islã na conjuntura histórica. Nesse sentido, a ideia do agendamento 

reconhece o poder da informação pela mídia e afirma que ela tem “[...] uma capacidade 

espantosa para dizer aos seus próprios leitores sobre que temas devem pensar qualquer 

coisa.” (WOLF, 1992, p.145). Fato que se torna mais preocupante quando se constata que 

no agendamento do tema do Islã na mídia ocorre a repetição da presença do muçulmano 

como fundamentalista e, por vezes, como extremista, islamista e terrorista.  

 Outra questão entendida nas considerações da análise é a resposta de recuperação 

conflituosa e moralista advinda dos momentos de crise humanística, que acaba 

caracterizando o Outro no seu estado pejorativo, ou seja, desdobra-se uma simbologia 

construída culturalmente que confronta com os fatores que estão em cheque na dinâmica do 

“conflito”. Por exemplo, no contexto dos dez anos de o 11 de setembro de 2001, 

identificou-se na mídia o resgate de elementos sub-humanos para caracterizar o muçulmano 

como aquele que está educando suas gerações na linha fundamentalista radical, identificada 

no texto de Igor Gielow como o “ninho da serpente”. Além de também recordar construções 

imaginadas de um Islã arcaico e problemático. Terminologias similares ao Outro-Islã no 

século XIX que caracterizava-o como fanáticos, de “aparência diabólica”, “indígenas 
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enfurecidos” e “demônios com aparência humana” retratados por Robert Fisk (2007, p.71). 

Na mesma reflexão o jornal da Folha de S. Paulo trouxe na cobertura internacional dos 

confrontos na Líbia o repórter Samy Adghrini em situação conflituosa no dormir, descansar 

e se alimentar e que no seu limite recupera a ideia do muçulmano como “fiéis radicais 

anticivilizados” e que não merecem o respeito que o repórter e o fotógrafo tiveram de não 

beber água em público, em razão do mês do Ramadã. O muçulmano é o subalterno na 

cultura, na “civilidade” e no hábito de viver. 

 Na visão ainda das fontes de pesquisa e das fontes de expert, o jornal preferiu incluir 

opiniões nas seções de comentários e artigos, desta forma a maioria do conteúdo analisado 

ficou empobrecido diante da ausência de fontes de especialistas de várias áreas, questão que 

comprometeu a contextualização e favoreceu a simplificação sobre o islamismo. 

 Como consideração, averigou-se que as representações do Islã caracterizam o 

muçulmano como o Outro, o Diferente, o da cultura distante e anticivilizada, aquele que é 

preocupante, encrenqueiro e desleal, que pode representar o terror por ser vingativo e 

fanático. 

 Finalizando como argumenta Arruda os “[...] traços históricos da ancoragem que 

resultam na construção das representações hegemônicas na sociedade” (2002, p.22) são pela 

mídia, e pelo jornalismo internacional, reportados e configura ao Outro, no estudo o Islã, 

como desistoricizado, como um não sujeito da sua própria história (BHABHA, 1998, 

p.273). Pois a negação da alteridade age no jornalismo internacional como um poder 

invisível, como visto na conjuntura do Islã e nas análises. A presença da desumanização em 

relação a qualquer Outro fere a lógica jornalística do servir à história factual, além de 

construir ao amanhã uma realidade controvérsia e saturada de polarizações e conflitos, 

sejam religiosos ou de ordem de simples comportamentos. O jornalismo diante do respeito 

ao Outro nas suas diferenças é um resgate imprescindível a um ambiente social mais 

equitativo e tolerante à esfera pública. Nesse sentido a alteridade no jornalismo propõe 

também vislumbrar que há questões complexas sobre o Islã que estão num espaço fora 

(extra) da área de atuação jornalística noticiosa e, portanto que deve ser privada de qualquer 

intromissão simplista que deteriore sua historicidade. Há funções de informar que é papel 

do historiador e de outros pesquisadores, e seus comentários têm sido pincelados nas 

notícias ou reportagens, como cores que não combinam com a rapidez da leitura de um 

noticiário. Logo, repensar até mesmo os gêneros jornalísticos para assuntos de ordem 
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complexa é um bom começo para o jornalismo internacional servir ao leitor conteúdo com 

respeito e integridade ao Outro Islã, e aos Outros de forma geral. 

“Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz”, simples assim. Na inspiração da 

letra de John Lennon “Imagine there's no countries/It isn't hard to do/Nothing to kill or die 

for/and no religion too/Imagine all the people/Living life in peace. You may say/I'm a 

dreamer/But I'm not the only one/I hope some day/You'll join us/And the world will be as 

one.” Assim como o atributo cultural que é a música, que entra, sacode o pensar e inspira, o 

jornalismo contextualizado respeita o Outro e pode trazer no refletir possibilidades de 

entender as realidades numa ótica que preze a alteridade, bem como as histórias que as 

cercam. Pois o jornalismo, em especial o internacional do estudo, possa pelo processo da 

alteridade mostrar nos contrastes dos ‘Outros’ outras construções de diferenças do Eu, e não 

permitir que o estranhamento dele (Outro) sirva a “nós” (eu) pontos de eternos 

desencontros. 
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