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RESUMO 

Narrativas são entendidas, no senso comum, como exercício de contar histórias do 

mundo ou inventadas. Os muros são símbolos canônicos das interdições e limitações. 

Árabes e muçulmanos são indivíduos tradicionalmente vinculados ao terrorismo. Nesta 

dissertação buscamos mostrar as narrativas como construtoras de mundo, muros como 

potenciais superfícies de relações e assuntos do mundo árabe sob uma perspectiva que 

extrapole os sentidos usuais que estão vinculados a ele. A partir dos muros construídos 

pelas narrativas produzidas pela Folha de São Paulo e Al Jazeera English, buscamos 

complexificar as formas como componentes do mundo árabe estão nelas emparedadas e, 

através de estratégias como tradução cultural e testemunho, perceber os processos de 

construção de alteridades e relações possíveis. A proposta é que façamos uma viagem 

tridimensional, onde buscamos experimentar os muros vistos de cima, de baixo e além.  

Palavras chaves: narrativas, muro, alteridade, mundo árabe, relações. 
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ABSTRACT 

Narratives are understood, in the common sense, as the practice of telling stories of the 

world or invented ones. Walls are canonical symbol of interdictions and limitations. 

Arabs and muslins are individuals traditionally linked to terrorism. In the present 

dissertation, we aim to show the narratives as world constructers, walls as potential 

relationship surfaces and the subject which concerns the arab world through a 

perspective that overcome the usual senses attributed to it. From the walls constructed 

by the Folha de São Paulo and Al Jazeera English, we reach to complexify the ways 

how the components of the arab world are walled in them, and through strategies as 

cultural translation and witnessing, notice the forms of constructing otherness and 

possible relationships. The proposal is to join the tridimensional trip, where we can 

experience the walls from above, below and beyond. 

Keywords: narratives, wall, otherness, arab world , relationship 
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Introdução 

 

Não sou árabe, apesar da ascendência, não sou muçulmana, não sou terrorista, 

não sou o Muro da Cisjordânia, não sou israelense, não sou palestina, não sou Bin 

Laden, e ainda que fosse qualquer uma das opções elencadas, não bastaria para que eu 

desse conta da complexidade envolvida em seus processos de representação, 

amplamente veiculados pelos meios de comunicação. 

 Desde 2001, mais especificamente após 11 de setembro e o ataque às Torres 

Gêmeas em Nova Iorque, podemos perceber que termos como árabes, muçulmanos e 

terroristas vêm sendo frequentemente utilizados em uma relação quase natural, intuitiva. 

Seus significados tornaram-se restritos, simplificados e aprisionados a uma conexão 

intrínseca, provocando um efeito de velamento da sua condição de construção 

processual, situada em um específico contexto histórico-social. Ao identificarmos que 

tal associação, direta ou indireta, implícita ou explícita, atua como se pertencesse à 

ordem da natureza, faz-se necessário observar como e por quais meios tal apreensão de 

sentido é construída.  

Esta foi a provocação inicial que motivou o presente estudo. Pela observação do 

uso exacerbado de estereotipias para representar a alteridade árabe e muçulmana, 

resolvemos investigar as possíveis relações contidas nesses processos comunicacionais, 

para além da fixidez de suas superfícies. Não nos interessava verificar a validade de 

seus argumentos, mas pensar, de forma mais ampla, as maneiras pelas quais as 

epistemologias hegemônicas como o Orientalismo (SAID,2007), Etnocentrismo 

(TODOROV,1995) e Colonialismo (BHABHA,2010), operam nos processos cognitivos 

de tessitura das narrativas presentes na mídia. 

Quando observamos as narrativas, buscamos entendê-las como formações 

processuais, que se apresentam em percursos no espaço e no tempo. Ao olharmos para 

as narrativas midiáticas atuais, que buscam abordar questões do presente, podemos 

indagar: o que dizem elas sobre nosso mundo, nosso espaço, nosso tempo? Em outras 

palavras, o que há nessas narrativas que podem evidenciar nossas práticas do agora, 

experiências compartilhadas e situação no processo histórico? 

Neste aspecto, pensar a Comunicação nos confere uma perspectiva interessante 

para perceber como as práticas culturais se relacionam nas narrativas midiáticas. A 

relação entre cultura e narrativa é, por sua vez, formada processualmente, muito embora 
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o implacável ritmo das produções jornalísticas, por exemplo, prejudique a percepção de 

sua condição processual. 

Ao olharmos para as matérias jornalísticas que lidam com representações do 

mundo árabe, notamos que, para além de um encadeamento de sentidos que são 

amplamente utilizados para representá-lo, as tradições hegemônicas de pensamento 

contribuem, de forma eficaz, para fazer do mundo árabe o mundo do outro, ora bárbaro, 

ora exótico. Historicamente, ao narrar o Oriente, o Ocidente o enreda em determinados 

sentidos capazes de defini-lo como alteridade absoluta, supostamente esvaziada de nós e 

rigorosamente repleta do que nos é alheio. Tomados pela convicção de que narrar é 

estabelecer fronteiras (CERTEAU, 2009), pensar metaforicamente a narrativa como 

muro, nos pareceu bastante produtivo.  

Por este viés, consideramos a metáfora não apenas como estratégia da narrativa, 

mas seu próprio modus operandi, forma pela qual as práticas cotidianas são 

transportadas para a experiência da tessitura dos textos. Utilizamos, portanto, o muro 

como metáfora em um duplo sentido: metáfora para lidar com as materialidades 

jornalísticas que, de modo geral, formam muros que demarcam, impõem limites; e 

metáfora como passagem, que permite fazer com que as partes separadas pelo muro se 

relacionem nele mesmo. 

A fronteira é um espaço rico para percebermos as relações entre as partes que se 

encontram divididas por ela. Através dos relatos produzidos sobre a alteridade, podemos 

identificar atitudes epistemológicas impressas nos processos de construção dos muros. 

Entender as narrativas como sintaxes espaciais (CERTEAU, 2009) significa colocá-las 

enquanto práticas de espaço, bem como de interação e criação de novos espaços. Neste 

aspecto, as narrativas constroem mundos (RICOEUR, 2010). As materialidades dos 

espaços não são aqui desconsideradas, nem tampouco a subjetividade das experiências, 

mas apostamos na ideia de que estas não sejam, necessariamente, determinantes 

absolutos. 

O ambiente da fronteira, onde o muro se situa, é o espaço no qual perspectivas 

opostas podem de fato ser complexificadas, é onde elas se aproximam, se encontram e 

se tocam em pontos de encontro. Quando, por exemplo, encontramos significantes 

como árabe, muçulmano e terrorista engendrados em narrativas midiáticas, percebemos 

que ali, através deles, evidenciam-se os tipos de relações estabelecidas entre o intra e o 

extramuro.  
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Assim, nossa investigação consiste em observar como as narrativas midiáticas 

permitem formas de se relacionar com significantes, e como eles se encontram em 

disputa na arena midiática. Neste aspecto, olhar para os significantes em uma condição 

de fronteira nos permite abordá-los a partir da dimensão do encontro. A fronteira marca 

divisões, delimita diferenças, mas seu paradoxo consiste justamente no fato de o ponto 

da diferença ser o mesmo do encontro, ao mesmo tempo e no mesmo espaço. Ao 

considerarmos que a relação só pode ser estabelecida quando encontros são 

proporcionados, o muro, enquanto fronteira, torna-se um lugar estratégico para observar 

como as formas de lidar com o outro árabe são estabelecidas. 

A relação que o muro materializa, concretiza, depende diretamente do tipo de 

tradução cultural estabelecida. Os tradutores culturais (os jornalistas, uma vez que 

analisamos narrativas jornalísticas), nesse aspecto, ao escolherem seus subsídios para 

moldar suas fronteiras, são responsáveis, em certos aspectos, pelos tipos de relações que 

constroem no mundo. Cada muro é constituído por relações que dizem tanto mais do 

“construtor” que do “emparedado”. Por mais que muros sejam estruturas fixas, seus 

limites são moldáveis e disputados de acordo com seu processo de construção. Quando 

o paradoxo da fronteira é negado ou evitado, e o outro é transformado em tão somente 

aquilo que nós construímos sobre ele, há de se questionar nossos sistemas de 

representação. Quando este mesmo outro vem à tona à revelia de nós, tal 

problematização torna-se ainda mais urgente. 

Nesse sentido, a produtividade simbólica de ocupar muros é imensa, a fronteira é 

desvelada e levada ao mundo. É nesta perspectiva que olhamos para as narrativas e para 

os muros que elas constroem: buscamos as relações entre as partes separadas para além 

da apresentação rígida de suas fronteiras. 

Os muros que escolhemos analisar e comparar são os construídos pela Al 

Jazeera English e Folha de São Paulo. A relevância de escolhermos um jornal 

brasileiro e um jornal árabe para servirem de fio condutor em nossa investigação 

justifica-se pelo fato de que cada um deles poderia nos prover perspectivas distintas de 

relação com alteridades. No caso da Folha de São Paulo, o mundo árabe configura-se 

como o outro. No caso da Al Jazeera English, o outro é o Ocidente. Através da 

comparação da cobertura de episódios iguais por ambos os canais (polêmica acerca da 

construção de uma mesquita no Marco Zero, proibição do véu na Europa, caso do 

massacre em realengo e Revolução egípcia) pudemos ter acesso a diferentes versões, em 

disputa, de um mesmo acontecimento.  
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A Folha de São Paulo, enquanto empresa jornalística, nasceu em 1960 da fusão 

de três jornais que atuavam na cidade de São Paulo:  Folha da Manhã, Folha da Tarde e 

Folha da Noite. Em 1996, foi a pioneira no Brasil a lançar um portal online de grande 

porte, com notícias e informações semelhantes ao conteúdo de seu jornal impresso. O 

jornal é um ramo do Grupo Folha, conglomerado de mídia que abarca jornais, editoras, 

gráficas, acesso à internet e jornalismo em geral. Atualmente a Folha de São Paulo é o 

segundo jornal brasileiro mais lido no país.
1

A importância de analisarmos suas 

narrativas consiste no fato de que elas, por terem grande circulação, refletem e dialogam 

diretamente com o senso comum e com os imaginários hegemônicos do país.  

A Al Jazeera English, por sua vez, faz parte da empresa Al Jazeera Network, 

uma das principais empresas de mídia do mundo, abrangendo produção de 

documentários, notícias e canais de esportes. Criada em 1996 por Hamad bin Khalifa Al 

Thani, emir do Catar, a Al Jazeera Network iniciou sua atividade jornalística como 

emissora de TV. O portal online Al Jazeera English foi criado em 2006 e hoje é um 

canal de notícias internacional com mais de 60 escritórios ao redor do mundo, 

distribuído em seis continentes diferentes. Publicado somente em inglês, o canal árabe 

produz narrativas que disputam lugar no cenário midiático com outros portais 

internacionais como BBC e CNN. Neste contexto, a análise de suas narrativas nos é 

bastante interessante, elas se situam em um intermédio: produzem suas próprias versões 

sobre os acontecimentos que envolvem o mundo árabe, bem como disputam sentidos 

com as narrativas ocidentais que o representa. 

Em quatro episódios diferentes, que de certa forma abordam ou tangenciam 

temáticas relacionadas ao mundo árabe, comparamos as narrativas produzidas por cada 

uma das empresas e observamos seus mecanismos de construção dos muros.  

Durante os dois anos que me dediquei a esta pesquisa, participando dos grupos 

de estudos LAN (Laboratório de Experimentação e Pesquisa de Narrativas da Mídia – 

[LAN]) e GRECOS (Grupo de Estudos sobre Comunicação e Sociedade), duas noções 

sobre a Comunicação sempre me orientaram: a potência geradora de encontros e a 

perspectiva das relações. A dissertação que aqui se apresenta busca por encontros e 

relações em seus extremos, literalmente. Ao entendermos as narrativas como muros, 

                                                           
1
 Informação retirada da pesquisa produzida pelo Pesquisa do Instituto Ipsos Marplan no primeiro 

semestre de 2012: http://www.ipsos.com.br/default2.asp?cod_idm=1 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hamad_bin_Khalifa_Al_Thani
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hamad_bin_Khalifa_Al_Thani
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emir
http://www.ipsos.com.br/default2.asp?cod_idm=1
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assumimos que as relações que elas constroem e emparedam situam-se no limiar dos 

encontros, onde as diferenças se tocam.  Para analisarmos melhor a dinâmica das trocas 

possíveis no espaço criado pelos muros, questionamos seu significado mais canônico, o 

da interdição. Não negamos as imposições que os muros estabelecem, mas também não 

concordamos que esta seja a única forma de lidar com eles. 

No primeiro capítulo propomos um sobrevoo pelos muros, observamos a linha 

que eles configuram quando vistos de cima. Nesta linha reconhecemos epistemologias 

hegemônicas, que de forma mais ampla, atuam diretamente nas relações estabelecidas 

com as alteridades presentes nos muros, em diferenciações entre nós e eles. Além de 

observar as tradições hegemônicas de pensamento, analisamos os processos como cada 

empresa jornalística constrói sua autoimagen de maneira a se posicionar no cenário 

global quanto à postura assumida por suas abordagens. De cima, observamos as 

narrativas que compuseram a cobertura da polêmica da construção de uma mesquita no 

Marco Zero, onde se situavam as Torres Gêmeas, em Nova Iorque.  

Depois do sobrevoo, sugerimos, no capítulo dois, que nossos leitores aterrissem 

nos espaços criados pelos muros, nas áreas da fronteira. Descemos aos territórios dos 

muros e os observamos mais de perto, acessamos as histórias que eles separam, bem 

como passamos a ter acesso às estratégias e táticas que complexificam suas 

materialidades. Aqui somos convocados a perceber os movimentos dos encontros com a 

alteridade, processos de tradução cultural e formas capazes de flexibilizar as 

materialidades rígidas das fronteiras: a arte nos muros concretos, o conflito nos muros 

de matéria narrativa. Para tal propósito algumas intervenções artísticas serão abordadas 

de forma a demonstrar a influência da ordem simbólica no deslocamento de sentidos e 

seu potencial desdobramento de contestação das materialidades impostas. 

Observaremos, por fim, como os muros de cada empresa se levantaram no caso da 

proibição do véu muçulmano em alguns países da Europa, quais espaços criaram e 

como as relações entre o Ocidente e Oriente se manifestaram. 

Já habituados ao território da fronteira, depois de um encontro inicial com os 

outros que nela se encontram, nosso terceiro capítulo é dedicado à procura por brechas e 

atravessamentos capazes de transpor as imposições dos muros. O fato de estarmos nos 

espaços criados pelos muros, em ambos os lados, nos auxilia no processo de 

identificação de marcas capazes de proporcionar passagens. Um olhar já acostumado e 

não mais tão impressionado com a imponência das estruturas de interdição, nos permite 

a busca por relações que extrapolam as já engessadas. A questão do testemunho é 
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abordada no capítulo como uma operação narrativa possível para se produzir 

alternativas à rigidez dos muros, dependendo de como seja utilizada. Muito embora o 

caso do massacre em Realengo evoque as formas tradicionais de lidar com a alteridade 

árabe, tais esforços não se sustentam, apenas evidenciam suas estratégias, que como 

observamos no primeiro capítulo, empenham esforços imensos em parecer natural. A 

Revolução Egípcia instiga ainda mais a condição do atravessamento, explicita 

narrativamente a condição de construção processual e histórica das maneiras de se 

apreender o mundo árabe, bem como proporciona questionamentos acerca das 

epistemologias que enredam seus sentidos e os distanciam. 

Esta é a trajetória que percorremos nos espaços e nos tempos dos muros que 

encontramos no caminho. As alteridades criadas por cada meio de comunicação, as 

versões em disputa nos muros e as relações que extrapolam seus muramentos são os 

focos centrais que serão encontrados na presente pesquisa.  

Convidamos nosso leitor a se empenhar no movimento de encontro e (re) 

conhecimento dos muros em seus potenciais relacionais. Boa viagem! 
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CAPÍTULO I-  Narrativas e(m) muros: um sobrevoo 

Muros são tradicionalmente narrados como símbolos da interdição, da 

demarcação de fronteiras que separam dois lados pretensamente distintos. Sua 

materialidade, no entanto, é fruto de um processo de relações que não necessariamente 

se faz visível, mas que a constitui.  

O muro, em sua inconteste materialidade, não é a relação em si, mas uma 

resultante. Relações que culminam em muros, que constituem e justificam sua 

existência, são frutos de processos que antecedem suas construções físicas, e nelas se 

manifestam. Um problema instaurado pelos muros é o fato de que o impacto de suas 

materialidades, compartilhado no agora, ofusca o processo histórico que permitiu que 

ele se sustentasse. A superfície do muro, por sua magnitude, gera inúmeras 

repercussões, mas pensá-las apenas a partir do concreto seria menosprezar um 

engendramento histórico que levou à sua construção.  

Budrus, é preciso uma vila para unir o povo mais desunido da Terra, um filme 

da brasileira Julia Bacha sobre um movimento pacífico contra a ocupação militar de 

Israel em um vilarejo de mesmo nome na Cisjordânia, é uma narrativa que nos ajuda a 

pensar os muros em suas materialidades e relações. A iminência da construção de um 

muro no pequeno vilarejo de Budrus não passou impunemente pelos moradores do 

lugar. O governo de Israel reivindicava o território como zona militar reservada, sob a 

alegação de que ali deveria ser construído um muro de proteção para inibir possíveis 

atos de violência contra Israel, vindos de regiões como a Cisjordânia. O exército 

israelense fora mandado ao local para assegurar que a área fosse evacuada e dar 

prosseguimento às obras do muro.  Seria uma operação de rotina, não fosse a resposta 

de resistência apresentada pela população local.  

O filme mostra que a área onde o exército de Israel supostamente teria a 

autorização para ocupar coincidia com o terreno em que as oliveiras da cidade estavam 

plantadas. O que para o exército de Israel se apresentava como algo relativamente 

simples, afinal teriam apenas que arrancar algumas árvores para então obedecer às 

ordens que lhe foram comandadas, tornou-se um eixo central para um movimento de 

resistência contra a ocupação israelense do território Palestino. Aquelas não eram 

apenas oliveiras, mas o sustento de muitas famílias, um elo simbólico que os moradores 

da região estabeleciam com suas ancestralidades, era a forma como tradições eram 
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passadas por gerações, enfim, as oliveiras desempenhavam papel fundamental nas 

ordens estruturais e afetivas daquele vilarejo.  

O movimento organizado pelos moradores locais não visava impedir a 

construção do muro, a grande questão era o local de sua construção, que deveria 

respeitar a presença e importância das oliveiras. Arrancar as oliveiras, para muitos, era 

equivalente à morte. A sociedade civil local mobilizou-se e pôs-se a dialogar com o 

exército israelense. Moradores e representantes locais tentavam argumentar sobre a 

incoerência e absurdo de tal obra no traçado apresentado e sobre a importância de 

preservarem suas árvores. A blindagem do exército de Israel não permitia que diálogos 

se estabelecessem. Aos jovens militares não importava nenhum argumento apresentado, 

valiam-se das ordens oficiais e nelas se atinham sem contesto. Tentativas de 

aproximação eram respondidas com, segundo uma oficial israelense, procedimentos 

padrões de dispersão de massa. (bombas de efeito moral, cassetete, avanço das 

escavadeiras, etc.) 

A sociedade civil de Budrus organizou-se de maneira pacífica e a cada resposta 

truculenta do exército de Israel, mais incoerente evidenciava-se aquela ocupação. Se o 

argumento que justificava a presença do exército ali era o de proteger Israel contra a 

ameaça palestina, ficava, minimamente, questionável o procedimento operacional 

utilizado no presente cenário. Os supostamente temíveis, se apresentavam como 

campesinos que estabeleciam uma relação de ancestralidade com suas terras e 

plantações e, portanto, não economizavam esforços para conter a derrubada de suas 

árvores. Os que pretendiam se proteger da imanente violência palestina, comportavam-

se de forma truculenta, reativa e desproporcional em relação ao que estavam 

enfrentando. 

Ao observarem a chegada de retroescavadeiras que retirariam as árvores do solo, 

a população de Budrus se organizou de forma a impedir tal extração, se agarravam às 

árvores, enfileiravam-se em frente às máquinas, dentre outras iniciativas que atrasaram 

a remoção das oliveiras. Tratava-se de uma situação inusitada que repercutiu 

internacionalmente. Pacifistas de todo o mundo encaminharam-se à Budrus e apoiaram 

a resistência pacífica que ali se apresentava. Tal movimento promoveu um grau de 

adesão que, segundo seus participantes, apresentava-se como algo inédito.  

De braços dados estavam homens e mulheres, partidos palestinos que 

normalmente atuam em oposição, israelenses, palestinos, americanos, ingleses e 

brasileiros. A reação à iminência do muro fazia com que os argumentos que 
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justificavam sua construção fossem minimamente questionados e, por fim, repensados. 

As relações que ali se estabeleciam não permitiam a materialidade do muro concreto, 

símbolo da interdição, da imposição arbitrária. A própria iminência do muro foi o que o 

fez ruir antes mesmo de ser construído. 

O que se apresentava como imposição fora desconstruído de forma pacífica, o 

que não implica dizer sem conflito. Pessoas foram presas, outras apanharam, soldados 

atiraram com balas de borracha e munição tradicional, receberam pedradas, lideranças 

locais discordavam inicialmente sobre o engajamento de estrangeiros, sobretudo 

israelenses, ao movimento, dentre outras situações que deixaram o clima apreensivo na 

região. 

Um aspecto curioso trazido por tal documentário é o seguinte fato: o ponto que 

uniu israelenses e palestinos nesta ocasião foi justamente o que estava ali para separá-

los. O muro fora pensado para separar a Cisjordânia de Israel. O exército israelense se 

dizia representar o país e seus cidadãos, mas ao surgirem na mesma cena outros 

israelenses, lado a lado com palestinos, exigindo a não construção do muro, percebemos 

que não há, na população de Israel, uma unidade tão poderosa assim no que diz respeito 

à construção de uma barreira de separação. Muito embora o projeto de governo 

israelense incite a população à necessidade de se bloquear palestinos, as práticas locais 

evidenciam outras possibilidades de encontro e relação.  

Um suposto mandato oficial israelense, nunca mostrado e sem procedência 

jurídica alguma, era recorrentemente evocado como forma de alegar a validade da 

ocupação do exército por um lado; uma relação ancestral com as árvores, nomeadas em 

homenagem a avós, pais, sem possibilidade de comprovação, era reivindicada pelos 

palestinos. Ambos apoiavam-se em imaterialidades para lidar com as ações no presente, 

de disputa material da existência ou não de um muro no território de Budrus. O 

conciliar de imanências e práticas no agora configurou a situação do local, distintas 

instâncias de poder foram confrontadas e, inusitadamente, a força coercitiva rendeu-se à 

resistência simbólica e pacífica.  

Assim como as construções encontradas nas fronteiras, as narrativas também 

marcam , delimitam e separam mundos, bem como materializam em texto, práticas 

cotidianas e imaginários. Além disso, são também resultantes de relações, que muito 

embora não apareçam na materialidade superficial do texto, apresentam-se em outras 

instâncias da narrativa. Budrus deflagra justamente o fato de que os muros são 

resultantes de relações, e é justamente este o aspecto que consideramos para construir 
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nossa metáfora das narrativas como muros. Certeau sugere que narrar seja estabelecer 

fronteiras e, aproveitando-nos deste pensamento, abordar metaforicamente a narrativa 

como muro nos parece bastante produtivo. Segundo o autor, a forma pela qual essas 

fronteiras podem ser atravessadas, transpostas, é através do uso de metáforas, como 

exemplifica a passagem: 

 
Na Atenas contemporânea, os transportes coletivos se chamam metaphorai. 

Para ir ao trabalho ou voltar para casa, toma-se uma metáfora- um ônibus ou 

trem. Os relatos poderiam igualmente ter esse belo nome: todo dia, eles 

atravessam e organizam lugares; eles os selecionam e os reunem num só 

conjunto; deles fazem frases e itinerários. São percursos do espaço 

(CERTEAU, 2009:182) 

 

Certeau considera a metáfora não apenas como estratégia da narrativa, mas seu 

próprio modus operandi, forma pela qual transporta a experiência das práticas 

cotidianas à experiência da tessitura do texto. Utilizamos, portanto, o muro como 

metáfora em um duplo sentido: metáfora para lidar com a narrativa jornalística, estas 

que, de modo geral, formam um muro que demarca, impondo limites; e metáfora como 

passagem, que permite fazer com que as partes separadas se relacionem.  

Neste capítulo propomos um sobrevoo pelo muro, vê-lo de cima, reconhecendo 

por alto as partes separadas, observando o tracejado da linha que delineia e separa os 

lados. De cima podemos perceber um panorama geral do contexto em que o muro está 

inserido, os argumentos gerais que os sustentam. 

 

1.1- Muro e construção de mundos  

Ao utilizarmos o muro para pensar construções narrativas, faz-se necessário 

ponderar diversas aplicabilidades do muro também em nossas experiências cotidianas. 

Não nos encontramos em situações de fronteiras territoriais, mas ainda assim muros se 

fazem presentes em nosso dia a dia, em nosso deslocar pelas cidades, por exemplo. Se 

nas sociedades medievais os muros se prestavam majoritariamente à função de 

demarcar e proteger as fronteiras territoriais contra invasores e guerras, e hoje tal 

demanda, na maioria dos casos, encontra-se obsoleta, de que serviriam os muros 

urbanos?  

Escassearam-se os muros de fronteiras geográficas, muito embora ainda existam, 

e multiplicaram-se os muros urbanos a serviço de proteger o mundo privado do público. 
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Os muramentos
2
 das cidades contribuem para que os espaços públicos progressivamente 

sejam asfixiados pelos espaços privados, restringindo a prática social da cidade a uma 

estéril atividade de passagem delimitada pelos espaços privados.  

O muro dentro da cidade instala um novo sentido de comunidade. Existe uma 

comunidade do muro? Não por acaso o muro materialmente delimitava a 

fronteira entre o visível e o invisível, uma obstrução física; um instrumento 

de defesa e privacidade, uma negação inconteste do outro (MELO,2011:9) 

 

Há, portanto, uma materialidade que se dissemina pelas cidades que determina o 

espaço, as formas de lidar com ele e, em última instância, o imaginário, simbólico, do 

significado do espaço público. A mesma lógica, portanto, pode ser aplicada às 

narrativas. Estas não determinam apenas representações, mas interferem e constituem 

imaginários, sugerem relações, determinam visíveis e invisíveis. Narrativa aqui é 

entendida como lugar no qual práticas sociais encontram-se em relação, sendo assim, 

intervenções nos processos de sua tessitura, configuram também mudanças no mundo 

social.  Resende, no trecho a seguir, ressalta o lugar de destaque das narrativas nos dias 

de hoje: 

 No contexto atual, as narrativas têm um papel relevante, primeiro porque 

nelas são tecidos os saberes acerca do mundo, depois porque, a partir delas, 

outros saberes são construídos. Em outras palavras, se há alguma mediação 

possível, pelo menos em se tratando do campo dos media, ela acontece na e 

através da narrativa. (RESENDE, 2005:87) 

 

A alternativa de prática social e consequentemente simbólica, escolhida pelos 

coletivos de arte de Belo Horizonte, foi promover intervenções nesses espaços 

cotidianos de forma a auxiliar o processo de sensibilização urbana contra uma lógica 

que parece já tão incorporada pelas vidas dos citadinos. De acordo com Silva,  

quando o artista coloca-se nesse meio, ele encontra-se em dilema com sua 

própria ação no mundo como agente político, e a sua experiência é 

comunicada como possibilidade de construção de outros modos de habitar e 

experimentar o mundo, o que delineia uma proposição reativa. (SILVA, 

2011:7) 

 

Certamente os muros de fronteira geográfica não se extinguiram completamente, 

como bem comprova a experiência transmitida por Budrus, eles coexistem no tempo e 

                                                           
2

 Uma iniciativa cultural promovida pelo Governo de Belo Horizonte, “MUROS: territórios 

compartilhados”, nos auxilia no processo de fundamentação da metáfora do muro para pensarmos as 

narrativas. Incitados pela presença massiva de muros na capital mineira, que cada vez mais comprimem 

os espaços públicos da cidade bem como seus usos, sete propostas artísticas de intervenção urbana foram 

contempladas para que, com suas artes, disputassem o valor simbólico e mesmo físico de tais construções. 

Pensar a presença dos muros na cidade e disputar suas simbologias no campo público e privado era uma 

das principais preocupações do projeto, que teve os seguintes verbos como norteadores: construir, 

demolir, projetar e dissolver.(VILELA, 2011:3) 
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no espaço com os muros urbanos e, assim como as narrativas, são também construções 

passíveis de disputa. O meio encontrado pelos artistas mineiros para reagir à opressão 

simbólica imposta pelos muros foi propor alternativas que pudessem modificar as 

relações cotidianas dos cidadãos com a cidade através da arte. A forma encontrada pelos 

moradores de Budrus para resistir à iminência da construção do muro foi reagir, 

pacificamente, às truculências do exército de Israel. A cena foi composta pela parceria 

entre palestinos e israelenses, de maneira a não reconhecer as motivações que os 

separariam. Assim como em muros construídos, observamos que as narrativas são 

também habitadas por elos simbólicos e estratégias de resistência aos possíveis 

muramentos que provocam.  

Muros nos cercam e definem, delimitam nossas sociabilidades, relações e 

imaginários. Construímos muros, como uma atitude epistemológica, para definir “nós” e 

“outros”; “pode” e “não pode”; “cabe” e “não cabe”; separamos de nós o que 

consideramos alheio e construímos muros para concretizar tal escolha identitária. Melo, 

uma das curadoras do projeto mineiro, exalta: 

Como outras formas de censura, o objeto muro procura sempre eximir-se de 

uma condição, o muro não é lugar nenhum- a expressão popular em cima do 

muro indica isso claramente- mas ele denota taxativamente a diferença entre 

as coisas separadas por seus dois lados. (MELO, 2011:10) 

 

Os muros que analisamos nesta dissertação fazem parte do pensamento-muro em 

que estamos engendrados. As narrativas que compõem, emparedam e estampam o 

chamado mundo árabe, são tecidas por processos de traduções culturais que, em 

diferentes intensidades, permitem ou interditam relações entre as partes envolvidas.   

Podemos observar que desde 2001, após o atentado às Torres Gêmeas no dia 11 

de setembro, emergiram diversas representações, nas mais variadas instâncias, que 

atribuíam aos árabes e muçulmanos a alcunha de terroristas. O observado 

engendramento simbólico não foi inaugurado pelo fatídico episódio, mas, logo após o 

ocorrido, o processo fora adensado. As narrativas midiáticas referentes aos conflitos 

entre Israel e Palestina são bons exemplos para verificarmos que o processo de 

vinculação de árabes e muçulmanos ao terrorismo antecede ao episódio do ataque ao 

World Trade Center, em Nova Iorque.  

Amplamente representado como conflito árabe-israelense, sua descrição já serve 

como exemplo para o que estamos demonstrando. Muito embora a questão do conflito 

implique localmente na população palestina e a israelense, ao povo palestino é atribuído 
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valores de todas as diferentes nações árabes. Em outras palavras, considera-se que um 

pequeno país, em meio a um vasto Oriente Médio e Norte da África (onde encontramos 

a maior concentração de países árabes), responda por todo o mundo árabe, partindo do 

pressuposto que exista uma unidade, uma homogeneidade quanto a um suposto modus 

operandi árabe de se lidar com situações conflituosas. 

Notamos através da análise das matérias da Folha de São Paulo, que os termos 

terrorista e terrorismo, eram utilizados com maior parcimônia antes do atentado aos 

Estados Unidos. Ao abordarem os conflitos, sobretudo entre Israel e Palestina, os 

termos mais utilizados eram ‘ ataques suicidas’ e‘ homens- bomba’. Uma matéria 

publicada em fevereiro de 2001 revela este aspecto ao fazer uma retomada histórica do 

conflito, sem mencionar o termo terrorismo em nenhuma passagem. Intitulada “Veja os 

atentados anti-israelenses desde acordos de 1993”, abordam apenas ações palestinas, 

incluindo atentados bombas, suicidas, que acarretaram mortes e vítimas israelenses, mas 

sem nenhuma menção a terrorismo. Seguem alguns exemplos: 

1994: 

-6 abril: um palestino lança um carro-bomba contra um ônibus em Afula 

(norte) causando a morte de oito israelenses e ferindo 44. O atentado foi 

reivindicado pelo Hamas (Movimento de Resistência Islâmica) para vingar o 

massacre de 29 palestinos por um colono judeu em fevereiro deste mesmo 

ano em Hebron (Cisjordânia). 

2000 

-2 de novembro: dois israelenses morrem num atentado com carro-bomba 

que deixa uma dezena de feridos leves em Jerusalém Oeste. 

-20 de novembro: dois colonos israelenses morrem num atentado com bomba 

contra um ônibus escolar no sul da faixa de Gaza, que também deixa nove 

feridos, entre os quais cinco crianças.
3
 

  

De 1993 a 2000, repostas enérgicas militares, bombas e árabes não 

necessariamente designavam ações terroristas. Após setembro de 2001, no entanto, os 

mesmos movimentos, vindos de países árabes, passaram a ativar os alertas ante os 

potenciais ataques terroristas. A presente constatação nos faz pensar sobre mudança 

epistemológica ocorrida que faz com que as mesmas ações configurem-se agora como 

terrorismo. Sobre o tema, Cristina Ferraz pondera: 

 Tematizar o terrorismo hoje implica, em primeiro lugar, desconfiar 

radicalmente do sentido e uso frequentes do termo que, exaustivamente 

empregado em discursos políticos oficiais e difundido em larga escala pela 

mídia, naturaliza-se e é em geral incorporado sem maiores reflexões. Em 

primeiro lugar, deve-se procurar escapar da ‘universalização metafórica do 

                                                           
3
 Retirado do domínio: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u19374.shtml. Último acesso: 23 

de fevereiro de 2012. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u19374.shtml
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significante ‘terror’, que o transforma, atualmente em um equivalente 

universal oculto a todos os males sociais’ (FERRAZ, 2006:38) 

 

Muito embora Cristina Ferraz aponte perspectivas políticas oficiais, nos 

ateremos apenas às formas de representação midiática, ainda que outras dimensões 

estejam nelas implicadas. Antes de chegarmos diretamente ao uso do termo terrorismo e 

sua vinculação aos árabes e muçulmanos, há de se considerar neste momento, que para 

pensarmos as representações do mundo árabe, tanto as feitas por ocidentais quanto as 

produzidas pelos próprios orientais, fatores relevantes, que consideramos aqui como um 

panorama geral, “visto de cima”, operam para além de escolhas conscientes sobre o que 

assumir e abandonar nos processos de representação.  

Os muros vistos de cima permitem somente uma leitura distanciada, que remete 

às tradições de pensamento e interpretação de mundo hegemônicas por gerações, tais 

como etnocentrismo (TODOROV, 1995) baseado em matrizes ocidentais, orientalismo 

(SAID,2007) e discurso colonial (BHABHA, 2003).  

“Etnocentrismo [De etn(o)- + centr(o)- + ismo] S.m. Tendência para considerar a 

cultura de seu próprio povo como a medida de todas as demais.” (FERREIRA, 1986: 

733). A definição acima aponta para uma perspectiva geral sobre o etnocentrismo. 

Muito embora esse tipo de visão de mundo seja desenvolvido por todas as culturas, 

pode-se notar a predominância e imposição da leitura ocidental em relação a outras 

culturas. A essa postura está vinculada uma atitude de construção de juízos de valor e 

traduções culturais a partir de um autoreferencial e nele se bastando. 

Todorov dedica alguns de seus estudos a problematizar relações culturais à luz 

dessas grandes formas epistemológicas de se ler o mundo, tais como Etnocentrismo, 

Cientificismo, Relativismo, dentre outras matrizes do saber. Em suas reflexões acerca 

do Etnocentrismo, alerta sobre importância de considerá-lo em nossas investigações:  

A opção universalista pode ser encarnada em diversas figuras. O 

etnocentrismo merece ser posto à frente, pois é a mais comum dentre elas. Na 

acepção dada aqui a esse termo, consiste em valores universais, os valores 

próprios à sociedade a que pertenço. O etnocêntrico é, por assim dizer, a 

caricatura natural do universalista: este, em sua aspiração ao universal, parte 

de um particular, que se empenha em generalizar; e tal particular deve 

forçosamente lhe ser familiar, quer dizer, na prática, encontrar-se em sua 

cultura. A única diferença - mas, evidentemente decisiva - é que o 

etnocêntrico segue a linha do menor esforço e procede de maneira não crítica: 

crê que seus valores são os valores e isso lhe basta; nunca busca 

verdadeiramente prová-los.( TODOROV, 1995:21) 

 

Historicamente, a vertente hegemônica do etnocentrismo refere-se a uma visão 

ocidental sobre o resto do mundo, portanto, os impactos decorrentes de sua ação são os 
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mais evidentes. Toda cultura, sociedade, ao ler diferentes formas de organização social, 

irá dispor de suas autoreferências para entender o que se apresenta como diferente. Sob 

esse aspecto devemos atentar para o fato de que algumas manifestações etnocêntricas 

específicas não podem ser generalizadas como Etnocentrismo. 

 O Orientalismo é uma especificidade etnocêntrica, na qual a cultura em análise 

é a Oriental (SAID, 2007), em outras palavras, é como o ocidente lê, interpreta e se 

apropria do oriente. É justamente na pretensão ocidental etnocêntrica, que podemos 

observar como valores próprios do ocidente tendem a ser positivados, considerados 

como universais e, portanto, passíveis de serem disseminados e aplicados a outras 

culturas que não compartilham dos mesmos valores. Assim, a atitude orientalista não é a 

de apenas compreender o Oriente baseado nas referências do Ocidente, mas fazer com 

que pressupostos ocidentais sirvam como parâmetros universais, definam certos e 

errados, bárbaros e civilizados. 

Said não aponta como objetivo em sua obra indicar as falhas de correspondência 

entre Orientalismo e o Oriente, mas demonstrar a construção coerente interna 

promovida por tal corrente, independentemente de refletir ou não em qualquer 

correspondência com um suposto Oriente verdadeiro. 

O valor, a eficácia, a força, a aparente veracidade de uma afirmação escrita 

sobre o Oriente baseiam-se muito pouco no próprio Oriente, dele não podem 

depender instrumentalmente. Ao contrário, a afirmação escrita é uma 

presença para o leitor em virtude de ter excluído, deslocado, tornado 

supérflua qualquer coisa real como o “Oriente”. Assim todo Orientalismo 

representa e se afasta do Oriente: o fato do Orientalismo fazer sentido 

depende mais do Ocidente do que do Oriente. (SAID, 2007:52) 

 

Todas as estratégias e formas de representar a alteridade pelo viés orientalista 

fazem, também, parte do discurso colonial, que por sua vez tem como objetivo 

fundante, o velamento de sua condição de constructo histórico, político e social, 

fazendo-se parecer da ordem do natural. Na seguinte citação, Bhabha explicita sua 

leitura sobre o discurso colonial: 

Para compreender a produtividade do poder colonial é crucial construir o seu 

regime de verdade e não submeter suas representações a julgamento 

normalizante. Só então torna-se possível compreender a ambivalência 

produtiva do objeto do discurso colonial- aquela “alteridade” que é ao mesmo 

tempo um objeto de desejo e de escárnio, uma articulação da diferença 

contida dentro da fantasia da origem e da identidade. O que essa leitura 

revela são as fronteiras do discurso colonial, permitindo uma transgressão 

desses limites a partir do espaço daquela alteridade. (BHABHA, 2010:106) 
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Não submeter a cheque a credibilidade do discurso colonial é uma função 

importante que faz o sistema funcionar, é uma estratégia que lhe confere poder e 

autoridade sobre as narrativas que tece. Evitar a fronteira para que do contato não 

decorra implicações que questionem a validade discursiva e por fim, epistemológica.  

Para isso, faz-se uso de diversas estratégias simbólicas e coercitivas, capazes de evitar 

ao máximo o constrangimento que a contestação de suas verdades poderia acarretar.  

Pelo filme Budrus podemos observar consequências práticas das formas de 

produção de saber colonialista. Mesmo situados na fronteira física, os soldados 

israelenses não conseguiam alcançar o que Bhabha aponta como fronteira do discurso. 

A ideia de que um muro deveria ser construído para proteção do Estado de Israel, de 

forma a isolar aquele vilarejo supostamente perigoso ao território e à população 

israelense, em nenhum momento foi questionada. A escolha do traçado, que cortaria o 

território do vilarejo, derrubaria toda a área de plantio das oliveiras, diminuiria o pátio 

da escola, dentre outras consequências, foram aspectos que, a princípio, despertaram 

tamanha comoção local. Para os jovens soldados, o problema situava-se no fato de eles 

terem uma ordem de seus superiores em mãos e estarem incapacitados de cumpri-la, e 

não na inconsistência de sua necessidade. A resposta militar dada aos movimentos 

locais de resistência pacífica evidencia o extrapolar do colonialismo para além das 

estruturas narrativas. Homens e mulheres desarmados eram empurrados, tornavam-se 

alvos de balas de borracha sem nenhuma aparente necessidade para tanto. Qualquer 

tentativa de aproximação parecia apavorar os soldados, como se o contato fosse mais 

proibido do que o próprio assassinato, atirar tudo bem, dialogar, jamais.  

Para aquela cena, a postura do exército de Israel parecia não fazer nenhum 

sentido. Os depoimentos dados pelos soldados soavam como se eles fossem 

completamente inaptos e incapazes de ler o contexto em que estavam atuando. A 

resposta truculenta e não inteligente, bem como o fato de não buscarem outras formas 

de se relacionar com o contexto, apenas evidencia a poderosa produtividade do discurso 

colonialista israelense em relação à Palestina. Os palestinos já sabiam que iriam 

enfrentar o modus operandi das forças armadas de Israel, os israelenses, por sua vez, 

não esperavam pela resistência pacífica do vilarejo. A impressão dada era a de que as 

respostas violentas buscavam de forma consciente ou não, incitar reações mais 

enérgicas da parte Palestina. Apenas assim aquele contexto começaria a fazer sentido de 

acordo com a poderosa lógica colonialista de Israel, que constrói palestinos como 

perigosos que ameaçam a segurança nacional. 
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Evidenciou-se neste episódio que a perspectiva colonialista na qual os soldados 

israelenses foram formados, havia sido feita com eficiência tal que eles nem sequer 

pareciam dispor de repertório para questionar a impropriedade de suas práticas. No 

entanto, o conflito, a dúvida de como lidar com a situação, que gerava certa inação da 

parte do exército, expunha a fragilidade da estereotipia colonial israelense. Se 

concordarmos com Ainsa, para quem “toda a apropriação de um território não se dá 

somente nos termos presentes em que se aborda, mas também do passado que se ignora 

e do qual se apropria”
4
, podemos entender que naquele encontro entre israelenses e 

palestinos, o passado ignorado veio à tona de forma incompatível com o presente 

esperado. 

 Pelos relatos dos colonizadores, o colonizado teria sua história apagada, e sua 

narrativa passa a ser a confeccionada pelo colonizador.  Pensamento complementar foi 

desenvolvido por Memmi que, ao discorrer sobre o retrato mítico do colonizado, expõe: 

Assim como a burguesia propõe uma imagem do proletário, a existência do 

colonizador reclama e impõe uma imagem do colonizado. Álibis sem os 

quais a conduta do colonizador, e a do burguês, suas próprias existências, 

pareceriam escandalosas. (MEMMI, 1977:77).  

 

Em Budrus, a experiência do contato fez com que o mito fosse questionado. A 

imagem do povo palestino perigoso não condizia com os palestinos encontrados na 

situação da fronteira. 

Esse reclame da imagem, esse apropriar-se da história, são possibilidades da 

tradução cultural
5
, neste caso, a serviço de interesses de dominação bastante denotados. 

A colonização, que faz da história e imagem do colonizador a oficial e legítima, é 

também uma forma de apagar, ocultar os conflitos que uma relação, em potencial, 

permitiria. A dinâmica proposta por tal mecanismo deseja dominar e impor condições 

para que quaisquer punições decorrentes de ressurgências do passado dominado, ou 

mesmo questionamentos do presente, possam ser justificadas. São relações que não 

preveem trocas, mas imposições. Nas palavras de Boaventura de Sousa Santos, “a 

ignorância colonialista consiste na recusa do reconhecimento do outro como igual e na 

sua conversão em objeto” (2004:16). Neste aspecto, a narrativa colonialista aprisiona 

sentidos e dificulta possíveis trocas entre as partes representadas. Muito embora sua 

                                                           
4
 Livre tradução do trecho “toda apropriación de um território se dá no solo em los términos del presente 

que se aborda, sino también del pasao que se ignora y del cual se adueña” (AINSA:1998:38-39) 

5
 Conceito a ser desenvolvido no capítulo 2. 
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imposta condição material não seja terminantemente irreversível, desperdiça a fluidez 

potencial dos encontros e demanda esforços muito maiores, e mesmo dolorosos, para 

que seja transposta. 

Podemos considerar que a três grandes vertentes apresentadas (etnocentrismo, 

orientalismo e colonialismo), são tradições de pensamento dominantes que tracejam 

superficialmente os muros que observamos. Segundo Todorov, a importância de 

estudarmos suas influências nos dias de hoje justifica-se por duas principais razões:  

A primeira é que não considero as doutrinas do passado como a pura 

expressão dos interesses de seus autores: reconheço nelas também uma 

dimensão de verdade; passar pelo discurso para chegar ao mundo é talvez um 

desvio de caminho, mas nem por isso deixa de levar a ele (e traz, ademais, 

outras vantagens). A segunda é que os discursos são eles mesmos, 

acontecimentos, motores da história, e não apenas suas representações. 

(TODOROV, 1995:14)   

 

Todorov aborda o discurso de forma muito semelhante ao que entendemos como 

narrativa, uma forma possível de se estar no mundo e não apenas de representá-lo. A 

partir do método da análise narrativa, portanto, podemos observar como tais correntes 

de pensamento são trazidas aos textos e revelam maneiras pelas quais as relações são 

operadas no presente, como atuam no mundo. 

 Em nossos muros encontramos o mundo árabe, que é ao mesmo tempo não 

ocidental, oriental e (pós-)colonizado. A construção da alteridade árabe suscitada por 

tais epistemologias pode ser encontrada nas narrativas que identificamos como tecidas 

em muros, tanto na Folha de São Paulo quanto na Al Jazeera English.  

Ambos portais jornalísticos online irão lidar, ainda que de formas distintas, com 

tais matrizes de saber. A Folha de São Paulo, como um canal ocidental de notícias, que 

em suas matérias sobre o “mundo árabe” concilia narrativas provindas de agências 

internacionais de notícias, com matérias produzidas por seus jornalistas enviados; e Al 

Jazeera English, um canal de informações produzido por árabes, não necessariamente 

muçulmanos, escrito em inglês, língua de seus colonizadores, que não fazem uso direto 

de matérias das agências internacionais, mas com elas dialogam de forma a disputar 

versões dos mesmos acontecimentos.  

Chegamos aqui a um ponto crucial para orientarmos a busca pelas relações nas 

narrativas: se as narrativas constroem muros, de que forma poderemos buscar relações 

que extrapolem a condição de interdição?  

Pelo exemplo da experiência do coletivo de artistas mineiros que se apropriaram 

dos muros da capital, pudemos observar como a arte desempenhou duas funções 
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complementares: evidenciar a opressão do espaço público que os muros simbolizam e 

sensibilizar tais espaços, sugerir outras relações possíveis com a cidade. Qual seria, 

portanto, o componente narrativo que se equivaleria à arte para os muros? Se avaliarmos 

que as narrativas precisam também ser habitadas por elementos que permitam outras 

relações possíveis com o que está sendo representado, a presença do conflito nos parece 

produtiva. A explicitação dos conflitos disponibiliza contradições, possibilita uma maior 

evidência da condição fronteiriça entre culturas, bem como deixa brechas para que 

outros tipos de relações entre as partes envolvidas emerjam. Podemos considerar que o 

papel desempenhado pela arte nos muros “belorizontinos” assemelha-se ao do conflito 

nos muros identificados nesta dissertação. Ao passo que evidenciam fronteiras, 

permitem potencialmente que seus sentidos sejam extrapolados para além da ideia de 

interdição que provocam à primeira vista.  

 Há de se ponderar que o conflito nos muros construídos narrativamente é 

suscitado pelo encontro entre distintos, pelo contato cultural que a narrativa permite, e 

pelos esforços em se representar tais diferenças. As distinções culturais ,assim como as 

relações, não são dados à priori, são também construções processuais e contextuais 

bastante fluidas. 

Geertz defende o conceito de cultura como essencialmente semiótico e, este 

trabalho, busca abordá-lo justamente pelo viés de sua eterna e processual construção, 

identificada a partir dos e nos modos de vida, equivalentes às “teias tecidas” 

constantemente pelos homens. Nas palavras do autor :  

Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias 

de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas 

teias e a sua análise, portanto, não como uma ciência experimental em busca 

de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado. 

(GEERTZ, 1989:4) 

 

 A cultura é aqui considerada tanto como um conjunto de práticas sociais quanto 

seus resultados nas formas mais cotidianas e sendo assim, o intenso processo de 

vivificação da cultura pode ser atribuído às constantes relações que o próprio conceito já 

sugere. Neste aspecto, a narrativa contém em sua materialidade, representações e 

práticas culturais que “dizem da” e “falam para” a cultura em que está situada. As 

narrativas midiáticas, neste aspecto, podem ser entendidas como modos de dizer, de 

representar práticas cotidianas, um incessante atribuir de significados às diversas teias 

que estão em processo de tessitura. A análise dessas narrativas é, por sua vez, uma 

forma possível de entender de que forma o significado da dimensão cultural encontra-se 
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em disputa na arena midiática, e quais tipos de relação são permitidos na e a partir da 

materialidade narrativa. 

As representações feitas a partir de intensas trocas culturais, provindas das 

atividades humanas, encontros, contatos e identificação das diferenças, delimitação de 

alteridades, podem ser lidas como se “a invenção do Outro fosse, definitivamente, uma 

nova invenção de nós mesmos.”
6 

Esta parece ser uma propriedade comum a todas as 

narrativas, o limite do que nos é próprio se define na fronteira do que nos é alheio, na 

diferença. Cabe-nos avaliar na narrativa midiática quais possíveis tipos de relação são 

permitidos a partir desta constitutiva delimitação de fronteiras.  

Um dos resultados desse vasto de interações possíveis pode ser observado pela 

variedade de culturas existentes. Levi- Strauss, ao discorrer sobre a diversidade das 

culturas humanas, elenca algumas possíveis explicações para tamanha multiplicidade. 

Algumas das distinções entre as culturas, segundo o autor, são justificadas pelo 

“afastamento geográfico das propriedades particulares do meio e da ignorância que 

tinham do resto da humanidade” (1993:332). Todavia, tais argumentos só poderiam ser 

válidos quando aplicados aos raros exemplos de sociedade que tenham se desenvolvido 

de forma absolutamente isolada de toda e qualquer outra, e, portanto, Levi-Strauss 

prossegue: 

Jamais as sociedades humanas estão sós; quando parecem mais separadas, 

ainda é sob forma de grupos ou feixes. (...) Por conseguinte, a diversidade das 

culturas humanas não nos deve levar a uma observação fragmentadora ou 

fragmentada. Ela é menos função do isolamento dos grupos que das relações 

que os unem. (LEVI-STRAUSS, 1993:332-333). 

 

 Muito embora o autor estivesse dedicando sua análise a outro contexto 

sociocultural, a maneira como ele pensa a perspectiva do contato entre culturas nos é 

muito produtiva. Ao considerar as raras exceções de culturas que se desenvolveram 

isoladas, problematiza que a diversidade cultural se deve muito mais às relações 

estabelecidas entre culturas, do que ao isolamento das mesmas. A maneira como 

entendemos as relações culturais, a forma como o contato entre elas se estabelece, está 

intimamente ligado à maneira como as experiências de seus contatos nos são narradas.  

As frequentes representações que associam muçulmanos a fundamentalistas 

religiosos, destituídos de razões lógicas e mais suscetíveis a filiações terroristas são 

                                                           
6
 Tradução livre do trecho original: “La invención Del outro és, em definitiva,uma nueva inveción de si 

mismo”. (AINSA,1998:34). 
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claros exemplos de apropriação do sentido e apagamento de conflito. Significantes 

como árabes, terrorismo e muçulmanos não precisam aparecer juntos em uma narrativa 

para que, no senso comum, um esteja implicado no outro. Seus sentidos são 

aprisionados juntos, seus conflitos apagados, consensos e leituras homogêneas são 

construídos. Esta é a forma pela qual o ocidente, de maneira geral, entende o Islã e seus 

seguidores, e pela qual a tradição judaico-cristã se relaciona com a terceira maior 

religião monoteísta do mundo. Diversos exemplos isolados podem ser encontrados em 

narrativas de jornais ocidentais, sobretudo após 11 de setembro de 2001. Basta uma 

simples pesquisa no histórico online da Folha de São Paulo, por exemplo, e não será 

difícil encontrar as livres associações. Em uma matéria sobre o atentado ao metrô de 

Londres em 2005, podemos ilustrar o que acabamos de apontar: 

A polícia britânica disse ter identificado o quarto suspeito de ter realizado um 

dos ataques bomba que mataram pelo menos 52 pessoas em Londres na 

última quinta-feira. 

Assim como os outros três suspeitos identificados anteriormente, todos 

muçulmanos britânicos de origem paquistanesa, ele também vem da região 

de Leeds, no norte da Inglaterra.
7
 

 

No trecho destacado, não percebemos nenhuma menção explícita que vincule o 

Islã ao atentado terrorista e nossa busca não é pelo explícito da narrativa, mas pelas 

marcas que correspondem aos imaginários já ponderados nesta dissertação. O fato de o 

quarto suspeito ser muçulmano, assim como os outros três identificados anteriormente, 

remete à consistência e coerência dele ser considerado potencialmente vinculado ao 

atentado. O vínculo ao Islã não é justificativa, mas confere sentido, coerência, ao relato. 

Nada mais sobre o suspeito é revelado a não ser sua orientação religiosa, e no 

engendramento de sentidos da presente conjuntura, basta.  

Observamos uma longa tradição do ocidente em representar assuntos referentes 

ao mundo árabe de forma estigmatizada e pouco complexa. De certa forma, tal modus 

operandi de representação extrapolou os limites geográficos, étnicos e culturais, tornou-

se uma âncora de significados. No contexto atual, para uma ação configurar-se enquanto 

terrorista há de se encontrar, necessariamente, árabes, muçulmanos ou pelo menos 

alguma relação com o Islã em sua trama. 

Basta uma simples busca no Google: se colocarmos os significantes árabes, 

muçulmanos e terrorista juntos, poderemos acessar pelo menos 396.000 resultados em 

                                                           
7
 Retirado do domínio: http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u44464.shtml. Último acesso: 20 

de setembro de 2011. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u44464.shtml
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menos de 0,11 segundos.
8

 Se fizermos a mesma busca nos próprios portais de 

jornalismo, os resultados também serão surpreendentemente corpulentos. Em uma 

pesquisa utilizando os mesmos significantes no site da Folha de São Paulo, nos 

deparamos com uma matéria de setembro de 2007, intitulada “Madri condena terroristas 

a 43 mil anos”, referente ao atentado bomba aos trens do subúrbio da cidade espanhola, 

em março de 2004.  Logo pelo subtítulo da matéria já podemos identificar tal 

imaginário ao qual nos referimos repetidamente, referente à associação de terroristas a 

árabes e muçulmanos. O subtítulo diz assim: 

Sete foram absolvidos no julgamento de muçulmanos que explodiram trens 

suburbanos em 11 de março de 2004, matando 191 pessoas.Um dos 

absolvidos era visto como cérebro da operação, mas juízes derrubaram uma 

prova baseada em tradução ruim de conversa em árabe.
9
 

 

O título e o subtítulo juntos remetem exatamente ao imaginário ao qual nos 

referimos. Os terroristas julgados eram todos muçulmanos, logo, onde um significante 

aparecia, o outro não precisava acompanhar, uma vez que um implica, fatalmente no 

outro. Sem precisar avançar muito na matéria, prontamente identificamos que 99% dos 

envolvidos no atentado eram árabes, marroquinos, e o único que não era nem árabe nem 

muçulmano, o espanhol Emilio Suarez Trashorras, supostamente teria alguma relação 

ao grupo ETA, grupo separatista basco.  

Tal exemplo nos remete ao imaginário poderoso ao qual nos referimos, sobre a 

associação simbólica íntima entre os significantes árabe, muçulmano e terrorista. Assim 

como esta matéria, milhares semelhantes podem facilmente ser encontradas no universo 

das narrativas jornalísticas, algumas mais evidentes, como a destacada, e outras com 

vinculações mais sutis. 

No entanto, partindo da provocação de Resende de que “há de se suspeitar dos 

relatos absolutos” (2006:15), nos cabe aqui indagar sobre os tipos de traduções culturais 

impressas nas narrativas configuradas em muros, que permitem que tal encadeamento 

simbólico faça sentindo. 

 

                                                           
8

 Informação retirada do próprio site do google ao fazer esta experiência: 

http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&biw=1366&bih=643&sclient=psy-

ab&q=%C3%A1rabes+terroristas+mu%C3%A7ulmanos&oq=%C3%A1rabes+terroristas+mu%C3%A7u

lmanos&gs_l=hp.3...1452.9235.0.9495.29.29.0.0.0.1.911.11503.2-

2j11j4j6j2.25.0...0.0...1c.FziFCGun89g&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=cce1764ad68c084c. 

Último acesso: 20 de janeiro de 2012. 
9 
Retirado do domínio: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft0111200701.htm. Último acesso em 20 

de janeiro de 2012. 

http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&biw=1366&bih=643&sclient=psy-ab&q=%C3%A1rabes+terroristas+mu%C3%A7ulmanos&oq=%C3%A1rabes+terroristas+mu%C3%A7ulmanos&gs_l=hp.3...1452.9235.0.9495.29.29.0.0.0.1.911.11503.2-2j11j4j6j2.25.0...0.0...1c.FziFCGun89g&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&f
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&biw=1366&bih=643&sclient=psy-ab&q=%C3%A1rabes+terroristas+mu%C3%A7ulmanos&oq=%C3%A1rabes+terroristas+mu%C3%A7ulmanos&gs_l=hp.3...1452.9235.0.9495.29.29.0.0.0.1.911.11503.2-2j11j4j6j2.25.0...0.0...1c.FziFCGun89g&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&f
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&biw=1366&bih=643&sclient=psy-ab&q=%C3%A1rabes+terroristas+mu%C3%A7ulmanos&oq=%C3%A1rabes+terroristas+mu%C3%A7ulmanos&gs_l=hp.3...1452.9235.0.9495.29.29.0.0.0.1.911.11503.2-2j11j4j6j2.25.0...0.0...1c.FziFCGun89g&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&f
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&biw=1366&bih=643&sclient=psy-ab&q=%C3%A1rabes+terroristas+mu%C3%A7ulmanos&oq=%C3%A1rabes+terroristas+mu%C3%A7ulmanos&gs_l=hp.3...1452.9235.0.9495.29.29.0.0.0.1.911.11503.2-2j11j4j6j2.25.0...0.0...1c.FziFCGun89g&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&f
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft0111200701.htm
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1.2. Autoimagem e representação: visto de cima, o muro é uma linha 

 

Demonstramos até aqui, a maneira pela qual os processos epistemológicos que 

operam na representação da alteridade árabe são fundamentais na construção de 

sentidos em muros de substância narrativa. Ainda investindo em um olhar de cima, nos 

cabe agora identificar as formas pelas quais a Folha de São Paulo e A Al Jazeera 

English, se orientam nesta linha simbólica que separa o Ocidente do Oriente. Por atuar 

de forma cotidiana, através de leituras imediatas, quase instantâneas dos acontecimentos 

e pela potência de circulação irrestrita de suas visões por todo o mundo, entendemos 

aqui o jornalismo como um dos grandes responsáveis pela circulação de imaginários e 

construção de saberes na contemporaneidade.  

Nosso empenho é observar como as relações nos muros da Al Jazeera English e 

da Folha de São Paulo se estabelecem. Ainda que cada jornal construa relações 

distintas, até porque suas alteridades não são as mesmas, a forma como elas são 

construídas e permitidas através do muro é o que nos interessa. 

Em 2006 foi inaugurada a Al Jazeera English, que intencionava oferecer uma 

visão árabe sobre os acontecimentos do mundo, sobretudo os que dizem respeito ao 

Oriente Médio. O canal utiliza a língua inglesa visando atingir o público não árabe, bem 

como disputar audiência com a BBC e CNN, por exemplo. Em seu portal podemos 

acessar as noticias diárias, programas de TV, matérias investigativas, bem como 

reflexões sobre suas próprias práticas, como se posiciona nesse jogo de traduzir e ser 

traduzido.
10

 

Resende, em um estudo sobre a cobertura da guerra do Iraque comenta sobre a 

emergência de mídias árabes e sugere o seguinte questionamento:  

As emissoras árabes, produzindo relatos do ponto de vista dos bombardeados, 

traziam ‘cidades destruídas, alvos civis atingidos por engano, familiares 

revoltados e muito sangue’. Haveríamos de nos perguntar, no campo da 

mídia jornalística, como continuar negando a premência de se construir 

algum tipo de reflexão sobre este fato apresentado pela própria urgência da 

vida? (2006:10-11) 

 

Cabe aqui ressaltar o papel da Al Jazeera English e sua práxis, para além da 

cobertura de episódios de guerra ou catástrofes humanas ou naturais. A pergunta de 

Resende permanece válida, mas agora, para outro propósito que não apenas o de dar voz 

                                                           
10

 Analisar aqui o lugar da Al Jazeera English é uma forma de ponderar sobre vozes dos árabes que 

surgem na paisagem midiática, que não mais podem ser ignoradas e que configuram novos sentidos para 

o campo jornalístico. 
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às cidades bombardeadas.  Há de situar a emissora em sua peculiar função no jogo da 

disputa de sentidos hegemônicos não apenas no que diz respeito às reportagens de 

guerras, mas também as de cotidiano, as que envolvem árabes e muçulmanos em seus 

países de origem, bem como nas diásporas pelo ocidente. Memmi, ao refletir sobre a 

situação do escritor, em meio à situação que chama de “retrato crítico do colonizado”, 

diz: 

Curioso o destino o de escrever para um povo que não o seu! Mais curioso 

ainda o de escrever para os vencedores de seu povo! Surpreende a aspereza 

dos primeiros escritores colonizados. Esquecem-se que se dirigem ao mesmo 

público cuja língua tomam emprestada.( 1997:99) 

 

Esta passagem nos remete diretamente aos relatos produzidos por Said ao 

descrever sobre sua condição de eterno deslocamento e não pertencimento, 

independente do lugar e da função que ocupasse. O primeiro estranhamento, e que o 

acompanhou por toda a vida, foi justamente o da língua. Enquanto palestino, cujo 

território era então colônia inglesa, tinha como língua nativa o árabe, mas em sua escola 

não era permitido que esta fosse falada, e caso essa regra fosse desobedecida, o aluno 

estaria submetido a punições. Isso significava algo além da tentativa de colonização da 

língua, mas também da forma de pensar, das epistemologias do saber, percebidas 

nitidamente em seus relatos, aqui ilustradas pela seguinte passagem: 

Toda minha educação foi anglocêntrica- tanto é verdade que eu sabia muito 

mais sobre a história e geografia britânica e até indiana ( matérias 

obrigatórias) do que a história e geografia do mundo árabe. Mas, embora 

ensinado a acreditar e pensar como um escolar inglês, também fui treinado a 

compreender que eu era um estranho, um Outro Não Europeu, educado por 

meus superiores para conhecer meu lugar e nunca aspirar ser inglês.(SAID, 

2003:305) 

 

Ao refletir sobre essas duas passagens, de Memmi e de Said, que evocam, de 

forma geral, a dificuldade ética do uso da língua do colonizador, podemos encarar mais 

complexamente, o delicado posicionamento que Al Jazeera English ocupa. Esta, além 

de atribuir sentidos aos acontecimentos que lhes são alheios, promove também uma 

versão sobre seus próprios, bem como se empenha em apresentar versões e disputar a 

representação feita sobre o “seus” pelos “outros”.  

Os próximos dois artigos retirados do site da Al Jazeera English, apresentam 

aspectos que consideramos centrais para fomentar a discussão sobre a relação entre 

tradução cultural e narrativa jornalística: a tentativa de atribuir a si a imagem de um 

jornalismo distinto do ocidental, e bem como descrever seu lugar no jogo de tradução 

cultural como privilegiado. O primeiro a ser aqui utilizado foi publicado em 19 de 
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dezembro de 2010, com o título “Al Jazeera: A voz popular dos Árabes. O efeito da 

‘nova mídia Árabe’ nas políticas árabes, está promovendo, dramaticamente, novos 

níveis de crítica no povo”
11

, escrito por Larbi Sadiki. O artigo inicia-se da seguinte 

forma: 

Dois axiomas transcendem geografia e cultura. Um, não existe coisa como 

mídia totalmente livre ou independente. Dois, todas as mídias operam em 

contextos de restrições políticas, culturais e materiais. Isso se aplica à Al 

Arabiyya, Al Alam, ou Rotana no Oriente Médio, tanto quanto à Fox, CNN, 

ou The New York Times nos EUA. 

Muitos canais de TV de satélite podem ser certamente considerados como 

ferramentas para políticas externas. E daí? Isso nem chega a ser uma 

revelação. Broadcasts Britânicos, Americanos ou Russos são indireta ou 

mesmo diretamente utilizados como ferramentas de barganha, apoiando 

visões e preferências quanto à política externa. Isso não deveria ser chocante 

para o sofisticado “Ocidente” ou inteligência cosmopolita, a mídia 

indubitavelmente constitui ‘suaves’ ou ‘inteligentes’ poderes.
12 

 

 A crítica editorial consiste em complexificar argumentos tradicionais do 

jornalismo, sustentados há anos, como objetividade e imparcialidade. Tal 

posicionamento remete ao pensamento de Foucault em relação aos mecanismos de 

interdição do discurso: “sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se 

pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim não pode falar de 

qualquer coisa.” (2004:9). A aparente intenção do texto, portanto, é colocar no mesmo 

patamar todas as agências de comunicação sobre a natureza de suas narrativas, de que 

todas apresentam suas interdições e interesses, não sendo privilégio ou desvio de 

conduta a deliberada assunção de uma perspectiva específica. “Falar é uma venerável 

tradição tanto para Árabes quanto para Ocidentais. Essa é a missão da Al Jazeera: 

negociar.” 
13

  

                                                           
11

 Livre tradução do trecho: “Al Jazeera: The Arab’s Vox populi.The effect of the “new Arab Media” on 

Arab politics, have been dramatic, providing new levels of people scrutinity”. Retirada do domínio: 

http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2010/12/20101219115517676789.html. Último acesso em 20 

de agosto de 2011. 
12

 Livre tradução do trecho: Two axioms transcend geography and culture. One, there is no such a thing 

as a totally free or independent media. Two, all media operate within existing political, cultural and 

material constraining contexts. This applies to Al Arabiyya, Al Alam or Rotana in the Middle East, as 

much as it does to Fox, CNN, or the New York Times in the US. 

Many Satellite TV channels may be rightly considered an indirect tool of foreign policy. So what? This is 

hardly a revelation. British, American or Russian broadcasting has been indirectly and in some case 

directly used as a bargaining tool, supporting a foreign policy vision or preference. This should not be 

shocking to the sophisticated 'West' or cosmopolitan intelligentsia, the media undoubtedly constitutes 

'soft' or 'intelligent power'.” Retirada do domínio: 

http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2010/12/20101219115517676789.html. Último acesso em 20 

de agosto de 2011. 

 

13
 Tradução livre do trecho: “To talk is both an Arab and Western venerable tradition. That is Al Jazeera’s 

mission: to parley”. 

http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2010/12/20101219115517676789.html
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A dimensão reivindicada pela Al Jazeera English é de ser a “Vox Populi” do 

mundo árabe, voz essa que durante muito tempo fora apagada, silenciada, expropriada. 

O movimento de retomada da imagem e das histórias, através da língua do colonizador, 

teria função esclarecida e explícita: gerenciar autonomia de suas versões, não ser 

submetido apenas aos sistemas de tradução de suas próprias histórias, bem como 

dialogar diretamente com os colonizadores. Colocar suas narrativas de forma inteligível 

para ambas as partes, colonizadores e colonizados (que por serem colonizados, 

dominam também o idioma inglês, muito embora o canal produza suas matérias também 

em árabe) pode ser entendido como estratégia deliberada e não como detalhe de ordem 

operacional.  

Em suma, A Al Jazeera English através de sua prática jornalística e do uso do 

inglês, produz narrativas para outras culturas, lê e representa outras culturas para os seus 

e também disputa a maneira como quer ser entendida. Assumem e produzem a forma 

que desejam ser representados, aplicam códigos que entendem que sejam decodificáveis 

por ocidentais, bem como produzem críticas acerca de suas práticas e das práticas com 

que dialoga. Percebemos por tal artigo que o canal árabe busca atribuir a si um claro 

projeto de construção de sua autoimagem como a de um grupo de comunicação 

empenhado em realizar processos de negociação cultural. A passagem a seguir 

evidencia o projeto, ao qual nos referimos: 

A Al Jazeera English conta as histórias que outras empresas não contam. 

Como a ‘Voz do Sul’, ancorada no coração do Oriente Médio, e com 70 

escritórios espalhados pelo mundo, a Al Jazeera cobre regiões pouco 

reportadas e eventos por todo mundo com um espírito de jornalismo honesto, 

corajoso e distinto.
14

  

 

Algumas marcas evidenciam essa intenção, tais como a vinculação a si de 

valores como honestidade, coragem, distinção. A Al Jazeera English investe no 

argumento de ser um canal árabe, situado nas regiões pouco reportadas, para valorizar 

seu posicionamento estratégico na disputa por legitimidade de suas representações 

                                                                                                                                                                          
Retirada do domínio: http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2010/12/20101219115517676789.html 

 Último acesso em 20 de agosto de 2011. 
14

 Livre tradução do trecho:  “Al Jazeera English tells the stories that other networks do not. As the 

"Voice of the South", headquartered in the heart of the Middle East, and with close to 70 news bureaus 

worldwide, Al Jazeera covers under-reported regions and events across the world through a spirit of 

journalism that is honest, courageous and distinctive.”. Retirada do domínio: 

http://english.aljazeera.net/aboutus/2009/10/2009103081456514230.html. Último acesso em 20 de agosto 

de 2011. 

 
 

http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2010/12/20101219115517676789.html
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midiáticas. São agora os “outros” falando a “nossa” língua, utilizando ferramentas como 

internet, suportes de broadcast, dentre outras tecnologias da informação.  Isso implica 

pensar os diversos lugares que a tradução e o tradutor ocupam no processo de tessitura 

de narrativas. 

O segundo artigo aqui utilizado para melhor ilustrar tal proposta de imagem de si 

do canal, foi publicado no dia 01 de fevereiro de 2011, de título: “Audiência Norte 

Americana busca pela cobertura da Al Jazeera. Embora todos os obstáculos impedindo 

nosso progresso, Al Jazeera continua a trazer cobertura de qualidade de todas as partes 

do mundo”
15

, escrito por Wadah Khanfar. Esta fora uma semana muito importante para 

a história da emissora devido aos acontecimentos históricos caracterizados, 

majoritariamente, como levantes árabes contra regimes autoritários, ditatoriais. 

Sociedades civis de alguns países árabes saíram às ruas em protestos exigindo 

democracia, transparência do governo e liberdade para seus países, nos casos 

específicos da Tunísia e do Egito. A seguir, uma passagem do texto que ilustra a 

representação do tipo de postura assumida pela emissora referente à forma de fazer 

jornalismo bem como à sua forma de lidar com os “seus”: 

Como diretor geral da maior empresa de Tv da região, estou orgulhoso em 

dizer que a Al Jazeera vem reportando das regiões ‘hot spot’ bem antes delas 

começarem a ser “relevantes” em Janeiro de 2011. Do Sudão à Tunísia, à 

Palestina, ao Egito, nossa marca de ‘jornalismo de profundidade’ tem sido 

disponibilizada para todos que quiserem e puderem ver.(…)Por anos a Al 

Jazeera cobriu o quanto a população egípcia era afetada pela crise econômica 

e estagnação política.  Outras empresas podem escolher pelas manchetes de 

grande impacto simplificando em ameaças extremistas, ou em 

enquadramentos da violência contra os seres humanos como um mero fator 

no preço global do petróleo. Outras, claro, produzem coberturas excelentes 

em várias partes do mundo. Com tudo isso, a Al Jazeera prosseguiu 

intensamente, oferecendo perspectivas com mais nuances, mesmo quando 

nossa região natal não é tópico para as mentes de todo o mundo.”
16

  

                                                           
15

  Livre Tradução do trecho: US viewers seek for Al Jazeera coverage. Despite obstacles impeding our 

progress, Al Jazeera continues to bring quality coverage from all around the world.” Retirada do domínio: 

(http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/02/201121121041735816.html) Último acesso em 20 

de novembro de 2011. 
16

 Tradução livre do trecho: “As director general of the region's largest TV network, I am proud to say the 

Al Jazeera Network has been reporting from the region's hot spots well before they "mattered" in January 

2011. From Sudan to Tunisia to Palestine to Egypt, our trademark "journalism of depth" has been on 

display for all who are able and care to see. (...)For years Al Jazeera has reported on how the Egyptian 

population is affected by economic hardship and political stagnation. Other networks may choose to focus 

on headline-grabbing stories simplifying extremist threats, or framing violence against human beings as 

merely a factor in global oil prices. Other networks, of course, have provided excellent coverage in many 

parts of the world. All along, Al Jazeera continued apace, offering more pedestrian, if nuanced, 

perspectives, even when our home region is not the topic on everyone's minds.” 

(http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/02/201121121041735816.html). ) Último acesso em 20 

de novembro de 2011. 
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O que tal passagem parece evidenciar é a busca da emissora por assumir uma 

postura de significar e disputar o agendamento internacional de notícias com outros 

acontecimentos por todo o mundo. Explicitar a importância dos processos de disputa de 

representações como estratégia e se utilizar de sua relevância local em um momento em 

que o Oriente é pauta, significa reivindicar seu lugar de autoridade sobre as narrativas 

de tal região. O próprio fato de marcarem a posição de que estão a reportar os 

acontecimentos locais de forma a não valorizar apenas os enquadramentos de violência, 

ou as repercussões no preço do petróleo, pode ser interpretado como uma forma de 

negociação e construção de uma imagem de si baseada em valores distintos aos que lhes 

são massivamente atribuídos. O estar e o ser, juntos, fomentam a imagem de si do canal 

no que diz respeito aos parâmetros de qualidade atribuídos à abordagem jornalística 

aplicada.  

Ao analisarmos tal artigo enquanto proposta de outra abordagem de jornalismo 

possível, a Al Jazeera English parece estar consciente da importância fundamental de 

ancorar variadas perspectivas à sua narrativa a fim de complexificar suas abordagens. A 

alternativa sugerida para lidar com a práxis jornalística pode ser interpretada como uma 

tentativa de elaborar novas epistemologias, distintas das colonizadoras, ou mesmo um 

empenho em afirmar e disputar um novo lugar de fala. Não se pode perder de vista, no 

entanto que: 

Nenhuma intervenção,..., em nenhum lugar do mundo, conseguirá “resolver” 

situações precisas antes que as mentalidades das humanidades tenham se 

transformado quanto a esse aspecto: que existe imprevisibilidades de nossas 

existências e de nossas influências uns nos outros. (GLISSANT, 2005:107).  

 

Ambos são artigos que questionam o campo jornalístico, sobretudo no que tange 

à objetividade e à relação das perspectivas socioculturais no processo de construção e 

compreensão do mundo. Importante ressaltar que são peças que servem a um projeto de 

construção de imagem de si, de um tipo de jornalismo que a empresa diz exercer. 

A Folha de São Paulo, por sua vez, encontra-se, inevitavelmente, tomada pelas 

questões já amplamente discutidas sobre representação e epistemologias hegemônicas, 

mas ocupa outro lugar nessa arena de disputa de sentido. Ao contrário da Al Jazeera 

English que leva aos seus outros o que lhe é próprio a Folha de São Paulo, ao fazer a 

cobertura de acontecimentos no e/ou sobre, no caso aqui analisado, o mundo árabe, 

empenha esforços em trazer para os seus, o que lhe é alheio. Neste percurso, encontra 

barreiras com a língua, com a cultura, bem como problemas da ordem da experiência 
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dos encontros. A estrutura de seu portal online de notícias, assemelha-se ao da Al 

Jazeera English, é composto por matérias produzidas pela mescla de informações 

coletadas nas agências internacionais de notícias, possui colunas e matérias elaboradas 

por enviados como Samy Adghrni e Marcelo Ninio, bem como colunas com matérias de 

teor mais explicitamente subjetivo, opinativo, como a produzida por Vladimir Safatle.  

Em 2011, a Folha de São Paulo completou 90 anos enquanto empresa 

jornalística e, há aproximadamente 20 anos, possui o canal midiático que iremos 

analisar com mais afinco, o Folha online (Folha.com).  Em quase um século de história, 

A Folha acompanhou diversas mudanças na sociedade brasileira, bem como no mundo 

inteiro, e sua narrativa não está isolada dos contextos que formaram e formam o mundo. 

Em matérias que descrevem sua trajetória, podemos identificar algumas formas de 

representação de si em relação ao tipo de jornalismo que pratica. 

Na matéria especial: “90 anos de Folha em nove atos”, uma passagem é bastante 

elucidativa deste ponto: 

Respondendo a (...) fragmentação, a direção do jornal elegeu o pluralismo e o 

apartidarismo (predicados valorizados em outros momentos da história do 

veículo) como os principais pilares do Projeto Folha. 

O projeto começou, na prática, um mês depois da votação das Diretas-Já, 

quando Otavio Frias Filho assumiu a Direção de Redação. Três meses depois 

entrava em vigor o ‘Manual Geral da Redação’, consolidando as linhas 

centrais do projeto. Do ponto de vista formal, tentava-se estabelecer um 

padrão que eliminasse os excessos de opinião e impressionismo 

característicos da cobertura das Diretas. 

(...)Implantado com rigor, o Manual da Redação enfrentou a resistência de 

parte dos jornalistas, sobretudo de alguns dos mais experientes repórteres, 

que se sentiam tolhidos por regras draconianas que, em versões posteriores, 

foram abrandadas e substituídas pelo exercício do bom-senso. 

Superadas as dificuldades internas, o Projeto Folha teria ainda que passar 

pelo crivo da sociedade civil com a qual o jornal se identificava desde 

meados dos anos 70. Já na eleição indireta de 1985, a Folha tratou igualmente 

os dois candidatos, Tancredo e Paulo Maluf, este em aliança com a 

desgastada base governista dos militares. A cobertura, criticada pela opinião 

majoritária do chamado campo progressista, mostrou como não é simples a 

prática do apartidarismo. 

Com o tempo, o Projeto Folha transformou-se numa influente escola de 

jornalismo.
17

 

 

Pelo longo trecho destacado, infere-se uma tentativa da empresa de atribuir a si a 

imagem da prática de um jornalismo isento de opiniões, apartidário, imparcial, que 

supostamente seria garantido pela utilização do “manual de Redação”. Não se trata, 

necessariamente, de uma abordagem em que preveja a supressão total de traços de 

subjetividade. A proposta é que tal característica seja cautelosamente utilizada, de forma 

                                                           
17

 Retirada do domínio: http://www1.folha.uol.com.br/folha90anos/877777-os-90-anos-da-folha-em-9-

atos.shtml. Último acesso em 23 de julho de 2011. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha90anos/877777-os-90-anos-da-folha-em-9-atos.shtml
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a não prejudicar um valor que, segundo a empresa, seria mais valioso para o jornalismo, 

a objetividade. Isso fica explícito na passagem a seguir:  

A transição de um texto estritamente informativo, tolhido por 

normas pouco flexíveis, para um outro padrão textual que admita um 

componente de análise e certa liberdade estilística é consequência da 

evolução que estamos procurando identificar. Trata-se, porém, de política a 

ser administrada com parcimônia e cautela, seja para que não se perca a base 

objetiva de informação, seja para que o leitor não fique à mercê dos caprichos 

da subjetividade de quem está ali para, antes de mais nada, informar com 

exatidão. A um texto noticioso mais flexível deve corresponder um domínio 

superior do idioma, bem como redobrada vigilância quanto à verificação 

prévia das informações, à precisão e inteireza dos relatos, à sustentação 

técnica das análises e à isenção necessária para assegurar o acesso do leitor 

aos diferentes pontos de vista suscitados pelos fatos. 
18

 

  

Há, nesse pressuposto assumido pela Folha, uma aposta de que a maior 

parcimônia em relação à subjetividade funciona como forma de evitar sensacionalismos 

que destituiriam o mérito jornalístico de suas matérias, geraria o que a empresa 

considera como “mal-estar da imprensa”:  

O mal-estar que cerca a imprensa passou a se traduzir em três acusações 

predominantes: ela seria superficial, invasiva e pessimista. 

Em vez de se voltar para o esclarecimento de processos complexos e 

contraditórios a imprensa opta -de acordo com a primeira crítica- por pinçar 

seus fragmentos mais estridentes, praticando simplificações que só 

aparentemente refletem uma disposição crítica, na verdade conivente com as 

estruturas que finge ignorar. Para o segundo tipo de acusação, no afã de obter 

revelações chocantes a imprensa atropela quaisquer limites, sobrepondo um 

suposto interesse público, cuja extensão ela mesma estabelece, aos direitos 

individuais de privacidade e reputação. Tangida pela competição à busca do 

"furo pelo furo", permeada por uma atmosfera de descrença reinante nas 

redações, a imprensa adota uma linha destrutiva- daí o seu alegado 

pessimismo. 
19

 

 

A Folha de São Paulo compartilha da perspectiva de que pelo uso da 

objetividade, poderia se prevenir das críticas e acusações referentes aos textos 

apresentados, cujo problema consistiria em, basicamente, no emprego excessivo de 

subjetivismos. Existem estratégias e formalidades, portanto, que garantem argumentos 

para os jornalistas defenderem a suposta objetividade de seus textos, o que nos remete 

ao pensamento de Tuchman, que pondera sobre as noções de objetividade na prática 
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 Retirada do domínio: http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/projeto_editorial_texto_livre.htm. 

Último acesso em 23 de julho de 2011. 
18

 Retirada do domínio: http://www1.folha.uol.com.br/folha90anos/877777-os-90-anos-da-folha-em-9-

atos.shtml. Último acesso em 23 de julho de 2011. 
19

 Retirado do domínio: http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/proj_edi_critica.htm. Último acesso 

em 23 de julho de 2011. 
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jornalística ao considerar que “‘objectividade’ pode ser vista como um ritual estratégico. 

Protegendo os jornalistas dos riscos de sua profissão”. (TUCHMAN, 99:74).  

Foram aqui apresentadas as abordagens que cada empresa jornalística sugere 

fazer. Ambas garantem que suas estratégias são pensadas de forma a garantir um 

jornalismo de qualidade, um comprometimento com as informações e conhecimentos 

produzidos. A Al Jazeera English, por sustentar seu lugar de fala como credibilidade de 

sua narrativa, nega uma possível existência da imparcialidade no processo de produção 

textual, enquanto a Folha de São Paulo  faz desta seu grande objetivo. A 

imparcialidade, portanto, é o ponto que separa e une as duas perspectivas; a forma de 

lidar com tal conceito serve para ambas como argumento para responder às críticas que 

suas práticas suscitam. A Al Jazeera English, ao ser acusada de partidária, ou mesmo 

panfletária, poderá responder que a imparcialidade nunca fez parte de sua política 

editorial, e que não existe jornalismo que não seja parcial. A Folha de São Paulo, ao 

responder à mesma acusação, alegará que a objetividade é considerada como um 

norteador, e poderá demonstrar em seu texto as marcas que comprovam fidelidade às 

normas e regras da objetividade. 

As duas lançam estratégias distintas para alcançar um mesmo objetivo comum: a 

fala mais verdadeira, a maior credibilidade de suas versões e disputa dos significados 

que lhes são de interesse. Cabe ser ressaltado aqui, que as peças analisadas são esforços 

de ambos os meios em construir suas autoimagens, estabelecendo o que Lago chamará 

de “contrato de comunicação”: 

No contrato de comunicação que estabelece o jornalismo como um gênero 

discursivo, a representação do jornalista sobre si mesmo – e sobre o 

jornalismo que diz exercer – coordena parte da imagem que lhe será atribuída 

depois pelo leitor. Como a distribuição do poder de dizer entre jornalistas e 

leitores é assimétrica, o jornalista tem espaço e oportunidade para afirmar, 

reiteradamente, o papel que julga desempenhar ou quer que o outro acredite 

que ele desempenha. Essas representações, ditas e reditas como verdades ao 

longo do tempo, constroem o ethos jornalístico, “um conjunto de disposições, 

percepções e valorações que jornalistas têm de si e do mundo, uma dimensão 

do habitus que contém a auto-imagem e, nesse sentido, orienta as 

representações” (LAGO, 2002: 2). 

 

Para entendermos os processos de tessitura narrativa empenhados por cada um 

desses meios, para que possamos entender a base que forma as narrativas que 

identificamos como muros, é necessário entender também por onde e por quais 

maneiras os contratos de comunicação se estabelecem. Isso, no entanto, não significa 

garantia de que a imagem construída de si será de fato aplicada às suas construções 

narrativas. Compartilhamos uma passagem de Benneti que explica essa razão: 
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O discurso não está no texto, e sim na prática discursiva 

(FOUCAULT, 1995) exercida entre o enunciador e o leitor. O jornalismo é 

uma prática discursiva articulada por muitos sujeitos: o jornalista, o leitor, a 

fonte, o veículo, o anunciante. Nessa prática, o jornalismo ocupa um lugar de 

enunciação a partir do qual está autorizado a “tratar dos fatos do mundo”, e 

os sentidos que ele deseja construir só têm alguma chance de se 

concretizarem se o leitor reconhecer a legitimidade e a singularidade daquele 

lugar de enunciação. (BENNETI, 2009:2) 

 

Identificados os lugares de fala e os pressupostos objetivos de cada um dos 

canais de comunicação, nos interessa agora buscar as relações presentes nas narrativas 

que elas produzem. Passemos da ordem das autorepresentações para a materialidade de 

seus textos cotidianos. O que nos interessa realmente não é a equivalência entre a 

representação de si com a prática jornalística, mas como relações possíveis são 

materializadas nas narrativas. Assim como o projeto de muro em Budrus, que pretendia 

bloquear o contato entre palestinos e israelenses, teve sua proposta re-significada 

através da articulação da população local, extrapolando a intenção inicial da construção, 

as imagens de si das empresas jornalísticas também podem ter seus sentidos deslocados 

a partir do momento que atentamos para as relações suscitadas pelos textos produzidos.  

As autoimagens construídas por cada instituição são relevantes aqui para a 

compreensão das estratégias utilizadas nas construções dos textos produzidos por cada 

uma das empresas e seus jornalistas. As relações que podemos encontrar nas narrativas, 

por sua vez, transcendem às sugeridas pelas imagens de si construídas pelas emissoras. 

Ao considerarmos o protagonismo dos processos de comunicação na 

contemporaneidade, há de se ponderar sobre a dimensão da “artificialidade” dos 

mesmos. Segundo Flusser, “a comunicação humana é um processo artificial. Baseia-se 

em artifícios, descobertas, ferramentas e instrumentos, a saber, em símbolos 

organizados em códigos” (2010:89). A partir do momento em que consideramos que 

todo empenho de comunicar implica necessariamente na escolha de artifícios, estes 

passam a ser nosso grande foco de investigação.  Através das estratégias materializadas 

nas narrativas é que poderemos verificar as relações possíveis em cada uma delas.  

Flusser considera que o movimento de naturalização dos processos artificiais da 

comunicação nem sempre operam na ordem do consciente, como mostra a seguinte 

passagem:  

O caráter artificial da comunicação humana (o fato de que o homem 

se comunica com os outros por meio de artifícios) nem sempre é totalmente 

consciente. Após aprendermos um código, tendemos a esquecer sua 

artificialidade. (FLUSSER, 2010:90) 
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 Flusser alerta ainda para o fato de que o velamento da condição artificial da 

comunicação implica em problemas metodológicos, uma vez que “a teoria da 

comunicação não é uma ciência natural, mas pertence àquelas disciplinas relacionadas 

com os aspectos não naturais do homem, que já foram conhecidas como ‘ciência do 

espírito’”(2010:91).  A proposta do autor é a de estudar a “teoria da comunicação como 

uma disciplina interpretativa, e a comunicação humana como um fenômeno 

significativo a ser interpretado” (2010:91) 

Visto de cima, distanciado, o muro é uma imposição intransponível que 

inviabiliza possíveis trocas ou encontros entre as partes. Podemos ver os dois lados 

separados, mas não as relações. Algumas abordagens jornalísticas reproduzem essa 

interdição, como poderemos observar na cobertura da construção do Centro Cultural 

Islâmico na área onde se situava o World Trade Center, em Nova Iorque.  

Para que interpretemos a comunicação, precisaríamos aterrissar de nosso 

sobrevoo sobre os muros, reconhecer os lados separados por ele, e as potenciais relações 

que possibilitam infiltrações e atravessamentos de seus bloqueios. Há, no entanto, 

narrativas que não permitem a aterrisagem e aparentam empenhar esforços em ver as 

situações apenas de cima, deixando poucas brechas para a busca por relações outras que 

não as de interdições. 

 

1.3  Muramento das diferenças 

 

Em 2010 o projeto de construção de uma mesquita no Marco Zero, onde se 

encontrava o prédio do World Trade Center em Nova Iorque gerou enorme polêmica; 

Em Nova Iorque a alegação central era a de que a construção de uma Mesquita 

significava colocar um templo terrorista em uma área destruída pelos mesmos. 

Depois dos atentados às Torres Gêmeas, em 2001, tornou-se particularmente 

difícil encontrar nas mídias ocidentais em geral, quaisquer alusões ao universo árabe 

que não o relacionasse, de alguma forma, com a esfera do temor ao terrorismo. De 

narizes protuberantes a turbantes, indícios étnicos e culturais passaram a assumir maior 

evidência no processo de estigmatização da alteridade árabe. Farah observa alguns casos 

criminosos que geraram vítimas muçulmanas nos Estados Unidos logo após o episódio 

do World Trade Center: 
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Nos Estados Unidos, estrangeiros confundidos com muçulmanos foram 

assassinados porque tinham feições árabes ou usavam turbante-entre eles, um 

indiano sikh e um egípcio copta (cristão). (FARAH, 2001:09) 

 

Ao discutir sobre a diáspora muçulmana, sobretudo na Europa, Demant 

identifica que “mais do que o Islã, são os muçulmanos que são vistos como ameaça; a 

rejeição se mistura a preconceitos étnicos e racistas e à competição pelo emprego.” 

(DEMANT, 2008:180).   

A rejeição do muçulmano e sua associação à periculosidade, no Ocidente, faz 

parte de um projeto epistemológico maior, que não se inaugura e nem se encerra na 

narrativa. Quando observamos as narrativas que representaram as repercussões do 

projeto de construção de uma Mesquita e um Centro Cultural de Tradições Islâmicas a 

duas quadras de onde se localizavam as Torres Gêmeas, em Nova Iorque, tal vinculação 

do Islã ao terror, ao inimigo, fica muito evidente. A proposta gerou uma série de 

manifestações que dividiram opiniões nos Estados Unidos. Ao passo que para muitos, 

segundo a cobertura da Folha de São Paulo e da Al Jazeera English, o projeto tenha 

sido considerado como uma provocação, uma vez que o Islã estava sendo intimamente 

vinculado à religião e à motivação do atentado, o embargo da construção do Centro 

Cultural de Tradições Islâmicas poderia acarretar no comprometimento de um valor 

amplamente ostentado pelos Estados Unidos: a liberdade, sobretudo a religiosa. 

Em maio de 2010 o Conselho Municipal de Nova Iorque aprovou a construção 

da Mesquita. Da matéria da Folha de São Paulo, retirada da agência de notícias France 

Press em Nova Iorque, destacamos a seguinte passagem: 

O conselho municipal da cidade de Nova York aprovou um controvertido 

projeto para construir um centro cultural islâmico e uma mesquita a dois 

quarteirões do ‘marco zero’, no sul de Manhattan, onde em 11 de setembro 

de 2001 ataques terroristas derrubaram as torres do World Trade Center. 

O conselho aprovou a obra numa votação de 29 a favor, 1 contra e 10 

abstenções, o que constitui um sólido apoio. Os partidários da ideia afirmam 

que a chamada Casa Córdoba ajudará a desfazer os estereótipos negativos 

sobre o Islã que prevalecem na cidade desde que extremistas muçulmanos 

derrubaram as torres gêmeas, matando 3.000 pessoas. 

‘Os adversários questionam o projeto porque dizem que ele insultará a 

memória das vítimas.’ 
20

 

Muito embora a matéria aborde a aprovação do projeto da Casa Córdoba, marcas 

no texto fazem com que a narrativa sugira relações distintas das que a própria 

mensagem aparentemente suscita. Apesar da aprovação para se construir o Centro 

Cultural Islâmico ter sido baseada em argumentos que indiquem uma tentativa de não 

                                                           
20

 Retirado do domínio: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/741032-nova-york-aprova-construcao-de-

mesquita-no-marco-zero.shtml. Último acesso em 18 de julho de 2011. 

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/741032-nova-york-aprova-construcao-de-mesquita-no-marco-zero.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/741032-nova-york-aprova-construcao-de-mesquita-no-marco-zero.shtml
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estigmatização da religião, a narrativa é tecida de forma a trair tal pretensão. O uso do 

termo “controvertido projeto” associado à ideia de ataque terrorista, bem como a 

vinculação dos “estereótipos negativos sobre o Islã” aos “extremistas muçulmanos 

derrubaram as torres gêmeas”, não deixam de fazer parte do senso comum hegemônico 

de afirmação do muçulmano como outro temido.  

Tal notícia nos permite, portanto, a seguinte indagação: Seria o projeto da Casa 

Córdoba de fato controvertido, ou controvertida foi a reação da população norte-

americana? Segundo sugerido pela narrativa da Folha de São Paulo, se foram os 

“ataques terroristas que derrubaram as Torres do World Trade Center” e os “extremistas 

muçulmanos que derrubaram as torres gêmeas”, deveríamos concluir que terroristas e 

extremistas muçulmanos são sinônimos. De acordo com tal engendramento de sentidos, 

o Islã é considerado como uma ameaça, logo um “insulto à memória das vítimas”.  

A forma como a narrativa é tecida permite apenas uma resposta para a 

indagação, sugere que a proposta seja a “controversa” da história e não as reações a ela. 

O Islã não deixa de ser uma ameaça, os muçulmanos não deixam de ser perigosos.  

Apesar de o texto supor uma não estigmatização da religião e de seus 

seguidores, os muçulmanos permanecem ali emparedados como alteridade temida, 

afinal, extremistas muçulmanos não deixa de ser uma categoria de muçulmanos. O muro 

ali construído impede outras relações entre as alteridades. O uso de formatos 

tradicionais de se representar este outro muçulmano é escolhido e utilizado em 

detrimento da ponderação de uma nova situação apresentada, afinal o conselho 

municipal de Nova Iorque já havia aprovado a construção do complexo Córdoba. Muito 

embora os fatos se apresentassem inusitadamente a favor de um projeto muçulmano, a 

narrativa não conseguira acompanhar um possível novo registro para a relação entre o 

Islã e o Ocidente. 

Para a mesma notícia, a Al Jazeera English escolheu outra forma de abordagem. 

Os termos terroristas, extremistas muçulmanos não são utilizados em nenhuma 

passagem.  

Autoridades americanas aprovaram a construção do Centro Cultural Islâmico 

e da Mesquita na cidade de Nova Iorque, apesar das tensões sobre o fato de 

sua construção ser localizada perto do lugar onde os ataques de 11 de 

Setembro de 2011 se deram.
21

 

                                                           
21

 Livre tradução do trecho: US authorities have approved the building of an Islamic culture centre and 

mosque in New York City, despite tensions over it being located near the site of the September 11 attacks 

in 2001, retirada do domínio:  

http://www.aljazeera.com/news/americas/2010/08/20108323348309300.html. Último acesso em 23 de 

setembro de 2011. 

http://www.aljazeera.com/news/americas/2010/08/20108323348309300.html
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O uso do termo “tensão” distingue-se do “controvertido”, muito embora ambos 

apontem para a mesma situação delicada envolvida em tal decisão do governo de Nova 

Iorque. Não fugindo à disputa da expressão “controverso”, a matéria da Al Jazeera 

English é dividida em um sub-tema chamado “Questão Controversa”
22

, mas a 

controvérsia identificada na narrativa não se refere ao projeto, mas à sua repercussão 

nos Estados Unidos. A construção do texto foi feita da seguinte forma: 

A proposta da mesquita emergiu como uma questão política nacional, com 

membros proeminentes do Partido Republicano, como da candidata à vice-

presidente Sarah Palin, ao veterano porta-voz da Câmara dos Deputados, 

Newt Gingrich, expressando sua oposição. 

A mesquita está sendo desenvolvida por um grupo chamado Iniciativa 

Córdoba. 

O grupo diz em seu website que seu objetivo é promover uma relação melhor 

entre o Mundo Muçulmano e o Ocidente, ‘dirigindo o mundo de volta ao 

caminho do mútuo reconhecimento e respeito, e longe do aumento das 

tensões.’ 
23

 

 

A estratégia utilizada pela Al Jazeera English é a de colocar o cerne da 

contradição na polêmica política suscitada, e não no projeto propriamente dito. Tal 

narrativa é tecida de forma a levar outros sujeitos ao muro. Ao passo que evidencia a 

oposição do Partido Republicano norte-americano à construção da mesquita, expõe o 

que o grupo autor da proposta tem como suposto objetivo, voltar ao caminho de mútuo 

reconhecimento e respeito entre o “mundo muçulmano” e o Ocidente. O contraditório, 

neste aspecto, seria a postura que se colocasse de forma oposta a tal propósito. A 

oposição narrada como contraditória, é assim emparedada, não há margem para outras 

relações com ela, até porque são apenas citadas, seus argumentos não são expostos. 

Quando comparamos as matérias da Folha.com com a da Al Jazeera English, 

percebemos muitas proximidades formais e diferenças estratégicas sutis, a começar 

pelos títulos: “Nova York aprova a construção de mesquita no marco zero” e “Mesquita 

                                                           
22

 Livre tradução do Controverisal Issue. 
23

Livre tradução do trecho: The proposed mosque has emerged as a national political issue, with 

prominent members of the Republican party like vice presidential candidate Sarah Palin to former House 

of Representatives Speaker Newt Gingrich voicing their opposition.;  

The mosque is being developed by a group called the Cordoba Initiative. 

The group says on its website that its goal is to foster a better relationship between the Muslim world and 

the West, "steering the world back to the course of mutual recognition and respect and away from 

heightened tensions"; retirado do domínio: 

http://www.aljazeera.com/news/americas/2010/08/20108323348309300.html. Último acesso em 23 de 

setembro de 2011. 

 

 

http://www.aljazeera.com/news/americas/2010/08/20108323348309300.html
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do marco zero aprovada”, respectivamente. O primeiro deixa a entender que tal 

aprovação fora uma concessão do Estado de Nova York, o estado aparece como sujeito 

passível de aprovar ou não tal construção. O segundo busca eliminar qualquer 

alternativa possível, apenas atesta o fato de que o projeto fora aprovado. Ao que parece, 

em cada uma das narrativas, distintos atores são emparedados e permitem pouca 

margem para relações mais complexas.  A Folha de São Paulo empareda os 

muçulmanos, os vincula a terroristas, enquanto a Al Jazeera English empareda os 

americanos do Partido Republicano, por se oporem a uma proposta, que teoricamente, 

dialogaria diretamente com os princípios fundantes da sociedade americana, a liberdade 

religiosa. 

Outros exemplos podem reforçar esta perspectiva, tal como as matérias 

publicadas por ambas as empresas, no dia em que o presidente norte-americano Barack 

Obama declarou seu apoio ao projeto da Casa Córdoba. Novamente os títulos das 

matérias são bastante contundentes em relação à perspectiva de abordagem que iremos 

encontrar em cada uma das matérias. “Apoio de Obama à mesquita no ‘marco zero’ 

irrita parentes das vítimas” da Folha de São Paulo, faz contraponto ao “Obama apoia a 

mesquita no ‘ marco zero’.” 
24

 da Al Jazeera English. 

Ao passo que a empresa brasileira investe em expor os problemas que envolvem 

o posicionamento do presidente, o canal árabe não reconhece a polêmica como 

pertinente, nem mesmo a pondera, pelo menos no título. Há de se considerar que se trata 

de um episódio inusitado, em que muçulmanos obtêm êxito frente a fortes pressões 

norte-americanas, como o Partido Republicano, em um país que desde 2001 vem 

desenvolvendo uma frente deveras hostil em relação ao Islã e seus seguidores. Sendo 

assim, reações inflamadas da oposição e euforias do lado “vitorioso” já eram 

minimamente esperadas. 

A Folha de São Paulo acentua o posicionamento dos opositores em uma matéria 

dividida em quatro blocos, sendo dois deles dedicados aos indignados em relação à 

aprovação do projeto, um com os argumentos de Obama e outro, mais tímido, com o 

grupo de apoiadores. A Al Jazeera English , por sua vez, apresenta em apenas 3 tímidos 

parágrafos dos 15 que compõem a matéria, ponderações sobre a existência e 

                                                           
24

 Livre tradução do título: “Obama backs ‘Ground Zero’ Mosque.” retirado do domínio: 

http://www.aljazeera.com/news/americas/2010/08/20108323348309300.html. Último acesso em 23 de 

setembro de 2011. 

 

http://www.aljazeera.com/news/americas/2010/08/20108323348309300.html
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insatisfação da oposição. Na apresentação dos argumentos contra o apoio de Obama à 

construção da mesquita, diz a Folha:  

O grupo ‘Famílias do 11/9 para uma América forte e segura’ afirma em um 

comunicado que está atônito com a decisão de Obama de permitir a 

construção de uma mesquita na região. 

‘Obama abandonou os Estados Unidos no lugar em que o coração dos 

Estados Unidos quebrou há nove anos, e onde seus verdadeiros valores 

estavam à vista de todos’, afirma o grupo conservador em um comunicado. 

‘Agora este presidente declara que as vítimas do 11/9 e suas famílias devem 

suportar outro peso. Devemos permanecer calados no último lugar nos 

Estados Unidos onde ainda se lembra do 11/9’, completa o texto. 

‘Construir a mesquita e o centro cultural tão perto do ‘marco zero’ é um ato 

deliberadamente provocativo que precipitará mais derramamento de sangue 

em nome de Alá’, acrescenta o grupo. 

‘Aqueles que continuam atacando e matando soldados e civis americanos 

verão isto como um símbolo de seu progresso histórico, onde conquistaram 

sua maior vitória’.
25

 

 

Todos os argumentos ponderados por tais depoimentos relacionam 

veementemente o Islã ao atentado de 11 de setembro e ao terrorismo, o que faz com que 

a presença da mesquita represente nada além do que uma afronta à memória das 

vítimas, e aos valores norte-americanos. Tais argumentos, construídos narrativamente 

desta forma, aprisionam o significado do Islã ao terrorismo de forma indissociável, 

intransponível. A mesquita significa um “outro peso”, uma “vitória” para os assassinos 

que atacaram a América, e não uma possibilidade de reconfiguração de tais sentidos. O 

modo como esta narrativa se configura interdita quaisquer outras relações possíveis com 

a alteridade muçulmana; são terroristas, assassinos, e assim permanecerão.  

Mesmo na parte dedicada aos argumentos a favor do projeto, tais não são 

apresentados com tamanha assertividade. Segue o exemplo:  

O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, apoiou firmemente o 

projeto, bem como várias organizações religiosas na cidade. Porém, 53% dos 

nova-iorquinos são contra, segundo uma pesquisa divulgada esta semana.
26

 

 

Na breve passagem, podemos perceber que apesar da exposição do firme apoio 

do prefeito da cidade, seu argumento não é aqui fundamentado, além de ser colocado 

em cheque, visto que se ele representa a população de Nova York, não poderia apoiar 

algo que mais da metade da população reprova. (53%). 
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 Trecho retirado do domínio: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/783069-apoio-de-obama-a-

mesquita-no-marco-zero-irrita-parentes-de-vitimas.shtml. Último acesso em 30 de setembro de 2011. 
26

Trecho retirado do domínio: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/783069-apoio-de-obama-a-mesquita-

no-marco-zero-irrita-parentes-de-vitimas.shtml. Último acesso em 30 de setembro de 2011 

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/783069-apoio-de-obama-a-mesquita-no-marco-zero-irrita-parentes-de-vitimas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/783069-apoio-de-obama-a-mesquita-no-marco-zero-irrita-parentes-de-vitimas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/783069-apoio-de-obama-a-mesquita-no-marco-zero-irrita-parentes-de-vitimas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/783069-apoio-de-obama-a-mesquita-no-marco-zero-irrita-parentes-de-vitimas.shtml


47 
 

A Al Jazeera, por sua vez, ignora, quase por completo, a existência da oposição 

ao projeto. Quando não ignora, tece narrativamente os oposicionistas de forma a 

deslegitimar ora seus argumentos, ora sua conduta. 

Por algumas semanas, oponentes na cidade de Nova York protestaram 

publicamente contra o projeto, alegando ser um insulto à memória das quase 

3000 pessoas que morreram nos ataques de 2001.  

Grandes Republicanos como Sarah Palin, a veterana candidata a vice-

presidente, e Newt Ginfrich, ex-porta voz da Câmara dos Deputados, já 

anunciaram sua oposição.
 27

 

 

No trecho destacado, assim como observamos na tessitura da narrativa da 

Folha.com, os argumentos da oposição são apresentados, mas não justificados, 

complexificados. Há uma preocupação notória da Al Jazeera em não permitir qualquer 

encadeamento de significados que possa vincular os atentados às mortes de 11 de 

setembro ou ao Islã, bem como de não complexificar os argumentos da oposição.   

Oponentes, incluindo alguns parentes das vítimas dos ataques de 11 

de Setembro, encaram o prospecto de uma mesquita tão próxima à área 

destruída do Trade Center como um insulto a memória dos que foram mortos. 

Alguns parentes de vítimas, no entanto, são a favor.
28

 

 

Pelo destaque anterior, podemos observar a mesma estratégia utilizada pela 

empresa brasileira, porém para outro propósito. Pontuam a oposição, mas ponderando 

sua coesão, ou seja, para este caso, mostram que nem todos os parentes de vítimas do 11 

de setembro se opõem à construção da mesquita. 

É justamente nesta questão que devemos ter grande cautela no exercício de 

análise. Até que ponto a narrativa de ambos os meios não são “dois lados de uma 

mesma moeda”, fazem uso da mesma estratégia, ainda em direções opostas, de forma a 

produzir estigmas diferentes, cada um à sua maneira? A Al Jazeera English, por não 

                                                           
27

 Livre Tradução do trecho: “For several weeks, opponents of the plan in New York City have publicly 

protested against it claiming it is an insult to the memory of nearly 3,000 people who died in the 2001 

attacks(…) But top Republicans including Sarah Palin, the former vice-presidential candidate, and Newt 

Gingrich, the former speaker of the House of Representatives, have already announced their opposition” 

Retirado do domínio: http://www.aljazeera.com/news/americas/2010/08/201081422058404426.html. 

Último acesso em 30 de setembro de 2011. 
28

 Livre tradução do trecho: Opponents, including some relatives of the victims of the September 11 

attacks, see the prospect of a mosque so near the destroyed trade centre as an insult to the memory of 

those killed. Some of the victims' relatives, however, are in favour. 

Retirado do domínio: http://www.aljazeera.com/news/americas/2010/08/201081422058404426.html. 

Último acesso em 30 de setembro de 2011. 

 

 

 

http://www.aljazeera.com/news/americas/2010/08/201081422058404426.html
http://www.aljazeera.com/news/americas/2010/08/201081422058404426.html
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representar a visão hegemônica Ocidental, consegue propor outra forma de narrar ou 

apenas representa o lado do “outro”, da mesma maneira que “nós”? 

Há de se considerar que a escolha de elementos que comporão as narrativas 

aparece aqui com um objetivo claro, disputar versões no cenário midiático, propor 

representações que desafiem ou reforcem as tradições narrativas presentes. Todas as 

relações que cada muro pode sugerir tendem a partir de um pressuposto comum, de que 

cada um está mais de acordo com a realidade exposta do que o outro. O jogo de ressaltar 

aspectos em detrimento de outros, tanto na Al Jazeera English quanto na Folha de São 

Paulo, faz parte do que Foucault chama de “vontade de verdade” (2004:17). Segundo o 

autor a “vontade de verdade” serve como um dos mecanismos de exclusão que habita o 

processo de disputa de poder e autoridade no processo de construção de sentidos, em 

suas palavras:  

(...) a vontade de verdade, como prodigiosa maquinaria destinada a 

excluir todos aqueles que, ponto por ponto, em nossa história, procuram 

contornar essa vontade de verdade e recolocá-la em questão contra a verdade, 

lá justamente onde a verdade assume a tarefa de justificar a interdição e 

definir a loucura, (...) (FOUCAULT, 2004:20) 

 

De acordo com tal mecanismo, uma das partes envolvidas em uma disputa de 

sentido sempre será excluída, a “vontade de verdade” opera mais na interdição da 

alteridade do que com o comprometimento com a experiência apresentada. Tanto a Al 

Jazeera quanto a Folha de São Paulo fazem uso de tal estratégia em diferentes graus, 

bem como respondem às distintas “ordens do discurso”, novamente dialogando com 

Foucault. Falam de lugares distintos, apreendem e representam o mundo baseadas em 

experiências distantes, bem como dialogam com diferentes níveis de legitimidade e 

autoridade atribuídos às versões narrativas que apresentam. Isto não necessariamente 

quer dizer que ambas façam uso das mesmas estratégias apenas em direções opostas, 

mas que, mesmo propondo formas distintas de representar o outro, tal “vontade de 

verdade”, parte integrante da tessitura narrativa, é utilizada nas construções narrativas 

do episódio analisado, de forma a isolar as leituras e interpretações possíveis do caso. 

Conseguimos ter uma leitura mais complexa do episódio, acessamos lados 

distintos, apenas porque juntamos os dois lados no muro para fazer a presente análise. 

Quando acessamos cada uma daquelas narrativas, isoladamente, ou melhor, levando em 

consideração apenas o contexto narrativo em que cada um foi produzido, torna-se uma 

árdua tarefa buscar por outras relações possíveis. O outro separado pelo muro, encontra-

se bloqueado, interditado, aparece apenas como negação de relação.  
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A marca que identificamos na narrativa, que garante sua manutenção no nível do 

sobrevoo, é o vasto uso de referenciais etnocêntricos. Em perspectivas etnocentristas 

engessadas, não interessa conhecer o outro, relacionar-se com ele, apenas gerar versões 

próprias que assegurem que a diferença permaneça do outro lado do muro. A relação 

cabível para tal postura epistemológica é a de dominação e controle do outro. Diversas 

dimensões se confundem, as narrativas e as práticas sociais se entrelaçam no mundo, 

refletem e influenciam-se, indistintamente, umas nas outras.  

O encontro dos jovens soldados israelenses com a resistência pacífica dos 

palestinos, por exemplo, configurava um mundo quase indecodificável. Os jovens 

militares não dispunham de repertórios simbólicos suficientes para compreender a 

realidade que se apresentava. Buscavam em suas próprias referências, mas aparentavam 

não conseguir elaborar sentidos para a cena que se montava em suas frentes.   

O desafio é, portanto, encontrar nas narrativas relações que extrapolem à simples 

interdição do outro, mas que permitam encontros e trocas via conflito. Onde encontrar 

nas narrativas, estratégias que nos permitam aterrissar do sobrevoo etnocêntrico e 

relacionar com os lados dos muros?   
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CAPÍTULO II- Relações em troca: aterrissagem  

 

Os muros narrados revelam atitudes epistemológicas que podem ser percebidas 

nas formas como as fronteiras são construídas. Considerar as narrativas como 

construções de espaços, nos permite entendê-las enquanto práticas de interação e 

criação de novos espaços. Neste aspecto, narrativas constroem mundos. Não é 

desconsiderada aqui, a materialidade dos espaços, nem tampouco a subjetividade das 

experiências, mas estas não são, necessariamente, determinantes; suas relações é que 

nos interessam. Uma vez que aterrissamos nos espaços criados narrativamente, 

podemos perceber outros tipos de interações para além das permitidas pelas formas 

hegemônicas de constituição de saberes, como as etnocêntricas, orientalistas e/ou 

colonialistas. 

Os relatos são animados por uma contradição que neles representa a relação 

entre fronteira e a ponte, isto é, entre um espaço (legítimo) e sua 

exterioridade estranha (...)Deste modo, se introduz uma contradição dinâmica 

entre cada delimitação e sua mobilidade. De um lado o relato não se cansa de 

colocar fronteiras (...) Os limites são traçados pelos pontos de encontro entre 

as apropriações progressivas e os deslocamentos sucessivos dos actantes 

(CERTEAU,2009:194)  

 

O ambiente da fronteira em que se situa o muro é o espaço onde os opostos 

podem de fato ser complexificados, uma vez que nele aterrissamos;  é onde eles se 

aproximam, se encontram e se tocam em “pontos de encontro”. Tal contato produz, 

simbolicamente, o que Certeau chama de:  

Paradoxo da fronteira: criados por pontos, os pontos de diferenciação entre 

dois corpos são também pontos comuns. A junção e disjunção são aí 

indissociáveis. (CERTEAU, 2009:195)  

 

Quando a fronteira, em seu paradoxo, é negada ou evitada e, o outro é 

transformado em tão somente aquilo que nós construímos sobre ele, há de se questionar 

os sistemas de representação que permitem que isso aconteça. Quando o “outro” vem à 

tona à revelia de “nós”, tal problematização torna-se ainda mais urgente. Budrus, neste 

aspecto permite uma ampliação deste paradoxo da fronteira. O que o muro pretendia 

separar, serviu para unir os dois lados em questão, o sentido e a proposta do muro, pelo 

menos no que se refere aquele pequeno vilarejo na Palestina, foi disputado e 

modificado.  

Nesse sentido, a produtividade simbólica de ocupar muros é imensa, a fronteira é 

levada à cena e a cena é levada ao mundo. 
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Onde o mapa demarca, o relato faz a travessia. O relato é “diégese”, como diz 

o grego para designar a narração: instaura uma caminhada(“guia”) e passa 

através (“transgride”).(...) As demarcações são limites transportáveis e 

transporte de limites, elas também metaphorai ( CERTEAU, 2009:197) 

 

Cada muro é constituído por relações que dizem mais do construtor que do 

emparedado, neste sentido, dialogando com Certeau, por mais que muros sejam fixos, 

seus limites são moldáveis de acordo com seu processo de construção.  

A tradução cultural é um exercício de colocar culturas distintas em relação e a 

narrativa que dela decorre diz muito sobre a natureza deste contato. Para traduzir é 

demandado o empenho do encontro, de envolvimento com o outro, para que ele se 

torne, minimamente, decodificável.  Compartilhamos da noção sugerida por Benjamin 

de que “uma tradução, por melhor que seja, jamais poderá ser capaz de significar algo 

para o original. Entretanto, graças à sua tradutibilidade, ela encontra-se numa relação de 

grande proximidade com ele” (1962:10).  

Não pretendemos sugerir que tradução busque se assemelhar ao conceito de 

espelhamento, tampouco é esta a pretensão de Benjamin. Ao olharmos para as 

narrativas que representam o mundo árabe, buscamos justamente pelos seus elementos 

de tradutibilidade, aqueles que nos permitem aproximar das fronteiras (construídas 

narrativamente) entre as culturas, para que então possamos observar as relações 

estabelecidas. A relação de proximidade com o traduzido remete à possibilidade de ele 

se tornar comum, ainda que diferente.  

Quando pensamos na tradução de uma obra literária, sabemos que nosso público 

leitor será o de uma língua específica. A tradução de tais obras não pode ser feita de 

forma literal, afinal, cada língua, cada cultura, demanda uma estrutura específica de 

construção sintática e de pensamento. Traduzir, nesse aspecto, seria buscar transmitir o 

sentido da obra, fazendo com que o traduzido não necessariamente seja idêntico ao 

original, mas sim decodificável para seu público. “Toda tradução envolve alguns 

aspectos de diálogo entre o familiar e o estranho. Diálogo significa isso, dia-legein, dar 

boas vindas às diferenças”
29

 

 Para Ricoeur, a tradução é constituída por duas tarefas supostamente 

conflitantes: “trazer o autor ao leitor e trazer o leitor ao autor” (RICOEUR, 2006:8). 

Para que esta possa ocorrer a despeito de seu componente conflitante, o autor sugere 

                                                           
29

 Livre tradução do trecho: “All translation involves some aspect of dialogue between self and stranger. 

Dialogue means just that, dia-legein, welcoming the difference” (KEARNEY, 2006, xvii) 
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que se “desista da idéia de uma perfeita tradução. Essa renúncia por si só torna possível 

viver com a concordada deficiência, impossibilidade (...), de servir a dois mestres: o 

autor e o leitor.”
30

.  

Adaptando tal pensamento à logica da tradução cultural, podemos dizer que esta 

só é possível quando desistimos de buscar apreender o outro em sua integralidade. Ele 

será tão somente o quanto conseguimos nos aproximar dele. Este tipo de tradução atua 

como um processo de mediação, construída em um entre- lugar, capaz de estabelecer 

conexões, distanciamentos, em suma, tornar conhecido para os seus a cultura dos 

outros.  De acordo com vivências e contextos, muros variados são construídos, bem 

como intervenções distintas são propostas.   

Sob tal perspectiva, não há como se ponderar o grau de qualidade de uma 

tradução pela perfeição embutida na ideia de espelhamento, mas pela comunicabilidade 

que permite entre os “dois mestres”. Isso, no entanto, não significa dizer que as 

traduções não possam ser criticadas. Críticas são produtivas e devem ser feitas, mas 

quando focam nas relações permitidas pelas traduções, e não apenas formalidades 

lexicais, sintáticas. Ricoeur ao comentar sobre a qualidade das traduções reforça: 

Uma boa tradução pode apenas alcançar uma suposta ‘equivalência’ que não 

é fundada em um ‘identidade’ de significado demonstrável. Equivalência sem 

identidade. Essa equivalência só pode ser buscada, trabalhada, suposta. E a 

única forma de criticar as traduções- coisa que sempre podemos fazer- é 

sugerir outra suposição, alegação, melhor ou diferente.
31

 

Há formas e formas de tradução, e esse processo envolve diversos fatores para 

além do conhecer, se envolver e deixar-se conhecer e envolver. A tradução cultural nem 

sempre deriva de um ímpeto do encontro, mas também de motivações talvez não tão 

nobres como, medo, temor, desejo de dominação, interesses políticos, econômicos, etc. 

Ainsa, ao descrever os processos de colonização da América Latina, bem como seus 

impactos nesta e mesmo na Europa e nos europeus, propõe uma descrição histórica das 

motivações dos encontros com o desconhecido, que embora voltada para América 

Latina, pode também ser aplicada a outras experiências: 

                                                           
30

 Livre tradução do trecho: “give up the idea of the perfect translation. This renunciation alone makes it 

possible to live, as agreed deficiency, the impossibility(…),of serving two masters:the author and the 

reader.” (RICOEUR, 2006:8) 
31

 Livre tradução do trecho“ a good translation can aim only at a supposed ‘equivalence’ that is not 

founded on a demonstrable ‘identity’ of meaning. Equivalence without identity. This equivalence can 

only be sought, worked at, supposed. And the only way of criticizing a translation- something we can 

always do- is to suggest another supposed, alleged, better or different one”. (RICOEUR, 2006:22) 
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Desde a extinta Idade do Ouro o ser humano nunca se conformou em viver 

tranquilamente em um entorno conhecido. Desde tempos imemoriais o temor 

pelo vazio circundante- aquele ignorado e que o rodeia- tem levado homens a 

explorar as fronteiras do desconhecido, ampliando assim seus conhecimentos 

da realidade, por um lado, e por outro, preenchendo com as criações de suas 

fantasias todo o espaço desconhecido, um modo de pré coloniza-lo pela 

imaginação. Essa forma de possuir seus contornos- tanto o real quanto o 

fantasioso- tem lhes concedido a confiança necessária para fazer avanços 

territoriais efetivos no mundo.
32

 

 

Hoje, ao olharmos para tal período histórico, podemos concluir que os 

propósitos específicos da época eram conquistas territoriais, pretensões imperialistas, 

que também atuavam no campo do imaginário, de “pré-colonizar pela imaginação”. Se 

assumirmos que esta seja mesmo uma constante para  a humanidade, há de se identificar 

nas narrativas atuais, as formas pelas quais propósitos e imaginários colonialistas 

operam. Kearney considera a tarefa da tradução como uma tarefa interminável, “(…) 

um trabalho incansável de memória e luto, de apropriação e desapropriação, de assumir 

e de abandonar, de expressão de alguns e acolhimento de outros”.
33

 

A função da tradução cultural, portanto, assume extrema importância, sobretudo 

em um contexto em que há uma vasta quantidade e qualidade de culturas cujos contatos 

se encontram cada vez mais adensados, ora virtualmente através dos meios de 

comunicação ora por fluxos migratórios, exílios, ocupações militares, guerras.  

Retomando a esse ponto, Nercolini e Borges prosseguem: 

 
Ao pensar na relação entre culturas a partir da metáfora da tradução cultural, 

a questão das fronteiras, dos limites entre culturas se impõe. (...)Para me 

aproximar de outra cultura e tentar traduzi-la para minha, às vezes é preciso 

‘desrespeitar’ a minha própria, transgredi-la, romper com seus limites e 

acolher o Outro. A ruptura parece fundamental para não se reduzir o alheio 

ao que é próprio do meu mundo. (NERCOLINI & BORGES, 2003:140) 

 

Sendo assim, cabe também ao tradutor cultural problematizar a forma de se 

relacionar com a fronteira, ou melhor, como traduzir a fronteira. Ao jornalista, por 

exemplo, produtor das representações midiáticas, importa refletir sobre as maneiras de 

                                                           
32

 Livre tradução do trecho: “Desde La perdida de La Edad de Oro El ser humano no se há conformado 

nunca com vivir apaciblemente em um contorno conocido. Desde tiempos immemoriales el temor por el 

vacío circundante -lo ignorado que lo rodea- han llevado al hombre a ir explorando las fronteras de lo 

desconocido ensanchando así sus conocimientos de la realidad, por um lado, y por el outro, a poblar com 

las creaciones de su fantasia todo espacio ignoto, um modo de precolonizarlo por la imaginación. Esta 

forma de posee el contorno- tanto la real como la fantasiosa- Le han otorgado la seguridad necesaria para 

los progresivos asentamientos en el mundo efectivamente abordado. (AINSA, 1998:36-37) 

33
 Livre tradução do trecho: ... a work of tireless memory and mourning, of appropriation and 

disappropriation, of taking up and letting go, of expressing oneself and welcoming others.” (KEARNEY, 

2006, xx) 
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lidar com as fronteiras, já que estas não são apenas estritamente geográficas, de 

isolamento físico, mas também simbólicas. Os muros em que o outro encontra-se 

emparedado poderá sugerir diversos tipos de relação, estas irão variar, em parte, de 

acordo com a própria formação cultural do tradutor, bem como com o desejo, vontade 

de estabelecer, ou não, tais diálogos, em deixar-se afetar pela experiência e a manifestar 

em e nas narrativas.  

Em todo caso, neste processo, ao traduzir uma cultura, o tradutor 

necessariamente interage com a mesma. Toda narrativa é atravessada por experiências 

de diversas ordens, que podem ser transmitidas para os relatos de forma mais ou menos 

engessadas, absolutas. Ressalta-se aqui, que mesmo as traduções culturais que 

desenvolvem simbolicamente o jogo de aviltamento do colonizado e positivação do 

colonizador, empenham esforços enormes para consolidar seus argumentos de forma a 

minimizar possíveis margens para refutações. Sendo assim,  

A tarefa do tradutor cultural ao tentar fazer com que uma cultura não somente 

seja aceita, mas entendida por outra, acaba por criar um terceiro espaço, ou 

melhor, ocupar um espaço entre as duas culturas em questão, um entrelugar 

possibilitador do diálogo entre elas (...). A tensão que se estabelece nesse 

processo de tradução cultural entre aproximação/possibilidade, 

afastamento/conflito/impossibilidade é uma tensão que pode ser criativa e 

levar o tradutor a ficar sempre alerta e a ter claro que seu trabalho nunca está 

terminado ou perfeito. O conflito é sua marca indelével e fugir dele é também 

fugir da possibilidade de uma tradução cultural consequente e proveitosa. 

(NERCOLINI & BORGES, 2003:151-152).  

.  

 Ao analisarmos as mediações promovidas pelas narrativas midiáticas que 

pretendem traduzir uma cultura que lhe é alheia, podemos identificar marcas desse 

processo vivo de trocas culturais como mudanças, negociações, (re) configurações de 

práticas e conceitos. O componente conflito, nesse caso, situa-se como uma espécie de 

marco entre as culturas em jogo, um ponto de encontro, tanto para as tentativas de 

interação, quanto para tentativas de distanciamento. O conflito quando exposto pode ser 

considerado como indício de que encontros culturais, não necessariamente, implicam 

em apagamentos ou submissões de uma cultura à outra. Muito pelo contrário, tornam-se 

evidências de que as relações culturais não anulam as partes envolvidas, ainda que não 

saiam “ilesas” às influências de suas alteridades. 

Segundo sugerem Nercolini e Borges, o estudo de culturas só pode ser realizado 

na perspectiva das relações, impossível, pois, seria estudá-las isoladas em si mesmas. 

Sendo assim, o empenho da tradução encontrar-se-ia justamente em elucidar tais 
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conexões, em providenciar através de narrativas, os potenciais simbólicos dos encontros 

culturais, como sugere a citação a seguir:  

Tradução é (...) a ferramenta com que uma cultura dá forma a uma matéria 

prima muito especial: o significado do Outro.(...)Traduzir é colocar povos em 

contato: uma questão, portanto, que envolve o poder, no caso da tradução, o 

poder de apropriar-se do significado do Outro. (NERCOLINI & BORGES, 

2003:139) 

 

A tarefa de colocar povos e culturas em contato não é ofício específico da 

tradução cultural, a bem da verdade essa função não é específica de uma área de saber 

apenas, mas para pensarmos as relações culturais nas narrativas ela nos é muito 

proveitosa. 

2.1. Muro da fronteira e a fronteira do muro 

 

As leituras sobre intervenções artísticas nos muros da Cisjordânia são bastante 

elucidativas para pensarmos as questões anteriormente expostas. Elas, como 

demostraremos a seguir, colocam culturas distintas e em conflito em relação, sem fazer 

com que esse conflito seja apagado; são intervenções artísticas promovidas por dois 

europeus em uma das maiores referências do conflito Israel/Palestino.  

O muro construído por Israel, cercando e ocupando o território Palestino da 

Cisjordânia e Jerusalém Oriental, possui cerca de 760 km de extensão e altura, 

aproximadamente três vezes maior que a do já extinto muro de Berlim. Desde junho de 

2002, sua construção gerou polêmicas em torno de sua real pretensão. Ariel Sharon, 

então primeiro-ministro israelense alegava se tratar de uma medida de segurança 

nacional, resposta à segunda intifada palestina iniciada em setembro de 2000, 

decorrente do fracasso da conferência de Camp David em julho do mesmo ano. 

 Esse argumento, razoável, tanto para os próprios palestinos quanto para a 

comunidade internacional, fora severamente questionado quando apresentado seu 

projeto de traçado. 760km  de muro significam, minimamente, 345km a mais do que o 

previsto pela “Green Line” ou Linha do Armistício de 1949, o traçado apresentado e 

construído por Israel foi baseado apenas nas fronteiras das anexações territoriais de 

Israel decorrentes da Guerra de Seis Dias de 1967. Apenas 20% de seu projeto 

respeitava a “Green Line” (80%, por sua vez, situam-se em territórios palestinos), 

ignorando assim a Convenção de Haia, a Quarta Convenção de Genebra e a Resolução 
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465 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O que havia sido justificado como 

medida de segurança nacional, apresentava-se como política de expansão de fronteira. 

 
Fig.1- ilustração do traçado do muro em relação à “Green Line” 

 

A maioria dos Palestinos não se opõe a Israel dar ao mundo a maior parede 

para ser utilizada por grafite e artistas de rua: o que é primariamente negado é 

sua rota- que não segue a Linha Verde, a internacionalmente reconhecida 

fronteira entre Palestina-Israel. Se você insistir em construir o Muro, eles 

dizem, construa-o na fronteira internacionalmente reconhecida que 

compartilhamos. Justo suficiente.
34

 

 

A concretude do muro é comprovável, a realidade que ele impõe para as rotinas 

dos palestinos e israelenses pode ser testemunhada, mas isso não implica em dizer, 

todavia, que sua materialidade monopolize os sentidos que podem ser construídos sobre 

ele. Sua bruta condição de imposição, tanto por sua imponência física quanto pelos 

impactos operacionais cotidianos que causa às populações são bastante evidentes, 

enquanto realidade exposta o muro tem sua função bem denotada. Como narrativa, 

entretanto, sua produção de sentidos está em disputa; disputa simbólica e disputa física. 

Consideramos aqui que sua disputa simbólica opere também, e ao mesmo tempo, em 

sua materialidade, existência.  

Neste sentido, olhar para o muro enquanto concreto, fronteira, política, poder, 

símbolo; é também entendê-lo como discurso, é empreender-se no desafio proposto por 

Fairclough referente à ideia da tridimensionalidade discursiva, composta por “texto, 

prática discursiva e prática social”. Segundo o autor,  

                                                           
34

 Livre tradução do trecho: “Most Palestinians don’t object to Israel giving the world’s graffiti and street 

artist the largest canvas on the planet: what is primarily objected to is its route- it doesn’t folloe the Green 

Line, the international recognized Palestine-Israel border. If you insist building a Wall, they say, build it 

along the internationally recognized border that we share. Fair enough” (PARRY, 2010:11) 



57 
 

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, como também relações, identidades e 

instituições que lhes são subjacentes. (FAIRCLOUGH, 2001:91) 

 

Quando, então, pensamos o muro a partir dessa perspectiva tridimensional do 

discurso, deparamos com a condição de que uma única materialidade remete a variados 

textos, práticas discursivas e práticas sociais. Essas, por sua vez, não são categorias que 

existem somente em dinâmica relacional, portanto, permitem variadas formas de serem 

lidas e interpretadas. Apesar de cada uma delas possuir autonomia de sentido mesmo 

quando isolada de seu contexto, apenas abordando-as como um sistema integrado é que 

seu potencial simbólico pode ser disputado. O muro é ao mesmo tempo um texto, uma 

prática social e uma prática discursiva, mas só pode ser abordado como discurso quando 

as três dimensões são entendidas em uma relação.  

Duas intervenções artísticas, o grafite de Bansky em seu projeto “Santa´s 

Guetto” e a fotografia de JR em “Face2Face” exemplificam a potencialidade de geração 

de novos processos de significação do muro e da fronteira e nos auxiliam a pensar as 

relações e processos de tessitura narrativa.  

Bansky, consagrado artista de rua de Londres, possui uma organização chamada 

Picture on Walls que anualmente promove a exposição “Santa’s Guetto”. A exposição 

tem como proposta expor peças que contestem a lógica consumista associada aos 

tempos de Natal, e em 2007 ele resolveu levá-la aos muros de Belém, convidando 

outros 14 artistas de rua para trabalhar em conjunto com os artistas palestinos.  

O conceito era simples: os artistas fariam uma arte, disponível para venda ao 

público por leilões- mas aqueles que esperavam comprar uma obra original 

do Bansky ou outros, teriam que viajar até Belém, e testemunhar a ocupação 

Israelense e os “checkpoints”, e fazer seu lance pessoalmente.
35

 

 

Em apenas poucas semanas essa exposição arrecadou cerca de um milhão de 

dólares, entregues a instituições de caridade locais, bem como “chamou a atenção do 

mundo de uma forma que transcende à linguagem, e engajou milhões de pessoas que 

não se interessariam, ordinariamente, pela ocupação ilegal de Israel na Palestina.”.
36

  

                                                           
35

 Livre tradução do trecho: The concept was simple: the artists would make artwork available for sale by 

auction to the public- but those wanting to buy an original work of art by Bansky or the others would 

have to travel to Bethelem, witness Israel’s occupation and checkpoints, and bid in person.” (PARRY, 

2010:9) 

36
 Livre tradução do trecho: call world’s attention in a way that transcended language and engaged million 

Who wouldn’t ordinarily take an interest in Israel’s illegal occupation of Palestine”. (PARRY, 2010;9) 
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 Em todas as suas intervenções, Bansky busca instigar e questionar a presença do 

muro bem como os argumentos que supostamente os sustentam. O exemplo a seguir, da 

Figura 2, demonstra o grafite de uma pomba branca, animal mundialmente conhecido 

como símbolo da paz, vestida de colete à prova de balas com a mira de um atirador em 

seu peito. A paz para a população civil de Israel é um argumento recorrentemente 

utilizado para justificar a construção de muros na Palestina. Fazendo uso desta noção, 

Bansky estampa no muro a incoerência do argumento em relação à prática cotidiana. 

 

Fig.2-pomba com colete à prova de balas-Bansky 

 

 

Já a figura 3, que veremos a seguir, satiriza a incondicional obediência do 

exército israelense, que cumpre cegamente às ordens expressas de seus superiores, 

através do grafite que estampa um soldado verificando a documentação de um burrico.

 

Fig.3-soldado israelense exigindo identificação de um burro-Bansky 

 

 

O que a intervenção traz de inusitado, muito embora não tenha sido a primeira 

nem última intervenção artística em muros, tampouco neste, é a astúcia de Bansky ao 

utilizar de sua esperada repercussão internacional para reverberar sua arte em forma de 

protesto. Ao responder sobre essa específica edição do “Santa’s Guetto” e sobre sua 

posição em relação ao conflito da região, diz:  
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Obviamente não é função de nenhum grupo esparso de idiotas que rabiscam 

dizer o que é certo ou errado nesta situação(...) A exposição apenas estende 

uma mão suja de tinta para ajudar pessoas comuns em uma situação 

incomum.(PARRY,2010:10) 

 

 O muro assume um lugar ambíguo neste caso: ao passo que é alvo de críticas, e 

por isso é escolhido por Bansky para tal intervenção; é também a nobre área de painel 

de sua arte, e isso implica em algumas questões delicadas.  

Ao intervir artisticamente naquele espaço, a intenção de impacto político, social, 

cultural de sua arte, baseado em sua própria prática social e discursiva, encontrará 

outras recepções e desdobramentos, que não as de sua pretensão inicial
37

.  Embora o 

muro se mantenha dividindo israelenses e palestinos, os sentidos atribuídos a ele pelas 

intervenções de Bansky fazem com que sua materialidade se modifique. Tal mudança, 

no entanto, não é sentida de forma uniforme, sua mediação está indissociavelmente 

vinculada às variantes ordens sociais e discursivas, como Fairclough sugere: 

Em lugar de dizer que tipos de discursos particulares têm valores políticos e 

ideológicos inerentes, direi que diferentes tipos de discursos em diferentes 

domínios ou ambientes institucionais podem vir a ser ‘investidos’ política e 

ideologicamente (Frow,1985) de formas particulares. Isso significa que os 

tipos de discurso podem também ser envolvidos de diferentes maneiras- 

podem ser ‘reinvestidos’. (FAIRCLOUGH, 2001:95)  

 

Essas re-apropriações de sentidos ficam nítidas quando o processo da prática 

discursiva, no caso, o ato em curso da pintura, é explicitado. Segundo Bansky, alguns 

palestinos tinham sérias objeções ao “embelezamento” do muro, colocando-se contra 

quaisquer intervenções artísticas, acreditando que “é melhor isso sem nada, de forma 

opressiva, como uma reflexão à natureza de Israel.”
38

 

 O diálogo a seguir é bastante emblemático para a questão: 

Old Man: Se você pinta o muro, você o faz parecer bonito. 

Bansky: Obrigado. 

Old Man: Nós não queremos que ele fique bonito. Odiamos 

ele. Volte pra casa.
39

 

  

                                                           
37 Aqui, a pretensão inical refere-se à seguinte passagem: “ The artist also used the opportunity to utilize 

the Wall as a giant billboard for their own political messages with some massive, stunning images- wall 

spaces throughout the city were also populated with work that challenge or subverted understanding about 

the reality faced by Palestinians under occupation” (PARRY, 2010:9) (Livre Tradução: O artista também 

usou essa oportunidade para fazer do Muro um outdoor gigante para suas próprias mensagens políticas, 

com suas impressionantes e enormes imagens- os espaços do muro foram também ocupados por toda a 

cidade com um trabalho que desafia ou subvert o entendimento sobre a realidade encarada pelos 

Palestinos que vivem sob a ocupação) 
38 Livre tradução do trecho: “it is best left in its plain, oppressive form as a reflection of Israel’s  nature.” 
(PARRY, 2010:9) 
39  

PARRY, 2010:10 
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Eis uma clássica questão dessa mediação entre mundos materializada nessa 

intervenção, na negociação entre o a intenção de uma obra e a forma como ela é 

interpretada. Bansky tem como intenção fazer aquilo que julga um horror, circular e 

impactar o resto do mundo, uma vez que conhece o poder de repercussão de suas obras; 

o velho homem, em sua análise, preocupa-se com o impacto local da intervenção, e o 

quão potencialmente danoso pode ser para a juventude e consequentemente para a 

própria condição dos palestinos. O dilema colocado é o fato de o consenso ser da ordem 

do impossível e o conflito, do constitutivo, abrindo-se assim uma rica arena de 

negociações, como Fairclough já sugere na seguinte passagem: “A prática discursiva 

envolve processos de produção, distribuição e consumo textual, e a natureza desses 

processos varia entre diferentes tipos de discurso de acordo com fatores sociais.” 

(2001:107). 

O muro pintado com imagens críticas à ocupação de Israel modificou suas 

dimensionalidades (pensando aqui na questão da tridimensionalidade discursiva), 

consequentemente suas relações e por fim seu discurso como um todo. Entre obras que 

buscam combater, ironizar e mesmo ridicularizar diretamente os argumentos de Israel 

que sustentam tais construções, bem como com o imaginário hegemônico ocidental 

sobre o que acontece na região, tal intervenção modifica também a forma discursiva 

tridimensional do muro. Altera-se o texto, a prática social e a prática discursiva, todavia 

as mudanças só podem ser percebidas na perspectiva da relação. Se isolássemos cada 

uma das dimensões, pareceria que apenas o texto-muro fora modificado, desperdiçando 

assim todas as potencialidades que essa nova interação pode suscitar.  

O muro da Palestina ocupado por Bansky, em certo sentido, ocupa um lugar 

curioso no jogo de mediação e construção de sentidos. Ao passo que serve como grande 

mural, que por sua condição política, social e geográfica gera muita mídia e repercussão 

global, sua rigidez, apesar de ser deslocada no campo simbólico, ainda é real, de 

cimento, divide e separa Israel da Palestina ou mesmo regiões dentro da própria 

Palestina, enfim, permanece estático. O único fator passível de deslocamento é o de sua 

significação, a brutalidade de sua rigidez é também uma das principais potências de sua 

mobilidade simbólica. No entanto, suas re-significações não se desdobram em sentido 

único, ainda que o impacto inicialmente esperado tenha sido o de que a associação de 

novos signos e a ampliação de leituras sobre o muro implicasse em uma representação 

contestadora de seu significado, a ponto, quem sabe, de que sua nova significação 

implique em não mais sustentar sua própria existência. 
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Ao passo que cada sociedade tem seus próprios processos de burlar a brutalidade 

de suas realidades (FOUCAULT,2004), as formas  utilizadas para desvelá-las, serão 

também distintas. O que para uns a visibilidade, pela arte crítica, funcionaria como 

estratégia de revelação da condição que Israel submete o povo palestino, para outros 

funcionaria como uma amenização de uma realidade aviltante, que poderia provocar 

comodidade, aceitação e não resistência. 

O poder e a plasticidade do signo (texto-muro) vão operar de acordo com os 

sistemas ideológicos em que as práticas sociais e discursivas estão inseridas. Ao pensar 

a questão da filosofia da linguagem, Bakhtin desenvolve a seguinte ideia: 

todo corpo físico pode ser percebido como símbolo: é o caso, por exemplo, 

da simbolização do princípio da inércia e de necessidade na natureza 

(determinismo) por um determinado objeto único. E toda imagem artístico-

simbólica ocasionada por um objeto físico particular já é um produto 

ideológico. Converte-se, assim, em signo o objeto físico, o qual sem deixar 

de fazer parte da realidade material, passa a refletir e refratar, numa certa 

medida, uma outra realidade (BAKHTIN, 2006:29) 

 

O signo muro, transformado em significante muro pintado, gera não uma, mas 

várias realidades, além da experimentada por Bansky e pelo velho homem, o que não 

significa inferir que exista um vasto anárquico campo de possibilidades infinitas, até 

porque os signos estão associados a ideologias, que por sua vez apresentam suas 

hegemonias e formas de dominação dos sentidos. Bakhtin desenvolve essa relação do 

signo com a ideologia:  

Todo signo está sujeito a critérios de avaliação ideológica (isto é: se é 

verdadeiro, falso, correto, bom, etc.). O domínio ideológico coincide com o 

domínio dos signos: são mutuamente correspondentes. Ali onde o signo se 

encontra, encontra-se também o ideológico. Tudo que é ideológico possui um 

valor semiótico (BAKTHIN, 2006:30) 

 

A interpelação do velho homem, por mais que tenha sido um episódio 

significativo para ponderarmos sobre as certezas das intenções e da precisão da 

recepção dos textos lançados no mundo, de forma alguma invalida a relevância do 

trabalho de Bansky, apenas a ressignifica. Ainda que no conflito instaurado pela 

interpelação do velho homem ao famoso artista, percebamos que ambas as partes 

estejam coerentes quando situadas em seus respectivos contextos, sistemas de valores; a 

arte de Bansky vai de encontro ao imaginário hegemônico ocidental, construído 

massivamente por mídias que não necessariamente exercem sua função de mediar os 

mundos. 
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Apesar de o muro da Palestina ser amplamente midiatizado por noticiários 

mundiais, as histórias cotidianas atravessadas por sua materialidade são ainda 

amplamente negligenciadas. Tais representações que buscam em suas narrativas 

esterilizar ao máximo as guerras e violências do mundo são identificadas por Foucault 

como parte de um processo de “logofobia”, que em suas palavras diz respeito ao 

temor surdo desses acontecimentos, dessa massa de coisas ditas, do 

surgir de todos esses enunciados, de tudo que possa haver aí de violento, de 

descontínuo, de combativo, de desordem também, e de perigo, desse grande 

zumbido incessante e desordenado do discurso(FOUCAULT,2004:50) 

 

Os impactos da logofobia, ainda segundo o autor, só podem ser analisados 

quando se opta por “questionar nossas vontades de verdade, restituir ao discurso seu 

caráter de acontecimento, suspender, enfim, a soberania do significante” (FOUCAULT, 

2004:51). 

A outra experiência, o projeto Face2Face, idealizado por JR (famoso fotógrafo 

francês conhecido por reproduzir suas fotos em grandes cartazes e propor intervenções 

urbanas de grande potencial estético) e por Marco (consultor tecnológico, nascido na 

Tunísia e criado na França, especializado em algorítimos matemáticos e processamento 

de sinais-sons e imagens) precedeu à experiência de Bansky, o projeto foi idealizado em 

2005, mas apenas em março de 2007 teve sua primeira “exposição”. Segundo os 

idealizadores, o projeto nasceu da curiosidade de ambos em entender o porquê de 

palestinos e israelenses não conseguirem se entender e, então, resolveram viajar até lá e 

observar.  

Tomados por essa experiência, chegaram à percepção de que “essas pessoas se 

parecem muito, falam quase a mesma língua, são como gêmeos criados em famílias 

diferentes”
40

. Isso para eles era evidente e, baseados nessa lógica, entenderam que só 

não era óbvio também para ambas as partes porque elas não podiam se ver, pelo muro, 

foram dificultados de se relacionarem. Sendo assim, empenharam-se na seguinte 

missão: "Precisamos colocá-los cara a cara. Eles vão perceber” 
41

.  

O projeto consistia em fazer retratos de palestinos e israelenses em suas 

atividades cotidianas, ou mesmo em poses descontraídas, imprimi-los em formatos 

gigantescos e colá-los em lugares importantes, inevitáveis, tanto em Israel quanto na 

Palestina. 

                                                           
40

 Livre tradução do trecho:” these people look the same; they speak almost the same language, like twin 

brothers raised in different families.” (http://face2faceproject.com/). 
41

 Livre tradução do trecho : “We must put them face to face. They will realize.” 

(http://face2faceproject.com/). 

http://face2faceproject.com/
http://face2faceproject.com/
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Fig.4-retrato do projeto Face2Face – JR&Marco 

 

A intervenção da dupla, marcada por um teor lúdico, tinha como característica 

fundamental sua condição provisória, visto que retratos desgastam mais facilmente com 

o tempo do que pinturas e grafites no concreto. Além disso, a proposta enquanto tal, 

apesar de ter obtido repercussão internacional, estava declaradamente focada nos 

problemas locais. O projeto tinha como intenção afetar diretamente as partes envolvidas 

na divisão imposta pelo muro, mais especificamente israelenses e palestinos; não se 

propunha necessariamente a tecer críticas diretas ao governo de Israel. A centralidade 

do projeto era colocar sujeitos dos dois lados, separados por um muro, em interação, 

ainda que apenas esteticamente.  

No projeto, as características identitárias marcantes, que normalmente serviriam 

para fortalecer discursos estereotipados, ou mesmo distanciar e marcar alteridades, são 

literalmente colocadas lado a lado, de forma inusitada pela jocosidade. O processo 

estimulado pela intervenção dos painéis é o de reconhecimento e identificação das 

diferenças, e a partir de então, a partir da diferença, estabelecer relações. Traços físicos 

de ambas as partes são ampliados e colocados dos dois lados do muro. O que pode ser 

ressaltado, nesta leitura, como importante contribuição do trabalho, é o fato de as 

diferenças retratadas terem sido colocadas em relação sem que para isso, estas tivessem 

que ser apagadas. Os turbantes palestinos, as barbas dos judeus ortodoxos, os véus das 

muçulmanas e os cabelos soltos das judias, são todos enquadrados em grandes cartazes, 

aparecem lado a lado, demostram similaridades físicas e diferenças culturais, para que 

ambos os lados pudessem se ver. 

O projeto disponibiliza um olhar estético absolutamente distinto do hegemônico; 

israelenses e palestinos lado a lado e sorrindo é certamente uma cena que habita pouco o 

imaginário, mas alguma possibilidade se nota naquela intervenção: outro “outro” 



64 
 

possível, uma disputa pela construção de novos processos de subjetivação. Uma vez que 

se permite construir uma perspectiva de significação distinta do outro, influenciam-se 

também processos simbólicos e de imaginário, que certamente não irão ruir totalmente 

suas barreiras historicamente construídas, mas minimamente poderão colocá-las em 

questão. 

 Bhabha ao discorrer sobre possíveis alternativas para combater formas 

engessadas de atuação etnocêntrica, pondera:  

A diferença de outras culturas se distingue do excesso de significação ou da 

trajetória do desejo. Estas são estratégias teóricas que são necessárias para 

combater o “etnocentrismo”, mas não podem, por si mesmas, sem serem 

reconstituídas, representar aquela alteridade. Não pode haver um 

deslizamento inevitável da atividade semiótica para a leitura não 

problemática de outros sistemas culturais e discursivos. (BHABHA, 

2010:110) 

 

Assumindo o excesso de significação e a trajetória do desejo como formas de se 

combater discursos etnocentristas, o Face2Face pode ser considerado uma forma de 

ponderação ao discurso etnocêntrico dos dois lados da fronteira. O impacto de suas 

fotos afeta a trajetória do desejo em relação ao outro, não pelo desejo de poder, mas 

pelo desejo da possibilidade de relação. A representação da relação com o “outro”, 

nesse caso, não é construída via medo, violência, e barbárie, como normalmente é.  

Apesar do concreto do cimento, um lado se torna visível ao outro, como se 

através das fotos o muro provocassem uma transparência. Tal atitude pode aqui ser 

comparada à atitude comunicativa proposta por Flusser, em que entende a comunicação 

como relação, como um fenômeno da liberdade (2007:96). Neste caso, liberdade de 

poder estabelecer comunicação de forma mais livre entre dois espaços interditados e 

expropriados de quaisquer outros tipos de relação que não as que param na fronteira. 

Disputar e ter autonomia sobre as representações de si e dos outros e, 

consequentemente, sobre a forma de se relacionar com esse possível novo cenário e 

espaço é uma das provocações possíveis de serem feitas a partir de tal intervenção. 

A foto a seguir ilustra o impacto da intervenção nas ruas separadas pelo muro. O 

mesmo muro que deixa inacessível os outros do outro lado, serve também para revelá-

los, sobretudo em perspectivas distintas às dos noticiários e mesmo dos imaginários. 

Israelenses e palestinos encontram-se ali juntos, fazendo caretas, bicos, rindo. 
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Fig.5-posters do projeto Face2Face no muro da Cisjordânia – JR&Marco 

 

A construção dessa possibilidade de novas relações é explicitamente denotada 

pelos idealizadores do projeto, “Esperamos que esse projeto contribua para um melhor 

entendimento entre Israelenses e Palestinos. Hoje “Cara a Cara” é necessário. Em 

poucos anos, iremos voltar para o “Mão com Mão”.
42

. Apesar da intenção, os 

desdobramentos pensados para essa intervenção não necessariamente se equivalerão, 

afinal, como sugere Fairclough, “A prática social tem várias orientações- econômica, 

política, cultural, ideológica- e o discurso pode estar implicado em todas elas sem que 

se possa reduzir qualquer uma dessas orientações do discurso” (2001:94). 

Trata-se, pois, em uma dimensão mais ampla, de uma tentativa de evitar a 

barbárie instaurada na região, concretizada no muro. Barbárie no sentido exposto por 

Todorov, significando o não reconhecimento da humanidade do outro. Segundo o autor, 

Bárbaros são aqueles que negam a plena humanidade dos outros:em vez de 

significar que eles ignoram ou esquecem, realmente, a natureza humana dos 

outros, eles comportam-se como se os outros não fossem- ou, de qualquer 

modo, não inteiramente- seres humanos (TODOROV, 2008: 27) 

 

Ao fotografar pessoas e expor as fotos em uma mesma perspectiva, juntas em 

muro que as separa e cada vez mais sugere o não reconhecimento da humanidade alheia, 

JR e Marco acabam por incentivar relações não pautadas pela barbárie entre os povos, 

                                                           
42

 Tradução livre do trecho: “We hope that this project will contribute to a better understanding between 

Israelis and Palestinians. Today, "Face to face" is necessary. 

Within a few years, we will come back for "Hand in hand”.” (http://face2faceproject.com/). Último 

acesso em 20 de abril de 2011. 

 

http://face2faceproject.com/
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mas sim pelo reconhecimento e identificação, ainda que seus traços identitários e 

étnicos, que marcam suas diferenças, se preservem. 

Tanto os muros de Belo Horizonte quanto os da Cisjordânia, são imposições 

físicas que separam duas realidades e evidenciam, materialmente, a relação estabelecida 

entre as partes que estão por eles separadas. O privado se separa do público, Israel se 

separa da Palestina, ambas as separações são erguidas por um mesmo argumento: o 

“outro” ameaça minha existência. A interação com essa alteridade que habita o outro 

lado do muro pode significar uma ameaça ao próprio muro, pode fazer com que, 

gradativamente, argumentos plausíveis que os justificam não mais se sustentem.  

Os artistas que ocupam os muros com as experiências anteriormente 

explicitadas, em níveis distintos, colocam em xeque tais justificativas. Em Belo 

Horizonte, os coletivos de arte, ao intervirem nas paredes que separam o público do 

privado, fazem com que elas se integrem ao espaço público, permitem outros usos que 

não apenas o de separar duas realidades. Bansky, com seu grafite, faz do muro da 

Cisjordânia um grande mural em que busca provocar a inversão dos sentidos de sua 

materialidade. Joga com as posições de opressores e oprimidos, faz do seu próprio alvo 

de crítica a matéria prima de sua obra. As fotos de JR permitem que os lados separados 

se vejam em perspectivas inusitadas, faz da blindagem visual provocada pelo muro, que, 

teoricamente, deveria impedir o encontro entre os lados, um grande painel em que a 

presença simbólica do outro se torna inevitável. 

 São experiências de encontros e trocas culturais que, de certa forma, permitem 

relações de trocas simbólicas entre os lados, ainda que através de um símbolo 

consagrado da segregação e interdição. Quando passamos do sobrevoo e nos dispomos a 

interagir com os espaços criados pela divisão criada pelos muros, um leque de relações 

possíveis torna-se disponível. Se os próprios muros concretos permitem uma 

plasticidade de sentido e promovem travessias simbólicas, as narrativas midiáticas 

também podem se prestar a tal função. Para tanto, temos que identificar os espaços 

criados pelas narrativas e neles, buscar pelas produtividades simbólicas. A tradução 

cultural cria os espaços, a análise narrativa busca pelos sentidos em disputa; nossa busca 

é, justamente, pelos sentidos criados nos espaços narrativos. 
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2.2- As relações das narrativas em muros: espaços e diálogos culturais 

 

Para o propósito de identificar representações e relações com a diferença, 

presentes nos espaços decorrentes das narrativas em muros, a análise sobre a onda de 

proibição do véu muçulmano na Europa, que obteve grande destaque a partir de 2010, 

sobretudo na França, nos é muito produtiva. O exercício da tradução cultural, tanto para 

a Folha de São Paulo quanto para Al Jazeera English, se faz fundamental para este 

episódio.  

 Há de se ponderar no presente momento que os árabes e os muçulmanos foram, 

hegemônica e historicamente, os representados de forma estereotipada. O 

Eurocentrismo e o Orientalismo são epistemologias poderosas, que não nos deixam 

mentir. Isso não elimina o fato de que Ocidente tenha sido e seja representado de forma 

também estereotipada, mas certamente esta não é a versão dominante que observamos 

no contexto narrativo de uma forma geral. 

Não queremos, de forma alguma, sugerir que Ocidente e Oriente sejam 

abordados de formas iguais, até porque são mesmo diferentes. A diferença em si não é 

um problema, o que nos interessa aqui são as formas de lidar com ela e as relações 

possíveis suscitadas por tais tratamentos com as alteridades. Quando sugerimos uma 

investigação acerca dos muramentos das diferenças, buscamos identificar as formas 

pelas quais o “outro” é construído nas/pelas narrativas do Ocidente e do Oriente, bem 

como as possíveis relações proporcionadas por estas configurações. 

 A razão da escolha do episódio da proibição do véu, que reverbera até os dias 

atuais, justifica-se devido ao fato de o véu muçulmano ser, aparentemente, um ponto 

explícito de demarcação de diferença cultural entre o mundo islâmico e o Ocidente. 

E é no hijab onde o Ocidente crê encontrar uma evidência da 

barbárie árabe e islâmica, toda vez que o corpo feminino é recluso no secreto, 

na obscuridade de um traje que contrasta com a sexualidade aberta das 

mulheres ocidentais. No hijab se lê a dominação sobre as mulheres e 

submissão de seus corpos. Não seria, de nenhuma maneira, uma tarefa fácil 

desmentir isso, pelo contrário, bem parece que o hijab é uma imposição de 

uma cultura marcada pelo patriarcalismo tradicional e que evidentemente é só 

a face exterior de uma discriminação aberta que impede as mulheres de 

atingirem um status de igualdade com os homens. A transumância feminina 

acordada no matrimônio, o escasso direito de propriedade das mulheres, a 

violência física e psicológica a que estão expostas por sua permanente 

dependência, entre outros elementos, nos mostra que é o cobertor desta 

situação. (AMAR, M. 2010)
43
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No senso comum, mulheres ocidentais não são explicitamente impostas a 

nenhum código de vestimenta, muito embora haja controvérsias. Mulheres muçulmanas 

por sua vez, ainda que tal imposição não seja válida para todas as vertentes do 

Islamismo, obedecem a um código de vestimenta em que devem cobrir seus corpos e/ou 

rostos. Em 2010 houve um adensamento da construção simbólica da mulher muçulmana 

e seus trajes como alvos de discussões culturais, direitos humanos e políticas públicas. 

O que há de tão particular nos véus muçulmanos que fazem com que eles extrapolem o 

status de simples peculiaridade cultural?  

Antes de começar a análise das matérias jornalísticas sobre as repercussões da 

proibição dos véus, cabe aqui uma breve apresentação dos vilões da liberdade feminina 

ocidental. A prática do Islamismo decorre da interpretação do livro sagrado, o Alcorão. 

Sendo assim, dependendo do lugar e da interpretação seguida, as suas práticas podem 

variar. O uso do véu é considerado como uma destas variáveis que oscilam de acordo 

com cada tipo de leitura. Em uma retomada histórica da apropriação do véu para a 

comunidade muçulmana, Yasmin Anukit ressalta: 

O véu foi originalmente introduzido nas antigas civilizações da 

Pérsia e da Mesopotâmia e mais tarde, na cultura greco-romana. 

Caracterizava o status feminino elevado, conferindo-lhe uma certa 

inacessibilidade. 

Habitual entre as mulheres judias, tornou-se, também, uma 

referência das damas cristãs em Bizâncio e na Idade Média ocidental. O 

profeta Mohammed instituiu o uso do véu no século VI, na Arábia, para que 

as muçulmanas também gozassem da mesma dignidade das demais 

seguidoras entre os povos do Livro, isto é, da Torá e do Evangelho. Deste 

modo, numa época selvagem e belicosa, onde a lei mal se delineava, o véu 

era uma salvaguarda. Porém, mais do que isso, o seu uso simbolizava a 

elevação espiritual da condição feminina, assim como o turbante concedia 

aos homens a sacralização da cabeça. 

O Islã pretendeu, através do sacerdócio universal, estender a toda a 

Umma (Comunidade) uma vestimenta que tornasse os fiéis iguais diante de 

Deus. Portanto, o uso do véu nunca designou a submissão feminina, embora 

uma política gradualmente machista - muito distante da época em que as 

mulheres muçulmanas cavalgavam e guerreavam ao lado dos homens – 

refreou suas liberdades e, na mesma medida, seu rosto foi se tornando 

anônimo. (ANUKIT, Y 2005)
44

 

 

Anukit traz em sua reflexão duas dimensões importantes que envolvem a 

discussão sobre os usos do véu: sua origem histórica, comum a todas as grandes 
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religiões monoteístas, “povos do livro”; e também suas apropriações políticas, e não 

religiosas, com finalidades de dominação e castração feminina.  

Existe uma gama de tipos de véus, usos e interpretações do Alcorão sobre as 

normas de uso da idumentária, mas os mais frequentemente encontrados, tanto nos 

países árabes quantos em países onde encontramos grande contingente da diáspora 

árabe-muçulmana, são: Burca, Niqab e Chador. 

O Hijab é uma palavra árabe que significa “cobertura”, e pode ser entendido 

como um conjunto de vestimentas femininas apropriadas à Doutrina Islâmica, melhor 

dizendo, como um código de vestimentas específico para religiosas islâmicas. Muitas 

vezes o termo é aplicado para designar o véu islâmico, independente de sua 

especificidade. Essa indevida não diferenciação se torna um problema ético e estético, 

tendo em vista que a Doutrina Islâmica possui várias interpretações e, por sua vez, 

configura Hijabs distintos. Segue abaixo a considerada ordem islâmica que justifica o 

Hijab e ao mesmo tempo oferece uma vasta possibilidade interpretativa e, por 

conseguinte, de normas para o mesmo: 

Ó profeta, dizei a tuas esposas, tuas filhas e às mulheres dos crentes que 

quando saírem que se cubram com as suas mantas; isso é mais conveniente, 

para que se distinguam das demais e não sejam molestadas; sabei que Deus é 

Indulgente, misericordiosíssimo. ( 33ª Surata, Al Ahzab, versículo 59) 

Partindo da consideração de que os códigos de vestimentas islâmicas variam de 

acordo com as práticas culturais de cada sociedade, vale lembrar que alguns países e 

governos locais regidos por tal doutrina, também se distinguem quanto à própria 

obrigatoriedade do Hijab, bem como em suas configurações. 

Niqab, em árabe “máscara”, é o termo utilizado para identificar os véus que 

cobrem a cabeça e a parte inferior da face, deixando apenas transparecer os olhos da 

mulher. Portanto, o uso do Niqab cobre a área do rosto, exceto os olhos, o cabelo e os 

ombros. Dependendo da orientação islâmica em regência ele pode ser obrigatório (fard), 

recomendado (sunnah) ou mesmo proibido. 

Chador ou xador é o véu utilizado especificamente pelo Hijab Iraniano, uma 

República Persa. Em persa significa “tenda” e se caracteriza por cobrir todo o corpo e 

cabelos, deixando apenas o rosto e as mãos descobertas.  

A Burca, dentre os véus acima elencados, é o mais polêmico. É o traje que cobre 

inteiramente a mulher muçulmana, literalmente dos pés à cabeça, com um tecido 

pontilhado em furos na altura do rosto, permitindo assim que ela possa respirar e 
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enxergar minimamente. Ela é usada principalmente por mulheres do Afeganistão, sendo 

que desde o ano de 2000 ela tornou-se obrigatória no Afeganistão sob o regime da 

comunidade religiosa Talibã. 

 

Fig.6- Editoria de Arte/Folha Imagem 

Diversos são os argumentos alegados para sustentar as proposições de veto aos 

véus islâmicos, sendo os mais frequentes os de segurança pública e os que alegam que 

sua presença feriria a liberdade de expressão feminina, valor reivindicado como base da 

sociedade ocidental.  

Em 23 de maio de 2010 a Folha.com publicou uma matéria em que constava um 

mapa Europeu e a situação referente ao projeto de veto ao véu islâmico em alguns 

países.
45

Segue abaixo o levantamento dos argumentos de alguns Estados, baseado na 

apuração da Folha de São Paulo:  

a- França: Governo Francês lança projeto de lei que proíbe o “véu integral” de ser 

usado na rua.  

Com multas de 150 euros às mulheres que saíssem cobertas com um véu 

integral, o Executivo pretende "varrer" das ruas francesas a vestimenta, que 

Sarkozy diz considerar "contrária à dignidade da mulher" e dos valores 

fundamentais do país. O projeto de lei é ainda mais duro com os homens que 
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obrigam as esposas a usar a burca. Eles podem ser condenados até a um ano 

de prisão, além de pagar uma multa de 15 mil euros. 

 

b- Bélgica: deputados aprovaram o projeto de lei que proíbe a burca em espaços 

públicos.  

A lei --que não menciona explicitamente a burca nem o niqab-- prevê que as 

pessoas que se "apresentarem no espaço público com o rosto mascarado ou 

escondido, total ou parcialmente, impedindo-as de ser identificadas, serão 

punidas com multa e/ou pena de prisão de um a sete dias". As exceções estão 

limitadas a eventos festivos como o carnaval, desde que autorizadas com 

antecedência. 

 

c- Itália: projeto de lei que proíbe o uso da burca, prevê prisão ou multa para mulheres 

que não respeitarem a lei, tendo como argumento ser uma questão de segurança 

pública.  

O porta-voz da Liga na Câmara dos Deputados, Roberto Cota, apresentou a 

proposta aos colegas e disse querer cancelar a lei vigente, emitida em 1975, 

que proíbe o uso em locais públicos de capacete ou qualquer outro elemento 

que esconda o rosto "sem motivo justificado”. A deputada da Liga Carolina 

Lussana afirmou que o acréscimo da justificativa sobre o uso de uma 

proteção no rosto provocou inúmeras disputas entre os prefeitos italianos --

que chegaram a emitir leis municipais proibindo o uso da burca, mas que 

eram rechaçadas pelos governos estaduais.  

Em sua proposta de lei, a Liga mantém as sanções previstas na lei de 1975, 

mas inclui na lista de elementos proibidos o uso de lenços como máscaras 

cobrindo o rosto das pessoas.  

"É necessário um equilíbrio entre a liberdade religiosa, que ninguém quer 

colocar em dúvida nem a segurança, nem a ordem pública", disse. 

 

O ponto que unifica todos os argumentos oficiais apresentados na narrativa da 

Folha de São Paulo, que busca justificar a proibição do Hijab em diversos países da 

Europa, é a menção às mais variadas perspectivas de interpretações culturais, por onde 

podemos identificar relações de poder referentes à apropriação simbólica do véu.  

A França quer “varrer” os signos referentes à tradição islâmica, a Bélgica 

identifica-os como perigosos além de associá-los a outros acessórios comparáveis a 

máscaras de carnaval, e a Itália também alega argumentos de segurança pública e 

aproxima o uso dos véus ao de máscaras. Os argumentos oficiais se apresentam na 

narrativa de forma a emparedar o Islã como uma religião, minimamente, suja, perigosa e 

sem sentido. As notas oficiais consideradas sugerem que o código de vestimenta  

imposto às mulheres muçulmanas deva ser varrido, estatalmente combatido, além de 

destituído de qualquer pertinência, uma vez que comparado às máscaras carnavalescas.  

Ainda que na tessitura da narrativa constem também comentários críticos a tais 

medidas, atribuições como periculosidade e sujeira não são disputados. A crítica 

apresentada em relação a tais medidas oficiais não necessariamente questionam os 
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sentidos orientalistas que as constituem. Ao citar especialistas em questões sobre 

Oriente Médio, a Folha de São Paulo pondera os argumentos apresentados pelos países 

abordados de forma a ignorar o caráter étnico e cultural que sustenta muito das políticas 

públicas de alguns países europeus. Vejamos no exemplo: 

‘É um gesto completamente movido por política’, diz Tariq Ramadan, 

professor de Estudos Islâmicos Contemporâneos da Universidade Oxford.  ‘O 

que vemos é uma direita em queda de popularidade que tenta atrair eleitores e 

distrair os cidadãos com um debate polêmico’. 

Para Yvonne Haddad, especialista em relações entre cristãos e muçulmanos, 

a prova disso está nos números. Estimativas indicam que há cerca de 2.000 

mulheres que usam o véu completo na França. Já na Bélgica, não há 

estatísticas, mas a comunidade muçulmana chega a um total de 400 mil 

muçulmanos, 4% da população. ‘É uma tempestade em copo d'água’, resume 

Haddad. ‘Se a questão é discutir a opressão da mulher e sua igualdade, há 

questões muito maiores, como educação e igualdade de oportunidades, a se 

discutir’.  
46

 

  

As críticas apresentadas pelo trecho destacado discutem a efetividade que as 

medidas a serem aprovadas podem ou não gerar. Ao citarem Ramadan, buscam provar 

que se trata apenas de um jogo político para fortalecer a direita política enfraquecida; ao 

complementarem tal argumento do professor de Oxford ao depoimento de Yvonne 

Haddad, que demonstra estatisticamente a inocuidade da ação, problematiza-se apenas a 

incompetência da medida, reforçando a validade dos argumentos que as sustentam. A 

maneira como a narrativa é tecida faz com que o problema não passe pelo preconceito 

étnico que tais medidas representam, mas sim pela ineficiência estratégica para de fato 

combater a alteridade muçulmana no território europeu. 

O trecho destacado, apesar de engendrado em um corpus narrativo que engessa 

seus sentidos, pode também ser lido com uma brecha que permite outras relações 

possíveis com o muro apresentado. Em meio à materialidade da narrativa, o destaque 

nos permite acessar outras perspectivas sobre a polêmica, distintas das etnocêntricas e 

orientalistas. Possibilita também desconfiar do senso comum que age de forma a afirmar 

a potencial vinculação do Islã e seus símbolos às noções de periculosidade, e 

insegurança pública. Outras brechas marcas podem ser identificadas nesta construção, 

que permitem ao leitor relações distintas com o problema, como demonstrado na 

passagem: 

‘O argumento é válido, mas a resposta, mais uma vez, é exagerada’, 

afirma Haddad. A mulher de burca não pode mostrar o rosto a homens 
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que não sejam de sua família, mas não há problemas em retirar o véu, 

reservadamente, diante de mulheres. 

O tema é polêmico e o debate, apesar de ter ganho proporção estatal, é 

em seu princípio incoerente, conclui Ramadan. "Forçar uma mulher a 

permanentemente abandonar o véu em nome da proteção dos direitos 

é incoerente política e moralmente", diz. ‘Talvez tão errado quanto os 

regimes fundamentalistas islâmicos quererem coagir as mulheres a se 

vestir dessa forma’.
47

 

 

A comparação da medida dos países europeus que buscam proibir o uso de véu 

com países fundamentalistas que obrigam mulheres a usarem a indumentária, faz com 

que perspectivas orientais e ocidentais se encontrem neste muro. O problema não 

consiste, necessariamente, na presença ou ausência do véu, mas na arbitrariedade 

imposta aos seus usos. Em nenhuma das perspectivas a autonomia e liberdade da 

mulher são respeitadas, trata-se de uma disputa de abordagem cultural. Podemos acessar 

tal impasse através de marcas disponíveis na narrativa. Por mais que tal interpretação 

não necessariamente reporte ao senso comum engendrado na narrativa, ela encontra-se 

disponível no texto.  Mauricio Amar atenta ainda para o seguinte fato: 

 Muitas mulheres cobrem suas cabeças por responder ao chamado da 

tradição a resistir e supostamente muitas também porque em suas famílias 

são chamadas a resistir. Tanto no Ocidente como Oriente existem 

movimentos que buscam permanentemente reificar a realidade e combater 

tudo aquilo que consideram perigoso para sua fórmula de identidade estática. 

Precisamente a fórmula Oriente-Ocidente contém já em si mesma a rigidez 

de uma visão tradicional. Articular, portanto, uma resistência capaz de 

romper com os padrões da tradição somente é possível quando existe a 

potência de usar ou não usar o hijab.(AMAR,M.2010)
48

 

 

Tal dimensão complexifica, ainda mais, quaisquer medidas referentes à 

obrigatoriedade ou proibição do véu. Quando o uso do véu se torna uma resistência 

cultural, uma forma de identificação comunitária e sua proibição diz respeito à 

segurança nacional, à liberdade da mulher e aos valores ocidentais, evidencia-se que o 

argumento religioso, em ambos os lados, ocupa espaço secundário nesta disputa. 

Thompson propõe uma reflexão sobre o uso dos termos cultura e civilização, 

pertinente à discussão levantada:  

No inicio do século XIX, a palavra ‘cultura’ era usada como um sinônimo 

para, ou em alguns casos em contraste com, a palavra ‘civilização’. Derivada 

da palavra latina civilis, referindo-se a ou pertencendo aos cidadãos, o termo 

‘civilização’ foi, inicialmente, usado na França e na Inglaterra no fim do 
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século XVIII para descrever um processo progressivo de desenvolvimento 

humano, um movimento em direção ao refinamento e à ordem, por oposição 

à barbárie e à selvageria” (THOMPSON, 2000:167-168) 

 

Contextualizando a citação para a apresentada condição européia, percebemos 

que a herança do século XIX para o uso do termo cultura se faz ainda deveras atual. 

Através de tais políticas públicas europeias, marca-se que características 

“demasiadamente culturais” de uma sociedade atribuem à mesma o caráter “menos 

civilizado”, logo passível de regulação e dominação. Evidencia-se assim uma 

hegemonia cultural da perspectiva eurocêntrica bem como naturaliza a associação dessa 

própria cultura como medida de civilização. 

Não podemos perder de vista, por exemplo, que o próprio argumento europeu 

que remete à secularização da sociedade, através da liberdade feminina, é por si também 

fruto de uma construção histórica cultural tipicamente ocidental, cujos preceitos não são 

universais, mas se pretendem universalistas. A heurística do processo de leitura e 

significação de pressupostos ocidentais é escamoteada quando relacionada com a 

tradição islâmica. A simples proposição de medidas como esta já revela a relação de 

poder observável em outros campos, que não só os culturais, entre o pretenso 

secularismo ocidental e a tradição islâmica.  

A possibilidade de corrigir ou sancionar a produção e a interpretação de 

formas simbólicas demonstra o fato de que esses processos tipicamente 

envolvem a aplicação de regras, códigos e convenções sociais (THOMPSON, 

2000:.186). 

 

O que faz uma sociedade portar-se como julgadora, reguladora e, por 

conseguinte, deslegitimadora  de outra, através de aspectos culturais, é o 

reconhecimento de que a instância cultural comporta duelos de poderes que operam 

histórica, política e socialmente. Ao propor o conceito de processos de valorização, 

Thompson evidencia que dependendo do círculo sócio cultural em que o individuo 

esteja inserido, o impacto de uma medida como esta, será sentido de forma 

absolutamente distinta. 

A inserção destas (formas simbólicas) em contextos sociais implica que, além 

de serem expressões de um sujeito, essas formas são, geralmente, produzidas 

por agentes situados dentro de um contexto sócio histórico específico e 

dotados de recursos e capacidades de vários tipos, as formas simbólicas 

podem carregar os traços de diferentes maneiras, das condições sociais de sua 

produção. A inserção das formas simbólicas em contextos sociais também 

implica que, além de serem expressões para um sujeito (ou para sujeitos), são 

geralmente, recebidas e interpretadas por indivíduos que estão também 

situados dentro de contextos sócio históricos específicos e dotados de vários 

tipos de recursos, o modo como uma forma simbólica particular é 
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compreendida por um indivíduo pode depender dos recursos e capacidades 

que eles são aptos a empregar no processo de interpretá-la. Outra 

consequência de sua inserção contextual consiste em que elas são, 

frequentemente, objeto de complexos processos de valorização, avaliação e 

conflito. São constantemente valorizadas e avaliadas, aplaudidas e 

contestadas pelos indivíduos que as produzem e recebem. São objeto daquilo 

que denominarei processos de valorização, isto é, processos pelos e através 

dos quais lhes são atribuídos determinados tipos de “valor”. (THOMPSON, 

2000: 193) 

Neste caso, evidencia-se a associação do conceito de “processos de valorização” 

proposta por Thompson, ao de habitus proposto por Bourdieu: “necessidade 

incorporada, convertida em disposições geradoras de práticas sensatas e de percepções 

capazes de fornecer sentido às práticas engendradas dessa forma”.  (BOURDIEU, 2007, 

p.163). Para Bourdieu, habitus são práticas e valores adquiridos, formas de pensar 

relacionadas a formas de se comportar, apreendidas pelos sujeitos por suas experiências, 

convívios, processos de aprendizagem formal e informal. Em suma, está muito 

relacionado às condições materiais da vida do sujeito, à repetição das práticas e, sob tal 

perspectiva, é o que configura o entendimento das ações, sem que estas precisem ser 

necessariamente ensinadas. 

Sendo assim, o habitus, compartilhado por indivíduos de uma sociedade, bem 

como suas pequenas práticas e repetições, certamente possuirá lugares nobres nos seus 

processos de valorização, enquanto o de outras culturas, por não fazerem sentido, ou 

mesmo por destoarem do habitual, ocuparão o lugar do exótico, ou o lugar do “outro” 

em absoluto, que deve ser evitado, controlado, “varrido” ou temido. 

O dilema identificado a partir da situação de proibição do uso de véus, ou 

mesmo sua iminência em alguns países europeus, além de ser uma questão com 

implicações diplomáticas, interfere diretamente no aspecto individual, na subjetividade 

das mulheres que estão com suas vidas envolvidas. Trata-se de uma proposta de 

intervenção nas práticas cotidianas de conduzir suas crenças, em seus próprios corpos, 

que segundo Bourdieu (2007), é onde se observa mais marcadamente a introjeção do 

habitus, as práticas são adquiridas nas manifestações corpóreas. A abordagem da Folha 

de São Paulo sobre a proibição do véu na Europa, por mais que apresente brechas que 

questionem tais políticas públicas, demonstram uma filiação maior à leitura europeia 

sobre o caso. Isso revela que as narrativas são habitadas por epistemologias 

hegemônicas e também pelas influências mais subjetivas da cultura, como o habitus. De 

certa maneira a Folha de São Paulo se identifica mais com os valores franceses, que 
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supostamente seriam feridos ao conviver com os trajes muçulmanos, do que com os 

corpos e vidas das mulheres muçulmanas. 

O vídeo: Why Hijab? (Por que Hijab?) encontrado no canal de 

compartilhamento audiovisual online, o youtube
49

, nos traz uma clara dimensão 

subjetiva desse dilema cultural, das disputas de poder na arena cultural, percebidas na 

relação com o próprio corpo, bem como com a forma da mulher muçulmana se mostrar 

e de ser vista. 

Trata-se de uma mulher muçulmana, supostamente norte- americana, mas que 

poderia ser de qualquer lugar do Ocidente, e seus dilemas em relação ao uso do hijab. 

Olhando-se no espelho, ela desenvolve um diálogo consigo mesma e expõe, com seus 

cabelos soltos, os argumentos para não seguir os padrões de vestimenta da religião. 

Com seus cabelos e ombros cobertos, defende o respeito aos mesmos, mostrando as 

incoerências da leitura ocidental sobre a liberdade feminina e o direito da mulher.  

Ela, com seus cabelos soltos, reclama para sua imagem no espelho que usa véu, 

dos preconceitos que sofre na rua provindos do estigma causado pela indumentária, 

pondera que não tem liberdade para manifestar sua personalidade, uma vez que tem que 

se submeter à cobertura do véu, bem como faz uso de outros argumentos que suscitam 

questões da individualidade, estética, estigma social e liberdade. Além disso, reclama 

que quando não usa o véu sente os olhares de repressão de outras mulheres da 

comunidade islâmica. 

 Ela, vestida de véu, replica aos reclames ponderando, fundamentalmente, que 

tudo que fora alegado poderia ser contornado se considerado através de outra 

perspectiva. Se de um lado a moça sem o véu alega que o hijab limita sua liberdade, do 

outro lado, a muçulmana vestida com o véu, pergunta se os cosméticos a libertam, e 

sobre sua concepção de liberdade. Esse vídeo é interessante de ser ponderado por 

abordar as dificuldades da inserção e convivência do habitus  de uma cultura com outra 

que lhe é hegemônica e hostil. Por mais que a senhorita muçulmana pareça se convencer 

dos argumentos apresentados pelo seu reflexo velado, ao final do filme ela tenta colocar 

o hijab e não consegue.  
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Outra peça interessante que cabe ser abordada é uma matéria publicada na 

Revista Vice
50

, chamada “Está tudo nos olhos. A verdade por baixo do véu”, baseada 

em fotos e entrevistas feitas por Aron Huey, em uma viagem que ele fez ao Iemen. Na 

matéria, ele chama o véu que as mulheres entrevistadas utilizavam de burca, mas pela 

definição seria niqab, uma vez que seus olhos aparecem. A matéria consiste em algumas 

perguntas e respostas simples, feitas a essas mulheres/ meninas, acompanhadas das 

fotos de seus rostos cobertos com olhos à mostra.  

 

Fig.7- Sahira,entrevistada pelo fotógrafo Aron da Revista Vice 

 

Dentre as perguntas que Aron fez, a que irei me ater é: “Por que você usa a 

burca?” O leque de respostas que ele obteve foi o mais amplo possível, desde usos por 

opção, para se sentirem invisíveis; por obrigação, por respeito à religião, e também por 

se sentirem com maior liberdade.  

Estes, portanto, são exemplos que ilustram que a questão cultural, o habitus, não 

é universal, nem tampouco universalizável, uma vez que não há consenso acerca das 

práticas que o definem, nem externa nem internamente. O caso específico que envolve a 

obrigatoriedade ou não do uso do véu, sobre a obediência ao hijab ou não, é elucidativo 

para pensar o aspecto de disputas culturais e conflito envolvidos nas práticas que muitas 

vezes aparentam ser simples convenções. A maior imposição que percebemos no 
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desenvolver dessa análise é o não reconhecimento da diferença e da alteridade, 

escamoteados de justificativas que evoquem valores seculares, “civilizados”. 

Além disso, revela que a própria adesão ao hijab não é algo consensual, está em 

processo de re-semantização, o que significa dizer que independente de medidas 

arbitrárias para retirar ou colocar os véus, seus próprios usos já estão sendo repensados. 

Sua proibição, portanto, configura-se como demonstração pública de poder, de 

hegemonia de uma cultura em relação à outra.  

Para este caso, o que poderia ser apenas um traço da religião islâmica, toma 

grandes dimensões em seu potencial simbólico, o que faz parecer ser mais um pretexto e 

mais uma interface para dominação. A um elemento de distinção, que marca 

nitidamente uma fronteira cultural, foi lançado uma lente de aumento na perspectiva da 

diferença e não da diversidade, em que a comunicação, e relação, se tornam cada vez 

mais interditadas, e por conseguinte a compreensão de sua complexidade e não 

homogeneidade. 

2.3- Muçulmanos e terroristas entre muros 

 

Muito embora a Folha de São Paulo assuma, majoritariamente, uma postura 

etnocentrista eurocêntrica, durante a cobertura dos eventos relacionados à proibição do 

véu, portou-se de forma mais flexível, quando comparada à sua postura em relação ao 

episódio da construção da mesquita no Marco Zero. Suas narrativas permitem um maior 

leque de relações com a alteridade representada pelo véu. 

Observamos que de janeiro de 2010 a março de 2012, a narrativa da Folha 

modificou substancialmente sua forma de representar tal questão. Em 2010 quando o 

assunto veio à tona, a postura assemelhava-se bastante à da ocasião da aprovação do 

Projeto da construção da mesquita no Marco Zero. Com o passar dos anos e desenvolver 

do debate, suas narrativas começaram a possibilitar mais brechas e complexificações 

dobre a polêmica em pauta. 

A matéria publicada em janeiro de 2010, “Deputados propõem o veto à burca 

nos serviços públicos na França”, exemplifica esta postura inicial do jornal, cuja atitude 

narrativa indica menos comprometimento com possibilitar processos de 

complexificação dos sentidos atribuídos aos véus e suas usuárias; engessam a alteridade 

muçulmana como o “outro” absoluto, apartado de “nós”.  O desenvolver da narrativa é 

totalmente dedicado a justificar tal medida proposta pelos deputados franceses. O texto 
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encontra-se dividido em duas partes e, o subtítulo que introduz a segunda parte 

apresenta-se da seguinte forma: “Polêmica”. Vejamos as possíveis relações que tal 

narrativa permite suscitar a partir da seguinte passagem: 

A resolução prevê a proibição do uso de tais vestimentas nos serviços 

públicos- hospitais, transportes, escolas públicas e outras instalações do 

governo. 

O presidente da comissão, deputado André Gerin, argumentou na semana 

passada, em defesa da proibição, que cobrir o rosto significa "a negação da 

identidade e da personalidade". 

Segundo ele, a burca ou o niqab não são vestimentas e sim "uma espécie de 

mortalha". 

Gerin disse ainda que, durante os seis meses em que a comissão analisou a 

questão, constatou-se que o problema "é ainda mais grave do que se 

acreditava". 

Como exemplo, ele cita normas implantadas em algumas empresas para 

regular as vestimentas das mulheres, escolas em que as meninas são proibidas 

de frequentar as aulas de ginástica, e maridos que exigem que mulheres 

sejam atendidas por médicas em hospitais. 
51

 

 

De acordo com o que tal passagem nos traz, expõe-se já no início de notícia, 

juízos de valor explícitos em relação às vestes muçulmanas e nenhuma margem para 

compreensão ou leitura das mesmas de forma distinta. Burcas e niqabs são emparedados 

categoricamente como “mortalhas”, aniquiladores de identidade. Por mais que a ideia 

que associa a vestimenta da mulher muçulmana à “mortalha”, encontrada na narrativa, 

remeta à fala do deputado André Gerin, seja usada como citação e não como 

posicionamento do jornalista ou mesmo do jornal, ela foi escolhida, deliberadamente, 

para compor a narrativa em detrimento de outros posicionamentos possivelmente 

relevantes que pudessem não atribuir este sentido ao uso do véu. Tais afirmações 

tendem a ter seus sentidos reafirmados em outras passagens do texto, a partir de outras 

marcas, o que nos remete ao que Tuchman descreve sobre o uso judicioso das aspas: 

“os jornalistas veem as citações de opiniões de outras pessoas como forma de prova 

suplementar. Ao inserir a opinião de alguém, eles acham que deixam de participar da 

notícia e deixam os ‘fatos’ falar” (TUCHMAN, 1999:81) 

 Em uma primeira leitura, parece ter pouca ligação o fato de o “problema” acerca 

do uso dos véus ser “ainda mais grave do que se acreditava”, com as normas de 

empresas “para regular as vestimentas das mulheres”, “escolas em que as meninas são 
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proibidas de frequentar as aulas de ginástica”, e com “maridos que exigem que mulheres 

sejam atendidas por médicas”.  

 Ao olharmos para esta construção narrativa mais atentamente, percebemos que 

todas as situações “graves” elencadas, fazem parte da construção de uma lógica que 

associa a mulher muçulmana que usa véu à falta de identidade, independência e 

liberdade. Tudo que se atribui ao véu é vinculado à ordem da violência, obrigação, 

ausência de sentido aparente. Não pretendemos insinuar que não haja problemas em 

relação ao uso e apropriações do hijab, mas o fato de outras leituras possíveis como 

vontade individual, submissão voluntária a Deus ao exercício religioso, ferramenta de 

identidade comunitária, dentre outras possíveis, estarem absolutamente excluídas da 

tessitura narrativa, e participarem do processo de produção de sentidos apenas por sua 

interdição, por sua ausência, é por si só, eloquente.  

Configura-se assim o muro em que, apesar de encoberto pelo véu, o muçulmano 

encontra-se emparedado. A tradução cultural empenhada pela Folha de São Paulo é 

feita de forma a não problematizar a questão, como potencialmente poderia. As 

estratégias lançadas para construção da narrativa fazem uso do preceito da 

imparcialidade e objetividade do jornalismo para edificar os muros, marcam a fronteira 

da convivência entre o Ocidente e o Islã. Apesar de gerar expectativas de que a questão 

possa vir a ser complexificada, o subtítulo “Polêmica”, não corresponde ao seu 

potencial. A partir dele o texto segue da seguinte forma: 

Embora poucas mulheres muçulmanas cubram o rosto por razões religiosas 

na França --cerca de 2.000, segundo dados oficiais-- o debate sobre a 

proibição ganhou intensidade nos últimos meses, dando lugar a uma série de 

questionamentos sobre o lugar do islã no país. 

O presidente da França, Nicolas Sarkozy, lançou o debate na arena política 

em junho de 2009 ao afirmar que a burca "não seria bem-vinda no país", pois 

"é um sinal de servidão". 

No começo de novembro passado, durante um discurso sobre identidade 

nacional, o presidente voltou a dizer que "a França é um país onde não há 

lugar para burca nem para submissão da mulher sob nenhum pretexto, 

nenhuma condição e nenhuma circunstância". 

A França é o único país europeu a ter proibido por lei, em 2004, o porte de 

qualquer símbolo religioso em lugares públicos, sobretudo nas escolas. 

A oposição de esquerda acusa Sarkozy de usar o tema para se aproximar dos 

eleitores de extrema-direita antes das eleições regionais de março de 2010.
52 
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O que poderia ser ponderado como polêmico a partir da primeira frase, seria o 

fato de que uma medida de tal peso soa, minimamente, desproporcional em relação ao 

impacto efetivo que irá gerar, afinal, apenas poucas mulheres muçulmanas no território 

francês fazem uso da veste que está por ser proibida. (2000 mulheres em toda a França). 

O argumento, no entanto, que fica em destaque na narrativa é o atribuído como de 

Sarkozy, que alega que ainda que sejam poucas as mulheres, o símbolo de servidão que 

seus corpos velados representam, nas palavras do presidente francês, justificaria sua 

medida de proibição. A partir destes termos, o corpo da mulher muçulmana pode ser, 

sem problemas, submetido aos mandos e desmandos do Estado, mas não aos de Deus ou 

de seus maridos.  

Na narrativa apresentada pela Folha de São Paulo demostra que a imposição do 

Estado francês parece ter menos ênfase do que os véus que andam pelas ruas. A 

polêmica suscitada, portanto, não diz respeito às possíveis dissidências em relação ao 

veto do véu em si, mas às motivações de Sarkozy em se aproximar dos eleitores de 

extrema-direita.  

Evidencia-se aqui, que o muro construído por tal narrativa deixa poucas brechas 

para que se estabeleçam relações complexas com o “outro” muçulmano, opera-se um 

consenso tácito de que o véu, e o que ele representa, é condenável e ponto. Associa-se 

ao véu, valores como submissão, servidão, sem que estes conceitos sejam 

problematizados. O que há no véu que designa submissão? Nenhuma passagem nas 

narrativas jornalísticas engendra tal sentido, ele é utilizado sem precisar de justificativa, 

opera no senso comum e nele se sustenta. 

O assunto, porém, no decorrer do mesmo ano de 2010 assumiu outras 

proporções que fizeram reconsiderações sobre o engendramento de ideias em sua 

pretensa consensualidade. A comunidade muçulmana francesa, a maior da Europa, não 

assistiu à emersão de tais medidas silenciosamente, organizações internacionais como a 

Anistia Internacional e a Human Rights Watch (Observatório de Direitos Humanos) se 

posicionaram, se fizeram repercutir em mídias em outros países da Europa, geraram 

pressões em tamanhas dimensões, que tanto o governo francês quanto as representações 

jornalísticas viram-se impelidos a repensar seus argumentos, ou minimamente ponderá-

los de forma distinta e mais complexa. 

Uma nova guinada em relação ao engendramento de sentidos apresentados nas 

narrativas jornalísticas, com tantas pressões externas, logo pode ser percebida. Apesar 

de ainda permanecerem sem complexificar o assunto, trazem à cena outros atores 
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sociais de maneira que nos ajuda a perceber uma mudança de abordagem e, por 

conseguinte, nas relações possibilitadas pela narrativa. Isto se apresenta como uma 

iniciativa incipiente, porém importante, uma vez que, concordando com Ramadan,  

O Islã Ocidental é agora uma realidade: mulheres e homens têm o 

inglês, francês, alemão ou italiano como suas primeiras línguas, e apesar da 

imagem negativa vinculada por algumas mídias, vertentes políticas e lobbies, 

eles sentem-se em casa na América, Austrália ou Europa, e lá é onde eles 

querem construir suas vidas, criar seus filhos.(RAMADAN, 2010:44) 

 

Já em abril de 2010, a matéria “Organização de direitos humanos se opõe à 

proibição do véu em países da Europa” indica para esta nova perspectiva de abordagem 

a qual nos referimos anteriormente. Tais iniciativas podem ser percebidas, por exemplo, 

ao encontrarmos na matéria da Folha de São Paulo, no primeiro paragrafo, o ponto de 

vista de uma organização internacional sendo logo exposto: 

A organização de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch (HRW) 

manifestou nesta quarta-feira sua oposição à proibição do uso do véu que 

cobre todo o rosto das mulheres muçulmanas. O posicionamento é feito num 

momento em que a Bélgica se dispõe a votar uma lei sobre o assunto nesta 

quinta-feira e que a França pretende seguir o mesmo caminho. ‘Proibições 

desse tipo criam uma situação em que todo mundo perde’, disse em 

comunicado Judith Sunderland, pesquisadora da HRW. ‘São uma violação ao 

direito das mulheres que escolheram usar o véu e não ajudam em nada as que 

são obrigadas a usá-lo.’ 
53

. 

 

O importante a ser observado no trecho destacado é que outras vozes começam a 

ser ponderadas na narrativa da Folha de São Paulo, e seus impactos, ainda que sejam 

minimizados na tessitura narrativa, apontam para um conflito, antes totalmente apagado 

por construções pretensamente homogêneas. A fala apresentada da pesquisadora do 

HRW indica para o fato de que os argumentos antes tão encerrados em si mesmos, não 

são os únicos a circular no mundo, nem tampouco são os mais convincentes. Outras 

dimensões vêm à tona com essa fala, como o fato de algumas mulheres muçulmanas 

optarem legitimamente, em pleno gozo de suas liberdades, por usar os véus que estão 

em vias de serem banidos. Isto, que antes aparecia sem ser dito, agora consta no corpo 

do texto, em sua materialidade, está no mundo. O véu que cobrira o muçulmano, de 

maneira geral, no muro formado por esta narrativa, vai então se revelando. O problema 

não é o véu propriamente, mas seu potencial simbólico, o fato de que ele evidencia a 

presença muçulmana no território, na vida cotidiana ocidental. Aos poucos podemos 
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notar que o véu é um problema apenas de superfície, e a polêmica que o envolve apenas 

desvia o fato de que os muçulmanos de maneira ampla, e não apenas mulheres de burca, 

continuam emparedados nos muros; são insistentemente encontrados na fronteira pelo 

viés da interdição. O que muda, no entanto, são as roupagens e os argumentos que os 

fixam.  

Argumentos como os expostos pela HRW na narrativa da Folha de São Paulo, 

fazem com que em alguns pontos, o encontro entre diferentes supere a interdição que 

lhes é massivamente imposta. Obviamente que uma postura epistemológica não é 

flexibilizada integralmente de forma radical, mas isso não impede que percebamos 

algumas nuances que podem indicar processos e perspectivas de mudanças da relação. 

O fato de os argumentos de outras instituições e pontos de vista serem trazidos ao texto 

jornalístico gera uma maior produtividade potencial de sentidos à narrativa, mas não 

garante, isoladamente, um novo rumo de significações. Não podemos isolar o texto de 

seu contexto narrativo maior, por mais que represente brechas, ainda não reconfiguram 

a narrativa da Folha como um todo. Bakhtin nos ajuda a pensar essa dimensão, ao falar 

sobre os processos de criação verbal: 

A oração, assim como a palavra, possui completitude em sua significação, 

completitude na sua forma gramatical, mas a completitude de sua 

significação é de natureza abstrata, sendo precisamente isso que a deixa tão 

clara; é a completitude característica do elemento e não o acabamento do 

todo.( BAKHTIN, 1997:307) 

  

A Folha de São Paulo, ainda assim, mantém marcas em suas narrativas que 

podem apontar para a manutenção de uma postura engessada e enviezadamente 

eurocêntrica, mas brechas existem, e são através delas que buscamos investigar relações 

com as alteridades, o outro no e para além do muro. Nem as brechas nem as durezas 

podem ser tomadas em suas integralidades de forma isolada. Ambas as consistências 

compõem um só texto, e suas relações estão intimamente vinculadas ao contexto 

histórico, experiência social e subjetiva daqueles que os produzem, bem como daqueles 

que os recebem. Ainda em Bakhtin , ele sugere  que  

 
Não há uma palavra que seja a primeira ou a última, e não há limites para o 

contexto dialógico (este se perde num passado ilimitado e num futuro 

ilimitado). Mesmo os sentidos passados, aqueles que nasceram do diálogo 

com os séculos passados, nunca estão estabilizados (encerrados, acabados de 

uma vez por todas). Sempre se modificarão (renovando-se) no desenrolar do 

diálogo subsequente, futuro. Em cada um dos pontos do diálogo que se 

desenrola, existe uma multiplicidade inumerável, ilimitada de sentidos 

esquecidos, porém, num determinado ponto, no desenrolar do diálogo, ao 

sabor de sua evolução, eles serão rememorados e renascerão numa forma 
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renovada (num contexto novo). Não há nada morto de maneira absoluta. 

Todo sentido festejará um dia seu renascimento. (BAKHTIN, 1997:413-414) 

 

Assim como as palavras em uma dimensão, as narrativas em outra mais 

complexa, também compartilham do contexto dialógico, de relação com o que as 

antecede e o que dela suscita. A passagem a seguir demonstra o conciliar de dois 

universos na narrativa da Folha de São Paulo, o de um eurocentrismo tradicional em 

meio a brechas para outras possíveis relações: 

Os deputados belgas devem votar nesta quinta-feira, em sessão plenária, a 

proibição total de qualquer véu que cubra o rosto todo, com exceção dos 

olhos, uma medida direcionada, ainda que sem declarar abertamente, ao véu 

islâmico, como a burca ou ao niqab. 

A proposta de lei belga, aprovada por unanimidade em 31 de março pela 

comissão parlamentar interna, estende a proibição ao conjunto do espaço 

público, incluindo as ruas, as lojas e os prédios públicos. 

Os defensores da lei alegam que o objetivo é a emancipação das mulheres, 

além de garantir a segurança no espaço público, onde cada pessoa deve poder 

ser reconhecida. 

França 

Por sua vez, o governo francês anunciou nesta quarta-feira que apresentará 

em maio um projeto de lei para proibir o uso do véu no conjunto do espaço 

público. 

Para a organização HRW, não existe nenhuma prova de que o uso do véu 

represente uma ameaça à segurança pública. 

A proibição total é também "incompatível com a Convenção Europeia de 

defesa dos direitos humanos" e possivelmente também com a legislação da 

União Europeia contra discriminação, disse Sunderland. 
54

 

 

Este trecho é emblemático para o que buscamos demonstrar nesta parte do 

trabalho. O jornal se vê cobrado a, de alguma forma, se haver com outras demandas que 

não apenas as previstas por suas políticas editoriais internas. Há uma delicadeza neste 

movimento, que consiste em trazer mais vozes à tessitura narrativa, mas sem perder de 

vista os manuais da objetividade e imparcialidade aos quais os jornalistas da empresa 

têm que atender. Ao passo que expõem o argumento dos belgas defensores da lei que 

proíbe “qualquer véu que cubra o rosto todo, com exceção dos olhos”, que 

supostamente não se referem aos véus das mulheres muçulmanas, mas diz respeito à 

“emancipação das mulheres”, ponderam também o posicionamento da pesquisadora que 

alega que tal proibição seja “incompatível com a Convenção Europeia de defesa dos 
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direitos humanos” e possivelmente também com a legislação da União Europeia contra 

discriminação.  

É justamente nesse conflito de ideias que outra dimensão de relação com o véu, 

e, por conseguinte, com o muçulmano, emerge. Apesar de identificarmos, de uma forma 

geral, uma afiliação a uma abordagem eurocêntrica do jornal, esta já não mais  

monopoliza o texto, uma vez que outras narrativas de peso vêm à cena e não podem ser 

ignoradas. Suscita-se assim pelo menos a dúvida de se tal proposta de lei é uma medida 

de salvaguarda dos valores ocidentais ou mais uma estratégia de dominação e coibição 

da liberdade de práticas culturais da alteridade muçulmana. A exposição de diversas 

vozes, atravessadas por variados contextos que as atravessam, não garantem a 

neutralidade da narrativa jornalística, nem tampouco evidenciam uma nova forma 

epistemológica de se lidar com a produção noticiosa. Na Folha de São Paulo, por 

exemplo, mesmo com tantas vozes, o muçulmano não deixou de estar no muro, muito 

embora agora ele esteja mais claramente acompanhado do conflito que o faz estar ali. 

Em setembro de 2010, a matéria que apresenta o seguinte título, “Defendendo 

‘princípios republicanos’, Senado da França aprova proibição do véu integral”
55

, 

poderia nos levar a crer em um retrocesso da Folha no que tange à questão de empenhar 

esforços em trazer narrativas mais complexas para lidar com a questão da proibição do 

véu.  No entanto, no corpo do texto, percebemos que apesar de o título nos remeter 

diretamente à orientações etnocêntricas, a narrativa traz elementos que permitem outras 

formas de relação com o “outro” muçulmano nela apresentada.  

A matéria é dividida em três partes, e seus subtítulos são: “Carnaval e Papai 

Noel” e “Reações”. O texto do primeiro dedica-se a comentar sobre a breve legislação 

francesa composta por apenas sete artigos, dentre eles o que alega que "nenhuma pessoa 

deve, em público, vestir roupas desenhadas para ocultar seu rosto". Apesar de 

demonstrar que o próprio artigo prevê exceções, como “capacetes para motociclistas, 

máscara para quem trabalha com soldas ou amianto, e os disfarces de carnaval ou de 

papai noel”, identifica-se ali uma tentativa de alinhavar os argumentos de Sarkozy em 

relação ao banimento do véu de mulheres muçulmanas à questão da proteção de 

mulheres forçadas a usá-lo.  
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É no texto de “Reações”, no entanto, que podemos identificar brechas na 

narrativa que nos permitem acessar ao “outro” de maneira distinta, bem como 

questionar o posicionamento do nós. Nove reações diferentes em relação ao projeto de 

lei são apresentadas, sendo seis delas nitidamente posicionadas de forma ora a 

questionar ora a se opor ao projeto de lei apresentado. Seguem as “reações”: 

Alguns críticos defendem que a lei explora um problema que sequer existe --

apenas cerca de 2.000 mulheres entre as seis milhões de muçulmanas na 

França usam o véu integral-- e leva a um sentimento antimuçulmano, 

enquanto desvia a atenção dos problemas econômicos da França. 

A maiorias dos muçulmanos franceses vêm das ex-colônias francesas no 

norte e oeste da África, onde é raro usar o véus, e não da península arábica ou 

do Paquistão, onde niqabs e burcas são uma tradição cultural. 

Outros criticam que a proposta é uma "tentativa cínica" do presidente francês, 

Nicolas Sarkozy, de atrair os votos da ultradireita. 

Organizações muçulmanas já disseram que irão contatar as mulheres que 

usam a burca para informá-las de que o Alcorão não exige que usem a 

vestimenta e que, a partir do ano que vem, estarão infringindo a lei. 

Seja qual for o tipo, o véu é visto pela mulher muçulmana como uma 

demonstração de respeito a Deus e ao islamismo. Segundo especialistas, sua 

proibição nas ruas não levará as mulheres a deixar de usá-lo e sim de circular 

apenas nos espaços públicos. 

Organizações islâmicas moderadas dizem estar dispostas a colaborar com as 

autoridades, apesar de saberem que a lei causará indignação entre os mais 

radicais. 

A direita governista alega que o uso da vestimenta fere a liberdade e a 

dignidade da mulher e é ainda um risco à segurança, já que não permite sua 

identificação. 

Os opositores socialistas advertiram que a proibição geral da burca vai contra 

a Constituição francesa e, além disso, pode ter problemas práticos de 

aplicação. Em março passado, o Conselho de Estado da França, a máxima 

instância administrativa do país, afirmou que a proibição geral e absoluta do 

véu integral poderia ser impugnada juridicamente e que seria frágil do ponto 

de vista da não discriminação. 

A medida também tem a rara diferença de ser condenada antecipadamente 

tanto pelos EUA quanto pela Al Qaeda. Tanto presidente americano, Barack 

Obama, quanto o militante islâmico Ayman al Zawahiri criticaram-na como 

um insulto aos muçulmanos.
56

 

 

Ainda que os argumentos apresentados não sejam necessariamente favoráveis ao 

uso do véu, eles expõem, em sua maioria, a problemática implicação do projeto de lei 

em várias dimensões. Desde o repúdio internacional que, de forma inédita, concilia 

interesses norte-americanos aos da Al Qaeda, quanto à ponderação da proibição do véu, 

ao que aparenta pela narrativa é que a articulação política do presidente francês 
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preocupa-se mais em aproximar-se de eleitores da ultradireita do que de fato pensar na 

liberdade da mulher muçulmana.  

O trecho destacado permite que percebamos outras dimensões da relação entre 

muçulmanos e seus véus, distintos do caráter amplamente vinculados a eles, o da 

obrigação. O véu narrado aqui permite que ele seja, por exemplo, relacionado ao 

respeito à religião e à livre circulação de mulheres muçulmanas.  

Pode ser percebido, portanto, que diferentemente do último episódio 

anteriormente, para a representação do banimento do véu na França houve, da parte da 

Folha de São Paulo, maior cuidado em problematizar de forma mais complexa os 

pontos de vista implicados. As narrativas que abordam o banimento do véu emparedam 

os muçulmanos em muros menos maciços do que as que abordam a mesquita no Marco 

Zero, nos Estados Unidos. Nesse aspecto o problema do véu permitiu maior 

produtividade para a relação com alteridade do que o projeto de construção do centro 

cultural islâmico de Nova Iorque, apesar de ambos serem referências simbólicas 

marcantes do Islã. 

As afiliações aos pressupostos eurocêntricos no episódio de Nova Iorque ficaram 

mais evidentes, por que também estavam mais isoladas. Através das narrativas não 

conseguíamos acessar os lados em questão, apenas constatar suas existências. Para o 

episódio do véu, podemos habitar ambos os lados envolvidos, ainda que tenhamos 

maior e mais privilegiado acesso a um deles.  

Para este mesmo contexto de “proibição do véu”, vejamos a seguir como a Al 

Jazeera English teceu as narrativas que abordam a questão. Em janeiro de 2010, publica 

a matéria com o seguinte título: “Relatório Francês pede a proibição do véu” 
57

. Em toda 

a construção narrativa, nota-se uma preocupação em ponderar os diversos lados 

envolvidos no mérito da questão. Trata-se de uma postura também distinta à da 

observada no episódio da construção da mesquita no Marco Zero. Os argumentos do 

governo Francês são expostos de forma mais desenvolvida, mas são os de oposição a tal 

medida que possuem um peso maior na tessitura narrativa. A matéria é dividida em três 

partes pelos seguintes subtítulos: “Não são bem-vindos” e “Práticas escandalosas”.
58
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Em “Não são bem vindos”, destacamos a seguinte passagem: 

 Foi pedido ao parlamento que adotem resoluções formais que 

indique que os véus integrais são ‘contrários aos valores da república’. 

Mas a oposição Socialista, que condena os véus integrais, alegaram 

que não iriam endossar tal relatório, dizendo que constituiria uma lei 

com finalidade jurídica inconsistente. O relatório está propenso a 

leventar questões que poderão, injustamente, estigmatizar a população 

Muçulmana Francesa, estimada em seis milhões. 

Desses todos, apenas 2000 são usuários do Niqab, que cobrem toda a 

face, exceto os olhos. Marwan Muhammed, um autor muçulmano 

francês diz que a proposta era “mandar uma mensagem à comunidade 

muçulmana”. A mensagem é clara para a maioria das mulheres 

muçulmanas: “se quiser praticar sua religião aqui, é assim que serão 

tratadas no Futuro” disse à Al Jazeera. 

A maioria dos cidadãos franceses, incluindo os muçulmanos, estão 

pela liberdade- liberdade de praticar sua religião, liberdade de vestir-

se como quiser, seja de minissaia, seja com o niqab completo.
59

 

 

Na passagem destacada, fica explícita a proposta da Al Jazeera English em 

ressaltar os aspectos preconceituosos e incoerentes contidos no projeto de lei que visa 

banir o véu muçulmano. Traz à tona a questão da liberdade dos cidadãos franceses em 

contraponto ao argumento de “valores republicanos”, ressaltados por Sarkozy. Fica 

sugerido na narrativa que pudesse haver alguma incompatibilidade entre tais valores, 

uma vez que uma medida que preze pelos “valores da República” não deveria 

comprometer as liberdades individuais. Diferentemente da Folha de São Paulo, que 

opta por problematizar os usos individuais do véu e sua intervenção simbólica nos 

territórios europeus, a Al Jazeera English empenha-se em deslocar o foco suscitado pela 

polêmica para levantar questionamentos referentes às formas de lidar com as 

comunidades muçulmanas na Europa. Isso, no entanto, não resultou em total 

apagamento dos argumentos franceses, como acontecera com os argumentos norte-
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americanos nas narrativas sobre a construção do marco zero. Um trecho do segundo 

subtítulo nos provê essa dimensão: 

O véu é visto na França como um portão para o extremismo, um insulto à 

igualdade de gênero e uma ofensa à fundação secular francesa. Em 2004 uma 

lei francesa baniu os lenços muçulmanos das salas de aula de escolas 

primárias e secundárias. Andre Gerin, presidente da comissão parlamentar e 

político comunista disse que o ‘uso do véu integral é a ponta do iceberg’. 

‘Existem práticas escandalosas escondidas atrás do véu’, diz ele. 

Shaaz Mahbood, vice-presidente do ‘Muçulmanos Britânicos por uma 

Democracia Secular’, falou à Al Jazeera: ‘não há lugar para o niqab no Islã. 

Ele é incompatível com o Islã’. ‘é uma questão de segurança, de 

comunicação e uma barreira para a integração de várias formas. Fica em 

desvantagem quem tenta se comunicar com elas, aqueles que tentam conviver 

com elas e aqueles que tentam, compartilhar da mesma esfera pública que 

elas.’ 

Mas Maleiha Malik, professora de direito do King´s College, Londres, disse à 

Al Jazeera: ‘A questão central é a liberdade religiosa. O estado francês não 

pode usar poder coercitivo, na forma de lei criminal, para forçar mulheres 

muçulmanas a tirarem seus niqabs em público. Elas são cidadãs e têm o 

mesmo direito ao espaço público que as pessoas que tentam se comunicar 

com elas’. 
60

 

 

Nota-se portanto,  que os argumentos dos propositores do banimento do véu não 

são ignorados, são levados à narrativa e apresentados lado a lado com os de seus 

opositores. Isso confere uma maior complexidade à composição, o conflito se torna 

explícito e outras formas de se relacionar com o problema é proposta. Ao expor na 

narrativa que o véu na França é, por muitos, considerado como um “portão para 

extremistas”, a Al Jazeera English começa a estabelecer um diálogo e uma disputa com 

o imaginário Ocidental que vincula o Islã ao terrorismo, debate ao qual a empresa não 

tocou durante o episódio da mesquita. Para o momento do Projeto Córdoba, o debate 

fora estabelecido de forma mais dura, com menos nuances e estratégias de diálogo. 

Eram duas opostas vertentes que não buscavam se encontrar, e que pareciam querer se 

impor uma sobre a outra. A vitória de uma significava a derrota de outra, nada mais, 
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sem construções ou parcerias almejáveis. Com a questão do véu, apesar dos dialogismos 

evocarem a um mesmo pressuposto referencial, de medo do Islã, vinculação muçulmana 

a terrorismos, outros referenciais se fizeram ver e disputaram sentidos. Tanto na Folha 

de São Paulo como na Al Jazeera English, podemos identificar maiores empenhos no 

que diz respeito aos encontros de perspectivas, evidentes aqui como estratégias de 

traduções culturais ancoradas a cada uma das narrativas apresentadas na abordagem do 

episódio. Não podemos desconsiderar, para além dos empenhos observados nas 

narrativas, que os dois países envolvidos com a questão do Islã, possuem passados e 

repertórios distintos de lidar com a alteridade muçulmana.   

Muito recentemente, em 2001, os Estados Unidos sofreram um ataque, 

reivindicado pela Al Qaeda e comandado por Osama Bin Laden, do Afeganistão. A 

República Islâmica do Afeganistão é um país paupérrimo, mas de localização 

geográfica estratégica (liga o Oriente Médio ao subcontinente indiano e à Ásia Central), 

o que fez com que ele tenha sido historicamente, invadido por campanhas militares 

interessadas na região. Não é um país árabe, e é regido por uma vertente mais 

fundamentalista do Islã, os talibãs. Osama Bin Laden era muçulmano. Depois de 11 de 

setembro de 2001, pouco importava a situação do Afeganistão, as motivações de Bin 

Laden que o levaram a tal ação. O importante era ocupar o Afeganistão, aproveitando-se 

também de sua localização estratégica, e encontrar o malfeitor.  A maioria das 

justificativas levantadas pelas mídias ocidentais para explicar a tragédia dizia respeito à 

inveja dos muçulmanos da liberdade norte-americana, como se o american way of life 

ofendesse os paradigmas talibans. O que se estabeleceu naquele momento foi o 

seguinte: os EUA se tornaram a maior vítima do mundo depois do atentado, nenhuma 

narrativa mais complexa, que buscasse tentar propor outras perspectivas, poderia 

competir com a imagem do avião se chocando nas Torres Gêmeas.  

O episódio da construção da mesquita no Marco Zero evoca diretamente esse 

imaginário, bem como com o bordão amplamente utilizado pelo então presidente 

americano, George W. Bush: “não dialogamos com terroristas”. Se os terroristas são os 

muçulmanos, de acordo com a lógica apresentada, durante mais de 10 anos, a lógica 

simbólica se mantém.  Por mais que a  aprovação da construção da mesquita no Marco 

Zero tenha sido uma importante vitória para os muçulmanos, a forma que a mídia 

ocidental se relacionou com o episódio, pareceu seguir à risca a recomendação de Bush, 

não dialogar. 
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A França por sua vez, estabelece outra relação com a alteridade muçulmana. 

Muitos países árabes e Norte Africanos foram colônias francesas, como Marrocos, 

Tunísia, Argelia, dentre outros países de maioria muçulmana. O Islã, portanto, não é um 

absoluto desconhecido, mas é uma religião que evoca imediatamente o histórico de 

dominação da própria França.  Após os processos de descolonização, os ex-colonizados 

empenharam-se em diásporas, uma fez que seus países estavam bem desestruturados, 

em direção aos seus países colonizadores. Algumas razões que justificam tal movimento 

são: a facilidade da língua (colonizados falam a língua de seus colonizadores) e a 

esperança de oportunidades de trabalho, estudos, etc. Durante muito tempo a política 

externa da França foi razoavelmente permissiva em relação à recepção destes 

específicos imigrantes.  Com a crise econômica desde 2006, aproximadamente, tal 

postura francesa começou a ser repensada, percebemos ressurgências de movimentos 

neofascitas, posturas xenofóbicas dentre outros movimentos que atribuíam a crise na 

França aos estrangeiros, sobretudo os ex-colonizados, maioria negros, ou pardos, e 

muçulmanos. 

Ao passo que a França realiza um mea culpa com suas ex-colônias, também 

considera que a aproximação com a extrema direita francesa possa ajudar a solucionar a 

crise do país. Os argumentos de proibição do véu não são explicitamente uma ação 

contra o Islã, mas algumas marcas nos levam a esta conclusão.  

Há, certamente, um cuidado maior em relação à tessitura de uma narrativa mais 

complexa, até porque o assunto envolve questões delicadas por todos os lados. Como 

podemos notar, a questão do véu não é consensual nem entre Ocidente e “mundo 

islâmico”, tampouco no próprio mundo islâmico. A Al Jazeera English faz interlocução 

com muitos diferentes muçulmanos, e ao que parece, busca não apenas problematizar a 

questão da proibição do véu, mas colocá-la de forma a fazer com que o foco passe do 

véu para as relações europeias e eurocêntricas em relação ao imaginário que remete ao 

Islã. Em outras palavras, ela não se posiciona necessariamente ante a proibição do véu, 

as narrativas por ela produzida dialogam mais com o significado mais amplo que tal 

medida repercute. O muro que tais narrativas constroem, emparedam não o muçulmano, 

mas a relação entre o Ocidente e o Islã.  

Em abril de 2010, a matéria “Presidente francês apoia o banimento do véu”
61

 , 

reforça o que acabamos de identificar. Os muros formados pelas narrativas da Al 
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Jazeera fazem do véu o próprio muçulmano, o próprio Islã. Muito embora haja distintas 

leituras e usos do véu em todo o mundo muçulmano, há no véu também uma unidade 

identitária quando a relação é Islã no Ocidente, neste aspecto, o véu é o Islã. O trecho a 

seguir demonstra a ideia que estamos construindo aqui, percebida nas narrativas da Al 

Jazeera, do delicado intermédio que ela, enquanto empresa árabe, investe em esforços 

para conseguir dialogar com uma vasta interpretação de lidar com o Islã em diversas 

vertendes do Islã, bem como a relação com entre Islã e Ocidente. 

“Estamos legislando para o futuro. Vestir o véu integral é um símbolo de 

fechamento comunitário e rejeição dos nossos valores”, diz ele (Sarkozy). 

‘Crescimento da Hostilidade’ 

A proposta tem atraído tanto a crítica feroz e louvor na casa da maior 
comunidade muçulmana dos 27 membros da União Européia. Quase 10 por 

cento da população da França 62 milhões é muçulmana. A maioria dos 

eleitores franceses apoia a proibição, pesquisas mostraram, mas experts 

legais alertaram que isso poderia violar a constituição. Muita feministas dos 

subúrbios pobres e multiétnicos franceses apoiam o banimento do véu, 

alegando que poderia ajudar a jovens mulheres que não querem usar o véu 

mas se veem forçadas por seus parentes ou familiares. 

Outros, no entanto, veem a proibição como parte do crescimento da 

hostilidade contra o Islã e seus símbolos, e argumentam que de fato muitas 

mulheres muçulmanas querem cobrir seus corpos. 

O debate se espalhou e foi tão longe, que no Afeganistão, ativistas dos 

direitos da mulher expressaram indignação com a proposta francesa, dizendo 

que não gostam da burca, mas que as mulheres devem ser livres para usar 

caso queiram. 
62

 

 

Ao citar a fala de Sarkozy, a Al Jazeera English expõe o teor de que a política 

estatal francesa, no que concerne à convivência com o Islã em seu território, diz respeito 

a uma tentativa de ferir estreitamentos dos laços da comunidade muçulmana na França, 

uma vez que seu argumento é justamente contra um pretenso “fechamento 
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 Livre Tradução do trecho: "We're legislating for the future. Wearing a full veil is a sign of a community 

closing in on itself and a rejection of our values," he said.'Rising hostility'- The proposal has attracted 

both fierce criticism and praise in the home of the largest Muslim community in the 27-member European 

Union.Almost 10 per cent of France's 62 million population is Muslim.Most French voters back a ban, 
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comunitário”, em que a burca, nesse sentido representa uma “negação dos valores 

franceses”.  

O fato de exporem diversas perspectivas em relação à proibição do véu, dialoga 

tanto com os pressupostos ocidentais quanto com as discussões que vêm sendo 

desenvolvidas sobre a obrigatoriedade do uso dos véus em vários países de maioria 

muçulmana. A tensão entre muçulmanos tradicionais mais rígidos em relação ao uso 

dos véus e uma juventude que resiste a tais convenções e códigos indumentários, está ali 

exposta, mas novamente, o foco é lançado para a questão da liberdade religiosa, do 

poder de escolha individual em relação aos usos dos véus.  

A fala de feministas dos subúrbios franceses, tecida junto à das ativistas dos 

direitos das mulheres do Afeganistão, deixa claro que a liberdade consiste na escolha 

individual, a proibição e a obrigatoriedade não necessariamente servem de auxílio às 

mulheres que de fato sofrem com imposições cotidianas relacionadas aos seus direitos 

individuais de ir e vir, de arbitrar sobre a liberdade de como expor seus corpos e fé. 

O muro constituído pelas narrativas da Al Jazeera  English coloca em contato a 

tensão entre liberdade religiosa e perseguição ao Islã, a fronteira que separa, nesta 

situação, o Islã e o Ocidente. Tanto a obrigatoriedade do véu quanto sua proibição são 

postas em par de igualdade no quesito arbitrariedade, fica explícito que em ambas 

imposições o lugar da mulher muçulmana permanece em submissão. A narrativa da 

empresa de comunicação árabe explora esse fato ao empenhar esforços em deslocar a 

discussão para a liberdade das práticas religiosas e culturais das comunidades 

muçulmanas na diáspora europeia. 

Em setembro de 2010, com a matéria “Proibição do véu em votação na 

França”
63

, a empresa árabe declara mais abertamente seu propósito,  antes configurado 

em estratégias narrativas percebidas pelas brechas deixadas. A peça jornalística aponta 

para as implicações jurídicas e cotidianas que a aprovação da lei geraria e a associa 

diretamente a uma política islamofóbica. 

Críticos da proposta esperam que a lei seja derrubada pelo Conselho 

Constitucional, órgão legal máximo da França. Se implementada, uma 

mulher pega vestindo niqab em lugares públicos, incluindo ruas, mercados, 

prédios do governo, comércios privados e transportes públicos, será multada 

em $190. Homens que forçarem suas esposas ou filhas a se cobrirem por 
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motivos religiosos enfrentarão medidas ainda mais severas, como uma multa 

de $38.685 e um ano na cadeia.
64

  

O que tal passagem deixa claro são as implicações da proibição, o que estava em 

campo simbólico, encontra-se ali em vias de materializar-se em perseguição física de 

muçulmanos, para que a manutenção da lei seja assegurada. Em uma segunda parte da 

matéria, dividida pelo subtítulo “Preocupações em relação à Islamofobia”, o jornal 

mostra a repercussão da iminência da votação pelas vozes de mulheres muçulmanas que 

vivem na França, bem como as estratégias do governo para fugir à acusação de 

Islamofobia. 

Apoiadores da lei insistem na integração, mais do que estigmatização de um 

grupo minoritário. Apenas cerca de 2000 mulheres na França, de uma 

comunidade de cinco milhões de muçulmanos, usam o véu que cobre o rosto. 

Nicolas Sarkozy, o presidente francês, prometeu que a lei é uma medida de 

proteção à mulher muçulmana que é forçada a usar o véu que a cobre por 

inteiro, o qual ele descreveu como “não bem vindo”. 

Mas algumas mulheres muçulmanas argumentam que essa lei irá forçá-las a 

ficar em casa de modo a evitar a exibição de seus rostos em público. 

“Eu não vou sair. Vou mandar pessoas fazerem compras pra mim, Vou ficar 

em casa, simplesmente.”Oum Al Khyr, uma mulher de 45 anos que vive nos 

arredores de Paris, contou a agencia de notícias AP. 

“Vou passar meu tempo rezando, vou me excluir da sociedade, enquanto 

queria viver nela.” 

Algumas entidades de direitos humanos também expressaram preocupação de 

que a legislação correria o risco de elevar  a islamofobia, em um país 

onde algumas mulheres muçulmanas já enfrentam assédio por usarem o véu. 

(...) A medida é chamada de “Proibição da dissimulação da face no espaço 

público”, não fazendo menção a “mulher”, “véu” ou “islã”. 

A linguagem foi ajustada de forma semelhante quando a proibição do véu 

islâmico foi aprovada em 2004, com a lei que proíbe  "ostentação" de 

quaisquer símbolos religiosos, incluindo grandes cruzes cristãs. 
65
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 Livre tradução do trecho: Critics of the proposed law hope that it will eventually be overturned by the 

constitutional council, France's highest legal body.If implemented, women caught wearing the niqab in 

public places including streets, markets, government buildings, private businesses and public transport 
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A narrativa aqui apresentada costura os argumentos a favor da proibição do véu 

com outros que o problematizam, conferindo-lhes outros sentidos. Apresentam 

argumentos oficiais, como que garante que a lei é para integrar e não estigmatizar, ao 

passo que mostra que o número de 2000 mulheres muçulmanas que iria afetar, é 

irrisório para sustentar o argumento de que seus trajes ferem os valores nacionais a 

ponto de “não serem bem vindos”. Esta forma de articulação dos argumentos nos 

permite perceber que para a proposta de defesa dos valores franceses, tal lei é irrisória 

em termos de seus efeitos, mas enquanto política de perseguição religiosa e projeto de 

homogeneização cultural é muito eficiente, uma vez que dificultará em demasiado a 

presença de muçulmanos mais tradicionais no país. Encontramos neste muro os esforços 

do Ocidente em marcar o Islã como “outro”, que deve ser regulado, controlado e 

banido. 

Comparando as narrativas da Folha de São Paulo com as da Al Jazeera English, 

para esse específico episódio, podemos concluir que ambas apresentaram uma postura 

semelhante em relação às formas de representar o episódio, porém distinta em relação a 

forma como fizeram com a mesquita do Marco Zero. No caso de Nova Iorque, tínhamos 

acesso apenas à superfície, à linha que separava os lados, no caso do véu, pudemos 

transitar por entre os espaços envolvidos na história, dialogar com diversos atores 

sociais integrantes da situação, e por fim, ter noções mais complexas do jogo de 

significação na construção narrativa.  Os dois jornais foram mais cuidadosos ao 

problematizar os lados envolvidos na história, o que propiciou possibilidade de relações 

mais complexas com o tema. Tudo indica que o véu permitiu mais permeabilidade no 

jogo simbólico de disputas culturais do que a mesquita.  

A mesquita é um símbolo canônico do Islã, não há controversas internas em 

relação à sua existência. De certa forma, ela é um ícone mais duro, e sua representação 

no episódio da Construção do Projeto Córdoba bem demonstrou. Certamente que tal 

condição de forma alguma impediria a construção de uma narrativa mais complexa, mas 

o engendramento de sentidos que marcaram os posicionamentos que cada jornal quis 

atribuir para si, perspectivas superficiais e pouco relacionais, de fato precisava de menos 

elementos para se constituir. Os posicionamentos eram também mais firmes e 
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delimitados, só encaminhavam a duas possíveis e únicas opções, ou se era a favor da 

construção de um centro cultural islâmico como forma de promover maior 

conhecimento e desmitificação do Islã em território Norte-Americano, ou se era contra a 

construção de um antro “terrorista” bem no lugar onde se lamenta a ação de 

“fundamentalistas muçulmanos”.  

O processo de representação do véu, por sua vez, se apresentou de forma mais 

complexa. O uso do véu não é um fator que unifique os muçulmanos, há várias 

correntes do Islã que permitem vários tipos de uso ou não, e nem o ocidente tinha um 

forte posicionamento acerca de seus usos, até que a polêmica emergisse. Véus circulam 

outras instâncias, que não apenas de vinculações religiosas ao Islã. Freiras católicas e 

judias ortodoxas fazem uso da veste, noivas, Bridgite Bardot e divas do cinema 

também.  

A tarefa de traduzir culturalmente essa questão, em meio à onda de proibição do 

véu na França, se depara com diversos desafios, que puderam ser notados nas narrativas. 

Assumir o lado favorável à proibição do véu era minimamente se opor à liberdade 

religiosa, valor tão prezado pelo Ocidente; assumir integralmente do lado contrário a 

proibição era, de certa forma, ignorar o fato de que em algumas práticas do Islã o véu é 

obrigatório e que mulheres são forçadas a usá-los, independentemente de suas vontades. 

Havia-se, portanto, que se estruturar narrativas que criassem alternativas a essas duas 

opções, uma vez que não interessava a nenhum dos jornais se vincular às  implicações 

sugeridas. 

A produtividade simbólica decorrente das narrativas que representaram a 

proibição do véu foi mais proveitosa em termos de complexificar os lados em pauta, 

diversas vozes antes desconsideradas tiveram espaço na cena midiática e disputaram 

sentidos, aproveitando-se também do fato de que não havia para o caso do véu  

motivações políticas e econômicas tão impactantes, que reverberavam em uma questão 

de segurança do mundo ocidental como um todo, como houve no episódio do World 

Trade Center. O véu parece ser o calcanhar de Aquiles do Islã e começou a se fazer 

presente na fronteira simbólica que divide o Ocidente do Islã, no caso do projeto de lei 

de Sarkozy. A Al Jazeera English viu-se tendo que tomar extremo cuidado em relação 

ao tipo de posicionamento que sua narrativa poderia suscitar, de forma a não “trair” a 

fidelidade de nenhum leitor de vertentes distintas do Islã e a Folha de São Paulo, além 

de ter que fazer matérias educativas, explicando o que e como são os véus, uma vez que 

tal questão não havia sido anteriormente desenvolvida com tanto afinco, teve redobrada 
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cautela em relação a não deixar que sua narrativa implique em argumentos contra a 

liberdade religiosa. 

Em ambos os casos as narrativas revelam marcas que emparedam o véu, o 

significante que remete ao muçulmano, e a partir deles proporcionam relações. 

Dialogam com os argumentos que vinculam os muçulmanos à periculosidade pública, a 

uma religiosidade irracional, que submetem traços culturais a penalizações jurídicas, 

bem como evocam ideários de república, secularismo ocidental e liberdade religiosa.   

Pela experiência de observar as narrativas tecidas para tal episódio, e as 

comparando com a da mesquita em Nova Iorque, percebemos que para a abordagem da 

proibição do véu na Europa, nos foi disponibilizado mais recursos para entender a 

complexidade das partes envolvidas, vozes normalmente recalcadas apareceram à cena, 

conflitos puderam ser mais facilmente percebidos através de marcas narrativas e vozes 

distintas em relação narrativa. Espaços narrativos foram criados pelos muros, e 

permitiram que nós, leitores e intérpretes, pudéssemos circular e nos familiarizar melhor 

com as fronteiras que antes só víamos de cima. 

No entanto, mesmo com narrativas mais complexas, com vozes destoantes, 

novos atores sociais sendo incorporados às produções simbólicas, a marca da diferença 

ainda parece se impor às possíveis relações que se distinguem da atitude de marcar nós 

e eles. O muro passou por divisor, quando visto de cima pela perspectiva das grandes 

epistemologias hegemônicas atuais. Com o recurso da tradução cultural, podemos fazer 

dele um ponto de encontro das diferenças, ainda que estas sejam fortemente marcadas e 

representem como intransponíveis. Cabe-nos agora, que já estamos em contato próximo 

com o muro, procurar neles, formas de atravessá-lo. 
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CAPÍTULO III- Além-muros: atravessamentos  

 

Até o presente momento, observamos narrativas que buscavam representar e/ou 

traduzir episódios que, em níveis distintos, envolviam a relação do Islã com o Ocidente. 

Em comum entre a polêmica da Construção do Centro Cultural Islâmico em Nova 

Iorque e a onda de proibição do véu na Europa, é que ambos os episódios situam-se em 

território ocidental. Todos abordam muçulmanos, árabes, e mesmo terroristas, da 

diáspora, que ocupavam o território de seus (ex) colonizadores e que, neste processo, 

enfrentavam as agruras de serem estrangeiros estigmatizados e temidos. As empresas de 

jornalismo cujas narrativas foram analisadas tinham, para este contexto, também uma 

peculiaridade comum. Tanto a brasileira Folha de São Paulo quanto a pan-árabe Al 

Jazeera English, em tais episódios, estavam empenhando esforços em traduzir aos seus 

o que lhes era alheio, distante. A Folha de São Paulo como empresa ocidental, tende a 

identificar-se mais com as leituras eurocêntricas dos episódios, e a Al Jazeera English, 

como árabe, tende a produzir versões mais alinhadas às perspectivas questionadoras das 

epistemologias dominantes. 

Como já observamos, as relações com o Islã desenvolvidas pelas narrativas de 

jornais ocidentais, pela Folha de São Paulo especificamente, tendem a proporcionar um 

encadeamento de sentidos que vinculam a tal religião, características como violência, 

extremismo, terrorismo, enfim, que façam de certa forma com que o Islã seja tecido, 

emparedado na fronteira com o mundo ocidental, como se houvesse uma interdição 

primal capaz de distinguir esses supostos dois mundos. 

Em todos os episódios anteriormente analisados, o Islã e o muçulmano de forma 

mais ou menos concreta, remetiam ao mundo árabe de uma maneira geral. Sendo assim, 

o uso de estigmas e estereótipos utilizados para representar um deles serviria para todos 

os outros, desconsiderando o fato de que nem todo árabe seja muçulmano, nem todo 

muçulmano, árabe. Tal atitude relacional está embebida em um processo histórico que 

lhe é muito anterior e que a atravessa. Tradições epistemológicas orientalistas e 

eurocentristas habitam esses textos, bem como as subjetividades dos profissionais que 

os tecem. Se pensarmos tais narrativas como manifestações do discurso colonial, 

sobretudo no âmbito jornalístico em que se tem a pretensa intenção de transmitir fatos 

de forma mais verossímil possível, concordaremos com Bhabha no seguinte aspecto: 

O discurso colonial produz o colonizado como uma realidade social que é ao 

mesmo tempo um “outro” e ainda assim inteiramente apreensível e visível(...) 
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ele emprega um sistema de representação, um regime de verdade, que é 

estruturalmente similar ao realismo.” (BHABHA,2010:111) 

 

Muito embora esta prática do discurso colonial preze por um regime de verdade, 

importando que suas representações soem tão reais a ponto de nem parecerem 

representações, existem situações, brechas, que fazem com que tal atitude de abordar o 

outro não seja, de todo, eficaz. São nesses momentos que podemos claramente 

identificar os esforços e as fragilidades das tradições hegemônicas de pensamento no 

processo de apreensão das alteridades.   

Foi esse exato caso que aconteceu com as narrativas sobre o episódio do 

massacre em Realengo no Rio de Janeiro e na Revolução do Egito; os imaginários e as 

representações não montavam um sistema tão coeso como o de costume. Novas formas 

de representar e de se relacionar com o outro emergiram e fizeram com que os sistemas 

de muramento das alteridades árabes se reorganizassem, ainda que momentaneamente. 

 

3.1- Os caminhos se revelam, os muros não se sustentam 

 

Wellington Menezes de Oliveira, rapaz de vinte e três anos, no dia sete de abril 

de 2011 realiza uma execução em massa de crianças da Escola Tasso Silveira. Trata-se 

de um episódio inusitado no Brasil, nunca antes havíamos presenciado uma ação que se 

configurasse como massacre em escolas, como o que aconteceu: doze crianças foram 

mortas, outras doze feridas e o próprio executor da ação se matou. A ocorrência tomou 

proporções internacionais, saiu em jornais de todo o mundo, sobreviventes de massacres 

parecidos, como o de Columbine (EUA) ocorrido em 1999, mandaram cartas em 

solidariedade, e o fato de ser inédito e inesperado fez com que tanto autoridades quanto 

a própria mídia nacional empenhassem esforços tremendos para entender e explicar 

publicamente as motivações e razões do crime. 

Dentro deste movimento, diversas hipóteses para explicar o acontecido foram 

levantadas, como o fato de o rapaz ter sofrido bullying em seus tempos de escola, de ter 

ficado órfão muito cedo e ter sido criado por tios com os quais não estabeleceu muito 

boa relação, enfim, inúmeras possibilidades dentre as quais, destacamos, a especulação 

sobre um suposto vínculo de Wellington ao Islã.  

Tal tentativa revela o poderoso impulso do senso comum em associar ações de 

violência à religião islâmica. Caso tal vínculo fosse comprovado, a ação seria 
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configurada como terrorista. Tais suspeitas não eram o foco central da investigação, mas 

o simples fato de constarem entre as variantes possíveis já é o suficiente para ser 

emblemático. A construção do argumento é processual. Dia 11 de abril de 2011, a 

matéria da Folha de São Paulo, de título “Em anotações, atirador culpa pessoas que o 

‘humilham’”, revela um trecho que começa a apontar para esse encadeamento de ideias, 

que virá a ser adensado no decorrer das investigações:  

Ele chama, ainda, o sul-coreano Cho Seung-hui e Edmar Aparecido Freitas 

de irmãos. O primeiro matou estudantes no campus da Virgínia Tech, nos 

Estados Unidos; o brasileiro foi o autor de atentado em uma escola de 

Taiúva, no interior paulista. 

Em vários trechos das cartas, Wellington demonstra simpatia ao terrorismo e 

faz referência a um suposto grupo islâmico extremista.
66

 

 

De acordo com o trecho destacado, a Folha de São Paulo nos permite entender 

que Welligton teria simpatia pelo terrorismo e que faria referência a um suposto grupo 

islâmico extremista, a partir do que constava nas cartas encontradas em sua casa. Apesar 

de disponibilizarem as referidas cartas, tais ideias são lançadas sem embasamento, nem 

complexificação. O que seria um suposto grupo terrorista? Que elemento faz crer que 

ele teria simpatia pelo terrorismo? Isso não é exposto, tampouco explicado na matéria, é 

apresentado como dado, sobretudo porque monta coerentemente com o imaginário 

poderoso de associação do Islã ao terrorismo. 

No dia seguinte, 12 de abril de 2011, a matéria “Justiça manda Google quebrar 

sigilo de conversas de atirador”, anuncia a decisão da juíza Alessandra de Araújo Bilac 

de Moreira Pinto de quebrar o sigilo eletrônico de Wellington Menezes de Oliveira para 

auxiliar nas investigações que buscam as possíveis motivações de seu crime. O que 

destacamos neste episódio é a descrição da razão que culminou nesta quebra de sigilo: 

O pedido de quebra de sigilo é feito após a polícia encontrar indícios de que o 

atirador participava de uma organização religiosa. 

Em manuscritos encontrados em sua casa, em Sepetiba (zona oeste), o 

atirador sugere que participa de um grupo com outras pessoas. 

"Essa minha saída do grupo me deu forças para reconhecer que agi errado em 

escutar aquela mulher. Eu não gostei de sair mas sei que é o certo, mas tenho 

certeza que foi meu pai quem os mandou aqui no Brasil. Ele conheceu o 

Abdul e mandou que ele viesse com os outros precisamente ao Rio."  

A polícia também trabalha com a hipótese de que as anotações sejam apenas 

fruto da imaginação de Wellington.
67
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 Retirado do domínio: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/900958-em-anotacoes-atirador-culpa-

pessoas-que-o-humilharam.shtml. Último acesso em 20 de janeiro de 2012 
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 Retirado do domínio: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/901654-justica-manda-google-quebrar-

sigilo-de-conversas-de-atirador.shtml. Último acesso em 20 de janeiro de 2012 
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A forma como a narrativa é tecida parece construir sentidos capazes de justificar 

que a vinculação de Wellington a “organizações religiosas” estaria, de alguma forma, 

relacionada ao fato de ele ter cometido o massacre. O trecho destacado nos leva a 

entender que a participação do rapaz em uma organização religiosa teria motivado a 

medida da juíza. Ainda que a polícia chegue a considerar a hipótese de que isso seja 

fruto da imaginação do atirador, a forma como a Folha de São Paulo engendra a 

informação em seu texto, parece apostar que este seja um caminho válido para chegar 

ao cerne das motivações do crime.  Apesar de esta matéria não fazer, em nenhum 

momento, menção ao Islã, ou a qualquer facção terrorista, os termos como organização 

religiosa e Abdul, típico nome árabe, ativa diretamente o imaginário da possibilidade de 

o rapaz estar vinculado a vertentes islâmicas extremistas. Adicionado a isso, Wellington 

foi ainda protagonista de um ato bárbaro de violência, reforçando e dialogando com o 

senso comum que atribui ao Islã, noções como periculosidade. 

O curioso de tal construção consiste no fato de um episódio brasileiro recorrer a 

um contexto epistemológico orientalista para tentar interpretar crimes locais. O Brasil 

nunca fora alvo de atentados terroristas e nosso contexto atual, bem recente
68

,
 
mostra 

aparente boa relação com países de maioria muçulmana, bem como boa aceitação de 

muçulmanos e suas culturas em nossa sociedade. Pinto, ao falar sobre a relação do Islã 

com o Brasil, em relação às políticas de pregação e tentativas de conversão de 

brasileiros ao Islã, comenta sobre o ano de 2001: 

Esse quadro (de conversão de brasileiros ao Islã) mudou radicalmente a partir 

de 2001, quando o islã e os muçulmanos ganharam maior visibilidade na 

sociedade brasileira. O evento que marcou essa mudança não foi tanto o 11 

de setembro, mas a novela O Clone, que possuía entre as personagens 

principais os membros de uma família muçulmana no Rio de Janeiro. Apesar 

das incorreções factuais e dos estereótipos orientalistas que povoavam a 

trama fantasiosa, a novela introduziu no imaginário cultural brasileiro 

imagens bastante positivas dos muçulmanos como pessoas alegres e 

devotadas a família. 

Desse modo, os discursos estigmatizantes sobre o Islã criados pós-11 de 

setembro não tiveram o monopólio da representação do Islã na esfera pública 

                                                           
68

 Há de se ponderar aqui que a história de “boa vizinhança” com países de maioria muçulmana, bem 

como com o Islã no Brasil é deveras recente. Reis ressalta que “ (...) no artigo 5º da Constituição 

Brasileira de 1824 o catolicismo constava como religião do Estado, única com direito a celebrar 

cerimônias públicas e estabelecer templos às claras. Concedia-se direito à liberdade religiosa,  desde que 

exercidas privadamente, uma concessão sobretudo aos estrangeiros livres, em geral protestantes europeus 

que residiam no Brasil. As religiões  africanas eram perseguidas desde a Colônia como feitiçaria, 

superstição, curandeirismo. Isso não mudaria fundalmentalmente após a Independência, pois 

continuariam a ser tratadas na órbita policial e não constitucional.(...) o islamismo- como outras 

expressões religiosas africanas- só por existir subvertia, no mínimo, a ordem simbólica hegemônica 

(REIS, J. 2003:247-248) 
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brasileira, uma vez que tinham de enfrentar a concorrência dos discurso de 

cunho positivo vinculado pela novela.( PINTO, 2010:209) 

  

Muito embora nossas vinculações simbólicas e epistemológicas sejam bem mais 

alinhadas às perspectivas eurocêntricas do que quaisquer outras, teoricamente não 

haveria razão aparente para fazer uso destes recursos, até porque, como sugere Pinto, o 

Brasil conserva uma boa imagem dos muçulmanos, mesmo depois dos ataques de 11 de 

setembro de 2001. 

Leituras de cunho orientalista são mais comumente utilizadas como recurso 

quando a Folha de São Paulo empenha-se em representar a relação norte- americana ou 

europeia com o mundo islâmico, como bem já pudemos comprovar. Mesmo com a 

recente imagem positivada do Islã no país, a Folha de São Paulo , bem como as 

autoridades responsáveis pelo caso, parecem filiar-se mais às tradições internacionais de 

lidar com o Islã, do que com as próprias tendências locais.  

Este episódio evidencia o poder epistemológico que correntes orientalistas, 

eurocêntricas, exercem no imaginário mundial. A busca incessante por elementos que 

associem ao Islã episódios de violência em nada contribui para uma maior 

complexificação da relação entre o Ocidente e o mundo muçulmano, pelo contrário, 

serve para perpetuar velhos preconceitos e estereótipos. Demant ao refletir sobre formas 

de o Ocidente se relacionar com o mundo muçulmano, pondera:  

Não há chance de um diálogo viável se ele não se acompanhar de 

reformas estruturais a fim de começar a melhorar o desequilíbrio de forças 

entre o Ocidente poderoso e o mundo muçulmano impotente.(DEMANT, 

2004:354) 

 

Bhabha considera tal repetição incessante de usos de estereótipos como 

estratégico do discurso colonialista. Se pensarmos relação que o autor percebe entre o 

que ele chama de colonizador e colonizado, como semelhante à que Ocidente estabelece 

com o mundo muçulmano, a passagem a seguir se encaixa perfeitamente:  

O que se nega ao sujeito colonial (pelos discursos do estereótipo), tanto 

colonizador quanto colonizado, é aquela forma de negação que dá acesso ao 

reconhecimento da diferença (...). O estereótipo impede a circulação e 

articulação de seus significantes a não ser em sua fixidez. (BHABHA, 

2010:117) 

 

Desta maneira, se pensarmos a narrativa da Folha de São Paulo como uma 

possível manifestação do discurso colonialista, podemos compreender a tentativa de 

aproximação do caso de Realengo a princípios relacionados a extremismos religiosos 

islâmicos, como uma forma de fazer com que tais estereótipos “circulem em sua 
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fixidez”. Pois mais ainda, depois de levantada esta hipótese, que sugeria que o rapaz ou 

tinha vínculos com o Islã, ou que tudo nas cartas poderia ser fruto de uma mente 

alucinada, o pulular de imagens do rapaz usando barba, posando com armas, usando 

taqiah (chapéu de oração vestido por alguns muçulmanos) foi imediata. O muro 

construído pelas narrativas da Folha de São Paulo neste caso, emparedaram o 

imaginário de periculosidade do Islã. O Islã não está necessariamente na narrativa, mas 

as marcas no muro remetem a ele diretamente. Segundo Appadurai, 

A imaginação funciona como um campo organizado em práticas 

sociais, uma maneira de trabalhar (tanto no sentido do labor como na prática 

culturalmente organizada) e uma forma de negociação entre sedes de ação 

(indivíduos) e campos de possibilidades globalmente definidos. (...) a 

imaginação está agora no cerne de todas as formas de ação, é em si um fato 

social e é o componente-chave da nova ordem global. (APPADURAI, 

1996:46/47) 

 

Ao considerarmos o encadeamento de ideias que suscitam a imaginação como 

uma prática social, como uma narrativa, podemos entender que a estratégia da Folha de 

São Paulo não está isolada dos contextos globais hegemônicos de encadeamento de 

sentidos. A Al Jazeera English, por sua vez, não produziu tantas matérias sobre o 

assunto quanto a Folha de São Paulo o fez. Em nenhuma das matérias que publicou, 

sequer cogitou quaisquer possíveis relações de vínculo do rapaz ao Islã. Na matéria 

“Crianças mortas a tiro em matança no Rio de Janeiro”
69

 , a única menção feita à carta 

encontrada com o rapaz na cena do crime, diz respeito apenas à sua intenção de 

suicídio. Nas palavras do jornal: “A polícia disse que Oliveira deixou uma carta na cena 

do crime que indicava seu desejo de cometer suicídio, no entanto, não deixava nenhum 

motivo claro que justificasse o tiroteio”.
70

 
 

Em outra matéria, poucos dias depois, a Al Jazeera English iniciou outro debate 

que extrapolou o acontecido, mas que o usa como substrato para pensar o contexto 

brasileiro para além de um episódio trágico. Ela utiliza-se do fato de um massacre ter 

acontecido no Rio de Janeiro, para discutir as políticas de armamento do governo 

brasileiro. Tal discussão até foi pautada pela Folha de São Paulo, mas sem o mesmo 

                                                           
69

 Livre tradução do trecho: Children gunned down in Rio killing spree, retirado do domínio: 

http://www.aljazeera.com/news/americas/2011/04/20114713516443345.html. Último acesso em 20 de 

janeiro de 2012
 

70
 Police said Oliveira left a letter at the scene indicating he wanted to commit suicide, however, it did not 

give a clear motive for the shooting, retirado do domínio: 

http://www.aljazeera.com/news/americas/2011/04/20114713516443345.html. Último acesso em 20 de 

janeiro de 2012
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fôlego com que se apresentou na narrativa da matéria da Al Jazeera English: “após 

tiroteio, Brasil se olha no espelho”.
71

 Em um movimento contrário ao da Folha de São 

Paulo, a empresa árabe não buscou, necessariamente, por causas que motivaram 

Wellington a cometer a matança. Sua abordagem buscou problematizar o contexto 

interno do país que forneceu condições para que a matança ocorresse. A empresa 

considera a não proibição da venda de armas no Brasil, por exemplo, como uma 

potencial causa para o ocorrido, como demostramos com o trecho a seguir: 

 Após matanças em escolas, normalmente existem três estágios: 

Primeiro o choque imediato de como alguém pode fazer uma coisas dessas, 

seguido pela tristeza de jovens vidas terem acabado tão cedo, e finalmente, a 

inevitável mobilização para o maior controle de armas.
72

 

 

A empresa não entra no mérito das especulações que vinculam o rapaz a grupos 

religiosos, ignora por completo tais hipóteses, foca em apontar para problemas locais 

brasileiros e descreve Wellington como um doente mental. Para este episódio cabe 

ressaltar que o fato ocorrido se deu em território brasileiro, país da Folha de São Paulo, 

o que significa que suas matérias estavam falando dos seus para o seus. Até então, as 

matérias analisadas se situavam em territórios ocidentais, mas nunca no local de origem 

de nenhum dos canais. Por essa experiência em específico, sobretudo quando 

comparamos com a abordagem da Al Jazeera English, podemos perceber uma carência 

na narrativa da Folha de São Paulo de contextualizar tal acontecimento e articulá-lo 

com questões locais, brasileiras. O movimento foi o de busca incessante por 

motivações, em sua maioria, exteriores a ele, como a especulação sobre o vínculo 

religioso do rapaz.  

A Folha de São Paulo mesmo com informações locais, vindas diretamente do 

Rio de Janeiro e do local do crime, produziu uma quantidade imensa de matérias que 

reproduziam a cena, o local, repetia em diversas matérias o número de vítimas, a forma 
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 Livre tradução do trecho: Post shooting, Brazil looks itself in the mirror, retirado do domínio: 

http://blogs.aljazeera.net/americas/2011/04/11/post-shooting-brazil-looks-itself-mirror. Último acesso em 

20 de janeiro de 2012. 
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 After a school shooting, there are usually three distinct phases: First the immediate shock of how 

anybody could do such a thing, followed by grief of young lives ended too soon, and finally the inevitable 

calls for more gun control, retirada do domínio: http://blogs.aljazeera.net/americas/2011/04/11/post-

shooting-brazil-looks-itself-mirror. Último acesso em 20 de janeiro de 2012.
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como Wellington atuou, utilizava depoimentos das crianças que presenciaram o crime, 

enfim, explorou ao máximo o acontecimento, ao passo que o isolava de um contexto 

maior. O fato de estar e ser da cena não necessariamente foi utilizado a favor de uma 

maior complexidade do contexto em que a situação ocorreu. 

A Al Jazeera English, por sua vez, abordou o acontecimento pela perspectiva de 

seu contexto, notificando os resultados do massacre e problematizando questões 

exteriores a ele. Depois de choque inicial e a tristeza da perda, como pondera em sua 

própria narrativa, dedicou sua matéria a questionar problemas locais do país e do Rio de 

Janeiro. Muçulmanos e terroristas não estão emparedados nesta narrativa, a Al Jazeera 

English nem mesmo utiliza tais significantes, tampouco pondera as elucubrações que 

foram levantadas pelas mídias brasileiras.  

O que encontramos em sua narrativa, sobretudo quando comparada à da Folha 

de São Paulo é um maior desprendimento com amarras locais, perceptível pelo teor do 

desenvolvimento das críticas às políticas públicas brasileiras. A atitude de estigmatizar 

o Islã parece ser, portanto, uma tendência mais observada nas manifestações midiáticas 

ocidentais eurocêntricas.  

Contextualizando o massacre de Realengo com o contexto mais global, não 

podemos perder de vista que este ocorreu, aproximadamente, um mês após o final da 

primeira fase da Revolução Egípcia. Durante o período em que árabes e muçulmanos 

estavam sendo amplamente representados pelas narrativas midiáticas de todo o mundo, 

devido aos levantes populares que pululavam no Oriente Médio, o estigma de terrorista 

não era utilizado, não condizia com a tessitura de sentidos construída para narrar o 

evoluir dos acontecimentos. Como podemos observar, os 18 dias de da primeira fase da 

Revolução Egípcia não foram suficientes para mudar por completo uma poderosa 

tradição epistemológica etnocêntrica, orientalista, mas certamente serviu para evidenciar 

que as hegemonias não são tão absolutas, que seus conceitos estão em disputa, além de 

estarem cada vez mais frágeis. O poder das tradições ainda é inconteste, mas 

resistências e disputas estão cada vez mais disponíveis na arena midiática.  

Em situações como a da Revolução Egípcia, podemos perceber que o controle 

do realismo empreendido pelo discurso colonial, etnocêntrico e orientalista se perde. A 

realidade e os fatos do mundo atropelam as representações, faz com que elas tenham 

que se repensar, reestruturar. Em episódios que levam à crise do sistema colonialista de 

representação, é necessário encontrar formas para lidar com o outro que surge para além 

dos estereótipos normalmente vinculados a ele. 



106 
 

Este foi o caso da Primavera Árabe, que aqui iremos destacar o ramo egípcio. 

Dia 25 de janeiro de 2011 a população egípcia ocupou as ruas do Cairo em dia 

amplamente chamado “Dia da revolução contra a tortura, corrupção, pobreza e 

desemprego". Havia na época uma “onda” revolucionária na região, a Tunísia tinha 

acabado de passar por um processo similar, que culminou na deposição de seu então 

presidente Zine El Abidine Ben Ali.  

O Oriente Médio, em específico o Egito, cujo período inicial de revolução durou 

18 dias até a queda do então presidente Hosni Mubarack, começou a ser foco nos 

noticiários internacionais. As manifestações eram basicamente motivadas pelo grande 

nível de miséria em que o país se encontra e as palavras de ordem mais ouvidas nas ruas 

era de transparência, liberdade e democracia. Considerando que o Egito é uma 

República Árabe, situada na região MENA (North Africa Middle East- Norte da Africa 

Oriente Médio), cuja maioria da população é muçulmana, gerou-se um desafio às mídias 

ocidentais de como representar tais acontecimentos. Demandas e lutas seculares, vindas 

de uma região em que as pessoas são historicamente tratadas como fundamentalistas 

religiosos, desprovidos de razão secular, dentre outros estereótipos vinculados aos 

árabes de forma geral, principalmente muçulmanos, configuravam um panorama que as 

mídias ocidentais não estavam acostumadas a relacionar à região. Alguma mudança já 

pode ser percebida a partir do episódio da Tunísia, mas o movimento revolucionário do 

Egito adensou o processo. 

Bem no começo da manhã do dia 25 de janeiro de 2011, a Folha de São Paulo 

anunciou que aconteceria um “megaprotesto”
73

 organizado pelos egípcios contra o então 

governo. Já a matéria publicada à tarde, referia-se ao mesmo dia como “dia de fúria”
74

, 

muito embora o texto que a acompanhara fizesse menção aos mesmos argumentos 

seculares, de que os protestos eram motivados pelo fato de que: 

Quase metade dos 80 milhões de egípcios vivem abaixo ou pouco 

acima da linha da pobreza da ONU (Organização das Nações Unidas), que 

estabelece renda diária de US$ 2. Má educação e saúde e alta taxa de 

desemprego contribuía para a exclusão de boa parte da sociedade
75
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 Matéria de título: “Inspirados pela Tunísia, egípcios organizam megaprotesto contra governo”, retirada 

do domínio:  http://www1.folha.uol.com.br/bbc/865532-inspirados-pela-tunisia-egipcios-organizam-

megaprotesto-contra-governo.shtml. Último acesso em 21 de outubro de 2011. 
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Matéria de título: “Em Dia de Fúria, milhares de egípcios protestam contra governo”, retirada do 

domínio: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/865695-em-dia-de-furia-milhares-de-egipcios-protestam-

contra-governo.shtml Último acesso em 21 de outubro de 2011. 
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Nota-se, portanto, um movimento em que uma tradicional perspectiva de 

representação de acontecimentos no mundo árabe é evocada na narrativa midiática da 

Folha de São Paulo, independentemente de sua compatibilidade com o contexto em 

questão. No muro construído por estas narrativas podemos perceber que argumentos 

seculares que definem as manifestações estão unidos aos das estereotipias. As marcas 

que comprovam a presença do repertório etnocêntrico nas narrativas da Folha de São 

Paulo podem ser observadas, por exemplo, na forma como a palavra “fúria” fora 

utilizada, remetendo à passionalidade, irracionalidade, caos, enfim, às formas 

orientalistas de representar o Oriente de uma forma genérica. Notamos a partir deste 

episódio, um momento delicado na arena da tradução cultural, que se viu a oscilar entre 

as formas de representação hegemônica deste outro árabe e o esforço em produzir outras 

formas de representação. Para este específico caso, os processos de tradução e as 

epistemologias dominantes ocidentais ficaram ainda em maior evidência, quando 

percebemos suas limitações ao tentar compreender narrativamente o que acontecia no 

Oriente Médio.  

Um exemplo que evidencia tal fragilidade pode ser notado ao compararmos o 

“dia de fúria” da Folha de São Paulo ao “Day of Wrath” da Al Jazeera, cuja tradução 

permite que outro termo fosse utilizado, alterando sutil e importantemente o significado, 

ficaria como “Dia da Indignação”. Enquanto fúria remete a descontrole, barbárie, caos; 

indignação revolve conceitos como organização popular, insatisfação consciente, 

objetivos precisos almejados. O significante fúria, portanto, parecia servir mais para a 

montagem do imaginário orientalista do que representar da melhor forma o que 

acontecia nas ruas do Cairo. 

Os dezoito dias que marcaram este primeiro momento da Revolução do Egito 

evidenciaram uma complexa problemática em relação às formas de se apreender este 

outro árabe. A população egípcia que reivindicava a queda do presidente Hosni 

Mubarack apresentava-se como árabes absolutamente distintos dos que normalmente 

acessamos através dos meios de comunicação ocidentais. Eram indivíduos organizados 

em sociedade civil, mobilizados por ferramentas online, e que protestavam contra a 

pobreza, desemprego, tortura e corrupção; não mais respondiam às massas irracionais, 

fundamentalistas religiosos em ações extremistas ou mesmo terroristas.  

Estas poderiam ser, perfeitamente, as bandeiras de quaisquer países do mundo 

ocidental, mas por estarem sendo reivindicadas por egípcios, tunisianos, líbios, dentre 

outros cidadãos de países árabes, causou estranhamento ao senso comum ocidental. O 
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cenário que irrompeu no Egito no início de 2011, carregava em si uma novidade, que 

certamente influenciou as narrativas que representavam os acontecimentos. Eram 

movimentos populares árabes, em países de maioria muçulmana, cuja língua oficial era 

o próprio árabe, e que não se relacionava com demandas ocidentais. Eram questões 

internas, que só diziam respeito à população egípcia, mas que fez com que o mundo 

inteiro ligasse seus holofotes para aquela região, que até bem pouco tempo, encontrava-

se negligenciada pela cobertura midiática. 

A Al Jazeera English, que sempre fora a emissora estrangeira que disputava por 

espaço no cenário midiático mundial, era agora a fonte segura, a mais qualificada 

empresa de comunicação para gerar conteúdos em relação ao que acontecia em sua 

região. Esta não era a primeira vez que a Al Jazeera reivindicava por espaço e prestígio 

na arena midiática, como Resende bem identificou, ainda em 2006, quando estudou os 

relatos produzidos pelo jornalista Sérgio D’Avila para a Folha de São Paulo, o Diário 

de Bagdá. Para a época, Resende atentava para possíveis impactos da coexistência mais 

intensa de duas perspectivas midiáticas radicalmente distintas. Para o episódio da 

ocupação norte-americana ao Iraque, o autor destaca a diferença entre as abordagens 

produzidas por agências internacionais de notícia e emissoras árabes: 

A diferença, como na época foi possível notar, estava no tratamento dado ao 

fato e na perspectiva do seu conteúdo. As primeiras (BBC, CNN, Sky News e 

Fox News), mostrando o ponto de vista dos bombardeadores, traziam ‘mapas, 

estratégias, experts, alta tecnologia e assepsia’, nas palavras de Dávila. As 

emissoras árabes, produzindo relatos do ponto de vista dos bombardeados, 

traziam ‘cidades destruídas, alvos civis atingidos por engano, familiares 

revoltados e muito sangue’. Haveríamos de nos perguntar, no campo da 

mídia jornalística, como continuar negando a premência de se construir 

algum tipo de reflexão sobre este fato apresentado pela própria urgência da 

vida?  

 

Durante a Revolução Egípcia, ao que parece, a perspectiva local recebeu maior 

destaque, despertou maior interesse internacional. De empresa que lutava por espaço de 

significação, a Al Jazeera passou a principal fonte de notícias. Quais novos elementos 

estariam presentes nesses muros produzidos assim, de forma tão inusitada? Afinal eram 

árabes, maioria muçulmana, e aquele não era um movimento extremista religioso. Em 

18 dias nenhuma bomba explodiu, todas as reivindicações levantadas remetiam a 

valores seculares amplamente compartilhados pelo Ocidente. Redes sociais e outras 

tecnologias estavam sendo amplamente utilizadas, geravam um fluxo enorme de 

informações, antes mesmo que alguém pudesse processar e entender o que se passava 

por lá.  
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Sendo assim, abordagens superficiais não encontravam mais espaço na arena 

midiática. As traduções culturais estavam em plena disputa, milhares de versões de uma 

mesma história estavam facilmente acessíveis e quaisquer tentativas de controle das 

traduções seriam esforços desperdiçados. O momento demandava uma postura midiática 

distinta, os meios de comunicação ocidentais tinham que se contentar com o fato de não 

serem os distribuidores centrais e controladores das informações da região, e a Al 

Jazeera English havia de lidar com a responsabilidade de assumir lugar de destaque e 

referência na cena midiática perante todo o mundo, tanto para outros países árabes, 

quanto para o mundo ocidental.  

O desafio para cada empresa jornalística consistia em conseguir narrar 

acontecimentos tão vertiginosos e intensos, distribuídos em um tempo até então 

indeterminado, que tomou proporções inimagináveis, respeitando, ainda que 

minimamente, suas orientações editoriais e autoimagens. Configurava-se um momento 

peculiar em que era preciso estar atento ao desafio que Resende expõe na passagem a 

seguir: 

A narrativa jornalística, ao atender aos preceitos de um discurso que quer ser 

objetivo e não deixar escapar os fatos do presente,muitas vezes, perde o 

presente dos fatos. A dúvida é se, desse modo, na ânsia de respeitar o dever 

da verdade, deixamos de lado, muitas vezes, o dever da imprensa que, no 

quadro atual, mais do nunca, talvez seja o de apresentar as várias versões do 

que se pretende que seja verdade. (RESENDE, 2009:12) 

 

Ao analisarmos as narrativas produzidas pela Folha de São Paulo e pela Al 

Jazeera English durante os dezoito dias que duraram a primeira fase da Revolução do 

Egito, buscamos observar justamente o jogo de representação dos fatos do presente e o 

presente dos fatos, bem como as estratégias utilizadas na tessitura destas narrativas. 

A Folha de São Paulo no primeiro dia da Revolução, dia 25 de janeiro de 2011, 

fez uma matéria cujas fontes eram Agências Internacionais de Notícias, no dia 26, 

novamente, e dia 27, já havia uma “colaboração” para a Folha, direto do Egito, feita por 

Rebeca Rocha, e durante os primeiros cinco dias a cobertura foi feita desta forma, 

conciliando matérias produzidas por colaboradores especiais (Rebeca Rocha, Daniel 

Lobato) in locus e notícias de agências. Dia 30 de janeiro, o jornalista Samy Adghirni 

começou a reportar diretamente do Egito como enviado especial. Desde que chegou ao 

Cairo, Adghirni escrevia diariamente para o jornal impresso da Folha de São Paulo, 

suas matérias eram aproveitadas no site, diariamente fazia uma sessão podcast, 

conversando com entrevistados, publicando entrevistas em áudio, enfim, provendo de 
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informações os leitores do jornal. Enquanto as matérias retiradas das agências 

internacionais de informação alimentavam em ritmo acelerado os feeds de notícias, as 

matérias de Adghirni buscavam compor o contexto geral aproveitando também vozes de  

personagens que integravam aquele cotidiano (pedestres, manifestantes, oficiais do 

exército) produzindo em suas narrativas um pouco da experiência de estar lá, como na 

passagem a seguir: 

Era comum ver os manifestantes participantes do protesto, mais tranquilos 

ontem que nos primeiros dias, oferecendo água e comida para os militares. 

Pais com filhos pequenos tiravam fotos ao lado dos tanques. A empatia com 

o Exército é fruto da imagem de bons serviços prestados, inclusive nas 

guerras contra Israel. Já a polícia é alvo do ódio de boa parte dos egípcios, 

que a enxerga como corrupta, violenta e arbitrária.
76

 

 

Para um contexto em que as imagens que dominavam as mídias eram as de 

multidões nas ruas, conflitos entre a polícia e a população egípcia, uma descrição 

cotidiana em meio a Revolução, permitia ao leitor se transportar diretamente à praça 

Tahrir e experimentar uma vivência que podia ser transmitida apenas por quem ali 

estava.  

A Al Jazeera, por sua vez, também arvorando-se da vantagem de não apenas 

estar lá, mas por ser de lá, produzia matérias que de fato a colocava como grande 

fomentadora de informações sobre a região. A expertise sobre as políticas internas 

egípcias, contextos socioeconômicos e políticos locais, dentre outros privilégios 

acessíveis apenas aos iniciados, faziam com que suas narrativas promovessem uma 

maior compreensão do que estava se passando. As narrativas da Al Jazeera basicamente 

se configuravam baseadas em usos de muitas entrevistas e conteúdo extremamente 

informativo sobre o contexto. 

Coincidindo com um feriado nacional em honra à polícia, uma das 

forças chaves que mantém o presidente Hosni Mubarak no poder há 30 anos, 

o manifesto no Egito nesta terça feira está sendo visto como um teste para  

ver se os vibrantes ativistas da web conseguem traduzir todo o entusiasmo 

virtual em ação nas ruas.  

Organizadores chamaram de ‘dia da revolução contra a tortura, 

pobreza, corrupção e desemprego’. 

‘Ativistas disseram que queriam usar esse dia em especial para 

acentuar a ironia de se celebrar a Polícia Egípcia em uma época em que a 

brutalidade policial está em todas as manchetes’, disse Rawya Rageh, 

Correspondente da Al Jazeera no Cairo. 
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 Livre tradução do trecho: Coinciding with a national holiday in honour of the police, a key force in 

keeping president Hosni Mubarak in power for 30 years, the outcome in Egypt on Tuesday is seen as a 

test of whether vibrant Web activism can translate into street action. Organisers have called for a "day of 
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O breve trecho destacado está repleto de elementos que estavam disponíveis a 

todos, mas a destreza de costurá-los parecia ser uma vantagem para uma jornalista local, 

como por exemplo, a exposição de que a escolha da data do “Dia da Indignação” 

coincidia com o feriado em homenagem à policia e o fato de a brutalidade policial estar 

em várias manchetes no dia a dia do Egito. 

O contexto do Egito montava uma situação extra/ordinária e a estratégia 

encontrada pelos meios de comunicação, tanto Al Jazeera English quanto a Folha de 

São Paulo, foi a de conciliar um volume de informações cotidianas, bem como 

transmitir relatos animados por experiências, testemunhos, promovendo assim leituras 

diferenciadas, bem como disputando espaços personalizados em meio à enxurrada de 

informações disponíveis a cada minuto. 

Além das notícias de contexto, panoramas gerais e informações pessoais 

provindas de milhares de blogueiros, tweets e posts, notamos que a dimensão da 

experiência, de testemunhar a revolução, parecia assumir lugar de destaque nas 

narrativas sobre a revolução.  

 

3.2. Testemunhos em narrativas 

 

A abordagem com marcas pessoais, percebida nas narrativas de cobertura da 

Revolução Egípcia confere aos muros a noção de sujeito, de suas experiências próprias 

no processo de construção. A subjetividade reivindicada para tal situação apresenta-se 

como forma de se destoar das outras narrativas pouco personalizadas, bem como, em 

um contexto geral, tendem a problematizar a própria eficiência das narrativas 

alicerçadas em estratégias de objetividade.  

Os muros que precisavam ser construídos para o contexto da Revolução Egípcia, 

não podiam manter as características dos construídos anteriormente, de forma a 

delimitar e controlar acontecimentos referentes ao mundo árabe. A cena estava a falar 

                                                                                                                                                                          
revolution against torture, poverty, corruption and unemployment". "Activists said they wanted to use this 

particular day to highlight the irony of celebrating Egypt's police at a time when police brutality is 

making headlines," Rawya Rageh, Al Jazeera's correspondent in Cairo, said. Retirada do domínio: 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/2011124233659875688.html. Último acesso em 14 

de agosto de 2011. 
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por conta própria, não havia mais espaço nem tempo, caso esta fosse a pretensão, de se 

interditar, deslegitimar ou dominar. A força dos acontecimentos se dava diretamente 

proporcional à velocidade em que elas aconteciam. Cabiam aos profissionais da 

comunicação costurar novos sentidos de maneira a decodificar os novos acontecimentos 

aos seus leitores. 

Adghirni, da Folha de São Paulo, como já vimos, buscava conciliar o contexto 

geral às especificidades do momento e do local, como demostra o exemplo a seguir, 

retirado da matéria intitulada: “Exército promete não reprimir greve hoje”; 

“O exército egípcio divulgou nota ontem afirmando que não utilizará força 

contra os manifestantes que exigem a saída do ditador Hosni Mubarak e 

prometendo garantir a "liberdade de expressão" do movimento (...) 

No gramado do balão situado no centro da praça, era impossível caminhar 

sem esbarrar em manifestantes deitados ou sentados em cobertores ou tapetes 

de papel. O engenheiro civil Mohamed, 32, viajou do interior para participar 

do protesto. ‘Só saio depois que Mubarak deixar o poder’, disse.
78

 

 

Ao passo que abordava em sua narrativa contextos oficiais, acessíveis a qualquer 

pessoa pelas notícias das agências internacionais, como a nota publicada pelo exército, o 

jornalista costura em seu texto suas próprias experiências, construindo um cenário 

diferenciado das ruas do Cairo, trazendo a dimensão, por exemplo de que manifestantes 

dormem, e dormem nas ruas, empilhados. Pelo testemunho de Adghirni, podemos nos 

deslocar até a cena, e junto com ele, buscar espaços para andar sem pisar em um 

manifestante a dormir. 

O desafio de narrar através de testemunhos, ao qual o jornalista brasileiro parece 

ter se lançado, apresenta algumas peculiaridades que podem ser entendidas através do 

que Serelle considera como guinada subjetiva: 

 Esse segmento de narrativas – que, reatando voz, corpo, experiência 

e discurso, fia-se na verdade do sujeito para afirmar a verdade do narrado –, 

estabelece vínculos com a realidade que escapam à ordenação conceitual e ao 

método positivista de narrar, esteado na transitividade da linguagem, pelo 

apagamento do gesto autoral (...); logo, esse conjunto de relatos, inserido no 

campo jornalístico, demanda não somente uma análise acerca do discurso da 

narrativa, de modo realista-romântico, como ainda reflexão acerca de seu 

efeito de verdade (com a possibilidade de um conjunto narrativo menos coeso 

e assertivo) e do chão ideológico que permite que essas narrativas 

grassem.(SERELLE, 2010:1) 

 

A Revolução Egípcia marcava um momento realmente especial, tanto para a 

história como para os sistemas de representação da alteridade árabe no jornalismo. Ao 

passo que as narrativas tinham que gerar informações sobre os acontecimentos cada vez 
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mais caóticos, tinham também que repensar uma possível maneira para comunicar tal 

experiência inédita, em que tradicionais estereótipos não cabiam.  Em alguns aspectos, 

podemos comparar os esforços empenhados pelos jornalistas que cobriram os 18 dias no 

Egito, com o que Seligman considera como testemunho. Nas palavras do autor: 

Todo testemunho é único e insubstituível. Esta singularidade absoluta condiz 

com a singularidade da sua mensagem. Ele anuncia algo excepcional. Por 

outro lado, é esta mesma singularidade que vai corroer sua relação com o 

simbólico. A linguagem é um constructo de generalidades, ela é feita de 

universais. O testemunho como evento singular desafia a linguagem e o 

ouvinte. Sabemos que a fragmentação do real, o colapso do testemunho do 

mundo, como vimos, emperra sua passagem e tradução para o simbólico. 

(SELIGMAN, 2008:72)  

 

Todos os que passam pela experiência de ser testemunho, passam também pela 

angústia do narrar. A diferença consiste na forma como se encara a tarefa, desde seu 

momento inicial do contato, da experiência, até seu momento de traduzir para o 

simbólico. Nessa transição, escolhas são feitas, e através destas, que partem do arbítrio 

individual da testemunha, opta-se pelo tipo de postura a assumir, a qual tipo de práxis se 

filiar. Por mais que o testemunho não seja fidedigno aos fatos vividos, é uma forma 

possível de passar para linguagem e, por conseguinte para posterioridade, impressões e 

sensações tão pessoais. 

Há de se ponderar que Seligman desenvolve suas noções sobre testemunho em 

uma pesquisa baseada em narrativas a partir de traumas, como em grandes catástrofes 

históricas tais quais os campos de concentração nazistas, porém, mais que os contextos 

sejam distintos, a produtividade simbólica da sua proposta de testemunho, nos é muito 

rica para pensar as posturas jornalísticas ao empreender narrativas em situações 

extra/ordinárias.   

O autor desenvolve algumas dimensões da questão do relato de testemunhas, 

sobreviventes de experiências traumáticas, suas relações com a transposição das 

mesmas à narrativa. Neste processo, reflete sobre a imaginação e a reconstrução 

subjetiva e afetiva da memória como intimamente vinculadas, considerando “o 

testemunho como parte de uma complexa “política de memória” (Seligman,2008:65). 

Segundo ele, transformar a experiência traumática em narrativa seria uma forma 

possível de superar o trauma. Em suas palavras: 

A narrativa teria, portanto, dentre os motivos que a tornavam elementar e 

absolutamente necessária, este desafio de estabelecer uma ponte com “os 

outros”, de conseguir resgatar o sobrevivente do sítio da outridade, de romper 

com os muros do Lager. A narrativa seria a picareta que poderia ajudar a 

derrubar este muro(...)Narrar o trauma, portanto, tem em primeiro lugar este 

sentido primário de desejo de renascer. (SELIGMAN, 2008:66) 
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Apropriando-nos das contribuições do autor para pensar nossas narrativas 

configuradas em muros, no contexto específico da Revolução Egípcia, podemos nos 

indagar: Em que medida o testemunho dos jornalistas nas narrativas não poderiam 

também servir para abrir espaços de atravessamentos nos muros que eles mesmos 

constroem? 

Um jornalista empenhado em transmitir a cena de onde narra e suas relações 

com ela, pode evidenciar sua própria condição de “construtor de muros”, bem como 

servir como a “picareta” que os destroem. Diversas são as narrativas que podemos 

encontrar sobre os 18 dias no Egito, mas nos ateremos àquelas que apresentam 

características testemunhais, para então perceber quais tipos de relações que delas 

decorrem. 

Segundo Agamben, que assim como Seligman, também discorre sobre a questão 

da testemunho relacionado aos sobreviventes do holocausto, existem dois termos em 

latim que representam a testemunha: 

O primeiro testis, que deriva nosso termo testemunha, significa 

etimologicamente aquele que se põe como terceiro (tertis) em um processo 

de litígio entre dois contendores. O segundo, supertes, indica aquele que 

viveu algo, atravessou até o fim um evento e pode, portanto, dar testemunho 

disso (AGAMBEN, 2008:27)  

 

Os jornalistas da Al Jazeera English e da Folha de São Paulo, no caso da 

cobertura do Egito em revolução, se encaixam mais como o segundo termo, o de 

supertes, pois viveram o que narraram, ou melhor, viviam, pois narravam a partir de um 

processo corrente. A forma como cada jornalista irá desempenhar seu potencial de 

supertes é o que vai diferenciar seus muros. Um aspecto interessante na prática 

jornalística de Adghirni em sua estadia no Egito, por exemplo, foi seu exercício de 

compreender as motivações que antecederam o levante popular. Tal busca por sentidos 

anteriores, era tecida junto com as experiências do agora. Em visita às pirâmides de 

Giza, por exemplo, segue seu relato, cujo título é: “Para ver pirâmides, caminho 

alternativo passa por lixão”:  

A Folha percorreu ontem a rota, passando por meio de uma favela 

densamente povoada e atravessando terrenos baldios usados como 

depósito de lixo. Empresários que dependem do turismo estão cada 

vez mais preocupados. Gamal, 30, gerente de uma companhia de 

passeios de dromedários e de carrocinhas nas pirâmides, disse que o 

movimento já havia despencado.
79
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 A pobreza do Egito, ou melhor, a má distribuição de renda do país é um dado 

que habita o senso comum sobre o país antes mesmo de ele virar foco midiático por 

conta da revolução de sua população. Ao narrar o trajeto da Folha em direção às 

pirâmides, o jornalista coloca no muro também a situação das favelas, do saneamento 

básico e da crise econômica que se acirra com o desenvolver da Revolução e a falta de 

perspectivas em relação ao seu fim.  

Há, no entanto, um desafio e um risco neste tipo de abordagem, sobretudo 

quando consideramos que Adghirni reporta para a Folha de São Paulo, que assume para 

si a imagem de exercer um jornalismo objetivo. Quando se relata a partir de 

testemunhos, principalmente a partir de um processo que ainda estava em curso, como a 

Revolução Egípcia, quaisquer tentativas de buscar por conclusões, podem demonstrar 

erros por sua precocidade. Depois de 14 dias de protestos intensos, dia 07 de fevereiro, 

em matéria intitulada “Início de diálogo não detem protestos”, Samy precipita-se: 

Em mais um sinal de que Mubarak está ganhando por esgotamento a queda 

de braços com os adversários. O Cairo voltou ontem a ter ares de 

normalidade. Comércios reabriram e as avenidas voltaram a ficar 

engarrafadas. 

Havia filas na porta dos bancos. "Estava há dias sem dinheiro. Só quero pagar 

minhas contas, não ligo para política", disse à Folha o vendedor Amr 

Ibrahim, 29. 

Nas ruas do centro do Cairo, ainda repletas de carcaças de carros  queimado e 

vigiadas por tanques, homens engravatados  retomando o trabalho, dividiam 

o espaço com pessoas carregando bandeiras do Egito que se direcionavam à 

praça Tahrir. 
80

 

 

Certamente, que apenas ao final do processo da primeira fase da revolução é que 

podemos identificar que a avaliação do jornalista de que Mubarak estava “ganhando por 

cansaço”, estava equivocada, uma vez que sabemos hoje que o processo revolucionário 

obteve sucesso, e o então presidente egípcio foi de fato deposto. Ao que aparenta, trata-

se de um gesto que trai a própria proposta de abordagem à qual o jornalista estava se 

propondo. Visto que ele representa uma empresa que supostamente preza por um 

paradigma comunicacional de transmissão de informações objetivas e supostamente 

verdadeiras, a tentativa de concluir sua impressão sobre o que observava em relação à 

situação, o fez incorrer em um erro. Samy ao construir um muro para reportar essa fase 

da revolução, nos remete à impossibilidade da manutenção de estruturas rígidas em 

meio a um processo onde qualquer tentativa de definição seria arriscada. Ao passo que 

                                                           
80

 Samy Adghirni, dia 07 de fevereiro de 2011, na Folha de São Paulo Digital 



116 
 

tenta construir, delimitar em muros o que observou, a própria narrativa em processo, 

construída por ele mesmo, cumprirá o serviço de destruir tal construção.  A vivência da 

situação que ele traz em sua narrativa, se encarregará de destruir quaisquer muros que 

ele venha a tentar construir.  

O observado gesto de Adghirni nos comprova que de fato ele se porta na cena 

como um supertes, mas com vícios de tertis, atitude mais comumente assumida pelos 

jornalistas, sobretudo de empresas Ocidentais que assumem a objetividade como 

paradigma.  

Dia 10 de fevereiro de 2011, Samy Adghirni foi substituído por Marcelo Ninio em 

sua função de enviado especial do jornal. Já no primeiro dia em que sua matéria foi 

publicada, podemos perceber marcas em sua narrativa que comprovam uma mudança 

pragmática na forma de lidar com sua situação de enviado. Segue um trecho da matéria 

“Vice de ditador faz ameaças e atiça paralisações no Egito”: 

Sem conseguir esvaziar o movimento popular que pede a cabeça do ditador 

Hosni Mubarak, mesmo após fazer concessões que há duas semanas eram 

impensáveis, o regime egípcio formulou uma ameaça velada. De acordo com 

o vice-presidente Omar Suleiman, a continuação dos protestos poderá levar a 

um 'golpe'.(...) 

Enquanto a manifestação na Tahir, a praça central da capital, completava 

ontem 16 dias, atraindo um número cada vez maior de adeptos, milhares de 

trabalhadores entravam em greve em outras cidades do país, elevando a 

tensão e os riscos a uma economia já semiparalisada 
81

 

 

A narrativa que Ninio constrói, difere-se da de seu companheiro de jornal. A forma 

como ele se relaciona inicialmente com o cenário que encontra é de distanciamento.  Ele 

assume para si uma postura mais terstis, do que supertes, ele, em um primeiro 

momento, parece estar na cena para “ver de fora”. Apesar de estar lá, a cena, as ruas, as 

pessoas e suas histórias não são trazidas às narrativas. Ninio faz uso de depoimentos do 

vice-presidente, acessíveis também pelas agências internacionais de notícia e, da Praça 

Tahrir, traz apenas o número de dias que estava ocupada, produz uma abordagem 

superficial do contingente de pessoas que lá estavam. Marcelo Ninio apresentava, a 

partir de suas narrativas, uma forma diferente de se relacionar e se envolver com a 

situação que testemunhava.  A matéria produzida em seu segundo dia de Cairo, 

“Ditador diz que fica e revolta a multidão”, ainda mantinha a postura inicial do 

jornalista de distanciamento: 
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Depois de 17 dias de revolta, mais de 300 mortos e pressões internas e 

externas, o ditador do Egito, Hosni Mubarak, 82, há 30 anos no cargo, foi à 

TV para dizer que fica. (...) 

O embaixador egípcio nos EUA, Sameh Shourkry, afirmou à CNN, porém, 

que Suleiman é agora presidente de fato do país.(...) 

Em entrevistas à rede britânica BBC, o premiê Ahmed Shariq afirmou que o 

ditador egípcio poderia deixar o cargo. Depois, ele mesmo declarou que tudo 

estava nas mãos de Mubarak e nenhuma decisão foi tomada.
82

 

 

A maioria das citações utilizadas por Ninio são as disponibilizadas por autoridades a 

outros grandes conglomerados de comunicação, como BBC e CNN. A experiência 

cotidiana de presenciar um país em Revolução aparece pouco em sua narrativa. No 

trecho destacado, a revolta só aparece em número de mortos e sua duração. Tal postura 

nos indica um aspecto que nos parece central, a diferença entre ser testemunha e 

testemunhar. Adghirni ao deixar transparecer sua experiência testemunhal na narrativa, 

tecia um testemunho; Ninio, inicialmente, evita colocar sua vivência na cena, sua 

condição de enviado não necessariamente influencia seu texto. Diversas podem ser as 

justificativas para tal postura: estranhamento local, dificuldades de ter acesso a outras 

fontes ou mesmo com a língua, postura institucional mais rígida que não o permitia 

produzir representações subjetivas, dentre outras muitas possíveis especulações. O que 

podemos supor, no entanto, é que as relações sugeridas por suas narrativas são mais 

limitadas, os muros que constrói são mais rígidos. 

Para costurar diversas entrevistas em uma narrativa, ele, supostamente, poderia ter 

feito de qualquer lugar do mundo, com acesso à internet. O fato de estar em cena 

proporciona ao relato, a credibilidade do testemunho, todavia, como já observamos, há 

uma diferença entre ser testemunho e testemunhar, e ao que parece, Marcelo Ninio não 

faz usos da potência testemunhal de sua experiência. O problema não consiste no fato 

de argumentos oficiais serem ponderados no texto, mas por não serem costurados no 

contexto aos quais eles se referem. 

São poucos os textos em que ele se coloca na cena, ou melhor, traz as ruas às suas 

matérias. O exemplo a seguir demonstra sua forma de tecer vozes das ruas e suas 

impressões relacionadas ao contexto maior, como na matéria “Abusos maculam a boa 

imagem do Exército”: 
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Grupos de direitos humanos denunciaram ao jornal ‘Guardian’ que o exército 

deteve milhares de manifestantes desde o início dos protestos em 25 de 

janeiro, e que eles teriam sofrido tortura dos militares. Muitos deles ainda 

estariam desaparecidos. 

Na Praça Tahrir, entretanto, o clima entre manifestantes e soldado é 

geralmente amistoso. Tanques cercam o local, além de proteger instalações 

consideradas estratégicas pelo regime, como o prédio da televisão estatal. 

Mas eles não aparecem representar ameaça. Virou cena corriqueira pais 

colocarem filhos pequenos em cima dos tanques para tirar fotos.‘ Não 

acredito que o Exército tenha torturado", duvida o técnico em computador 

Diaa Elsgerbany, 25. ‘nosso grande inimigo é a polícia’
83

 

 

A rua, neste aspecto, fala à reboque da entrevista concedida ao jornal inglês 

“Guardian”, o depoimento do técnico de computador Diaa Elsgerbany aparece como 

forma de questionar a denúncia feita pelo grupo de direitos humanos.  Tal postura 

remete a uma inicial flexibilização do jornalista às ruas, uma iniciativa ainda tímida de 

imprimir em sua narrativa suas percepções, conferindo assim, ainda que levemente, 

características de relatos, trazendo a rua e os egípcios para seu texto. A mudança de 

postura de Ninio nos faz pensar sobre a lógica dos encontros e da tradução de forma 

geral. O distanciamento inicial demonstrado em sua primeira matéria escrita do Cairo, 

nos faz pensar que o contato não necessariamente é o suficiente para transpor barreiras 

que nos são anteriores. É necessário tempo para que a experiência de narrar e se afetar 

pelo e com o outro aconteça.  

A Al Jazeera English, durante a cobertura da Revolução Egípcia, assina 

institucionalmente cada matéria que produz, as matérias não são necessariamente 

assinadas por jornalistas específicos. Seus posicionamentos, como o de Rawya Rageh 

anteriormente ponderado, aparecem como citações em meio a matéria, de uma forma 

geral, como mais um ponto de vista. Como exemplo, podemos citar um trecho da 

matéria: “Egípcios nervosos desafiam a proibição de protestar” 
84:

  

‘Muito embora as forças de segurança do governo tenham empenhado 

esforços para atacar os protestos, para banir e parar com eles, espalhando-se 

por todos os lugares nas ruas do Cairo, eles estão realmente fracassando’, 

disse Dan Nolan da Al Jazeera, reportando da capital. 

‘ O que estamos vendo acontecer à noite é algo que podemos descrever como 

um perigoso jogo de gato e rato, onde os grupos de manifestantes se juntam 

em algum lugar, logo em breve uma forte presença das forças de segurança 

aparece e atira uma saraivada de bombas de gás lacrimogênio para dispersá-

los.’ 
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Um manifestante no centro do Cairo disse à Reuters: ‘a tática principal agora 

é aparecer subitamente e sem alarde ou aviso. Desta forma ganhamos 

espaço.’
85

 

 

A Al Jazeera assim como Marcelo Ninio, também faz largo uso dos conteúdos 

das matérias que circulam pelas agências internacionais de notícias, mas a forma como 

estas são costuradas na tessitura de cada narrativa é distinta. Apesar de usar as falas de 

seus próprios jornalistas como citações, elas servem à narrativa como forma de trazer as 

impressões sobre o que observam nas ruas. Os depoimentos eram de jornalistas 

egípcios, ou de enviados, que tinham uma leitura de complexidade local dos 

acontecimentos. No trecho em que sua fala é citada, Dan Nolan, jornalista da Al 

Jazeera, concilia suas observações (os empenhos das forças armadas em atacar os 

protestos), ao passo que imprime nelas suas percepções (o fracasso de tais ações do 

governo de Mubarak). A medida que vê de “cima” as estratégias de dispersão utilizadas 

pelas forças de segurança do Egito, uma vez que não faz parte do grupo de protesto, ele 

traz as dinâmicas das ruas ao seu relato.  Nolan consegue trazer a rua para seu texto 

porque, mesmo de “cima”, se coloca nela.  

A situação que Ninio se encontrava, por exemplo, não se aplicava aos jornalistas 

da Al Jazeera. Os desafios dos profissionais da empresa árabe não eram da ordem do 

encontro com um outro desconhecido, eles precisavam dar conta de complexificar suas 

falas, bem como propor leituras contextuais mais complexas. Este era o diferencial que 

eles tinham que explorar ao máximo em uma situação em que todos os holofotes do 

mundo estavam focados na região em que a empresa se orgulhava de pertencer. 

As matérias da Al Jazeera assinadas por jornalistas são as de conteúdo mais 

analítico, extensas, o que a salvaguarda da questão do subjetivismo. Em uma dinâmica 

em que as notícias mais assíduas não são assinadas e nelas constam citações de diversas 

vozes distintas, as que são assinadas pressupõem uma nota mais autoral, opinativa e 
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crítica e, além disso, ao final de cada uma delas, publicam a seguinte frase: “Os pontos 

de vista expressos neste artigo são do próprio autor, e não necessariamente refletem a 

política editorial da Al Jazeera”.
86

 

Este é um aspecto curioso das práticas jornalísticas evocadas por cada uma das 

empresas de comunicação que analisamos durante a Revolução Egípcia. A Folha de São 

Paulo, que na construção de sua autoimagem preocupava-se em alicerçar seus 

argumentos na perspectiva da objetividade, produziu, majoritariamente, narrativas com 

fortes impressões subjetivas.  

A Al Jazeera, por sua vez, que partilha do pressuposto que o conceito de 

objetividade seja uma falácia, produziu narrativas que retirassem ao máximo o caráter 

subjetivo que delas pudessem emanar, nem mesmo o autor era revelado, a não ser em 

artigo de análise e opinião.  

O muros analisados, construídos por ambas as empresas durante os 18 dias de 

revolução apresentam algo forte em comum: a impossibilidade de se apoderar, dominar 

ou mesmo controlar a cena de onde reportavam. A aproximação e o distanciamento que 

cada jornalista, no caso da Folha de São Paulo, ou a empresa, no caso da Al Jazeera, se 

permitiam, conferiam distintas texturas aos muros que construíram, mas o muro não 

servia como bloqueio, nem como divisória. O imaginário hegemônico acerca dos 

árabes, muçulmanos e seus frequentes vínculos a ações de violência e terrorismo, não 

foram acessados como componentes nestas narrativas, nem como afirmação ou suspeita, 

nem como negação, simplesmente não cabiam.  

A relação com o outro árabe, para o episódio, fora deslocada. Em foco estava 

uma sociedade civil em levante contra um governo ditatorial, e os muros produzidos em 

ambas as partes não mais se encontravam na fronteira do nós ocidentais, e eles orientais, 

mas sim na perspectiva de nós pró liberdade e ele ditador.  

Esta, no entanto, foi uma situação específica que não, necessariamente, implica 

em dizer que acarretou uma mudança geral na forma de lidar com a alteridade árabe.  

Fica evidente, porém, que para aquele encontro, para aquela dinâmica de trocas, 

identificações com demandas locais e comoção mundial em apoio à luta anti- Mubarak, 
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os árabes egípcios transformaram-se em população civil organizada e revoltada. A 

produtividade simbólica evocada pela revolução, na dimensão da narrativa midiática, foi 

a possibilidade de travessia de muros que, há muito, se situavam no mesmo lugar, 

aprisionavam as mesmas ideias e significantes.  

Novamente, estamos lidando com um episódio isolado, que não necessariamente 

acarretará em uma mudança epistemológica profunda na relação com a alteridade árabe 

de forma geral, mas abre possibilidades para que os muros anteriores se fragilizem. Não 

se pode abalar, definitivamente, uma poderosa tradição de pensamento em apenas 18 

dias, mas pelo menos, outros repertórios foram criados de forma a compor diferentes 

percepções, que, potencialmente, poderão ser acessadas, quando os antigos muros 

voltarem aos seus lugares tradicionais. Outras formas de lidar com os muros foram 

lançadas no mundo, conferindo assim mais referências para que eles possam ser 

disputados, atravessados. 

A dimensão do testemunho nos processos de construção de muros, neste aspecto, 

se faz muito produtiva, sobretudo quando ampliamos o foco das narrativas que 

possamos vir a encontrar na arena midiática, que não as apenas jornalísticas. No mesmo 

corpo de um jornal podemos encontrar diversas narrativas, que lançam no mundo 

variadas formas de relações com o que está sendo representado, independentemente da 

forma.  Não são apenas as matérias de jornais que criam muros, mas toda e qualquer 

narrativa: criar muros faz parte de um processo que, como já vimos anteriormente, nos 

constitui. Construímos muros para afirmar nossas identidades e alteridades, enfim, para 

entender e marcar nossos lugares e posições no mundo. As relações possíveis a partir 

dos muros que construímos é que variam, o que faz com que as formas de concebê-los 

estejam em eterna disputa, em várias instâncias diferentes.  

A riqueza de olharmos para o testemunho nos muros é a possibilidade de 

observar a partir das subjetividades, das práticas individuais e cotidianas, as formas 

como grandes epistemologias, tradições e mesmo autoimagens institucionais operam ou, 

se traem. Ao olharmos para as possibilidades de atravessamento que o testemunho 

permite, nos remetemos diretamente aos grandes argumentos que ainda os sustentam. 

Neste aspecto, a polêmica gerada entre dois colunistas da Folha de São Paulo, 

em fevereiro de 2012, nos é muito esclarecedora para a dimensão da disputa envolvida 

nas concepções acerca dos muros. Vladmir Safatle e João Pereira Coutinho 

protagonizam uma disputa sobre o uso do testemunho nas construções de saberes, bem 

como sobre as construções simbólicas e materiais de muros, que nos é muito produtiva. 
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3.3. Muros em disputa 

 

Publicada em fevereiro de 2012, a matéria “A Cisjordânia e a ‘política da 

invisibilidade’” é um relato da viagem do colunista Vladmir Safatle a Israel e sua 

experiência ao tentar ir à Cisjordânia. Em sua narrativa, Safatle aborda suas percepções 

sobre a relação entre Israel e Palestina, mais focada na perspectiva israelense ao lidar 

com a Palestina. Dentre os fatores que observa, destaca o fato de Palestina ser um 

grande tabu em Israel, descrito, por exemplo, no episódio em que ao alugar um carro, 

pergunta como se faz para chegar à Cisjordânia. Segue sua descrição do acontecido: 

‘Vocês não podem ir à Cisjordânia’, disse o funcionário da locadora de 

automóveis no Aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. 

De fato, o GPS do carro nem sequer indicava cidades palestinas como 

Ramallah, Hebron ou Nablus, a poucas dezenas de quilômetros dali. Não 

estava claro se a impossibilidade teria ligação com alguma proibição do 

governo de Israel ou com uma estranha forma de acordo tácito entre os 

israelenses que consistiria em agir como se a Palestina não existisse. 

Por fim, entrar na Cisjordânia não se mostrou mais complicado do que passar 

uma fronteira em qualquer lugar do mundo --o que demonstrou que a 

impossibilidade enunciada pelo funcionário da locadora era mais uma 

limitação psicológica do que a descrição de um estado efetivo de coisas.
87

 

 

Havia, segundo ele, uma enorme discrepância entre as dificuldades apresentadas 

a ele como turista, de se chegar à Cisjordânia, e a realidade. Desde este primeiro 

contato, identificou tal tabu como “limitação psicológica”, um recalque do funcionário e 

da população israelense em geral, que fornecia informações desconectadas com o que 

de fato era. Interessado em conhecer a região, não apenas através da cidade de Tel Aviv, 

Safatle demonstra se preocupar com o fato de que “tal admiração (por Tel Aviv) pode 

nos cegar para o que acontece do outro lado do muro que Israel ergueu, a partir de 2002, 

para isolar os palestinos.” 
88

 

Toda a sua narrativa baseava-se majoritariamente em percorrer espaços e 

imaginários que remetessem à situação limite em que se encontram os dois Estados, 

divididos por um muro desde 2002, a partir de sua própria experiência de encontro com 

a fronteira. Dentre políticas de invisibilidade, sensação generalizada de medo dos 

israelenses e entraves nos processos de negociação territorial e de paz, Safatle costura 
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sua narrativa com depoimentos de israelenses, palestinos, colonos, dados oficias, 

documentos históricos, contribuições filosóficas e experiências pessoais. 

Vários problemas são por ele identificados, desde parcerias da USP com a 

Universidade de Ariel, situada em um território ocupado ilegalmente, não reconhecido 

nem pela ONU nem pelo próprio governo brasileiro; o cerceamento da água aos colonos 

palestinos que habitam a região do Jordão, dentre outros. 

Por fim termina seu relato diário de campo, com a seguinte avaliação do 

contexto sócio político que visitou: 

Eu mesmo já escrevi anteriormente que foi um erro de Arafat não ter aceitado 

(um acordo do então primeiro-ministro Ehud Barak (1999-2001) para 

devolver 92% do território palestino e partilhar Jerusalém.- "O Verdadeiro 

Alvo", no jornal "Valor Econômico" de 6 de novembro de 2009). No entanto, 

vale a pena colocar o processo no seu verdadeiro contexto. 

O motivo da recusa foi a intransigência de Barak em negociar o direito de 

retorno dos refugiados palestinos. Quando o Estado de Israel foi criado, em 

1948, 711 mil palestinos fugiram de casa com medo de massacres como o 

ocorrido em Deir Yaassin ou das consequências do conflito árabo-israelense. 

Esses palestinos têm assegurado o direito de retorno por uma decisão da 

ONU conhecida como Resolução 194. 

Desde então, eles vivem em campos de refugiados espalhados por Jordânia, 

Cisjordânia e Líbano. Por muito menos, mas por razões estruturalmente 

semelhantes, a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) invadiu o 

Kosovo, na ex-Iugoslávia, em 1999. Ou seja, não há nada de irracional na 

posição de Arafat em exigir uma solução adequada ao problema dos 

refugiados, embora tenha sido um equívoco estratégico. 

Pode-se tentar ignorar este relato, afirmando que se trata de mais um texto 

marcado pela posição anti-Israel. Nada mais falso. 

Melhor seria lembrar que existem dois tipos de amigos: um que dirá "sim" a 

tudo o que você fizer e outro que, ao ver você rumo ao abismo, segurará 

firme em seu braço e dirá: "É hora de mudar de caminho". 

Há de se perguntar quem é o verdadeiro amigo.
89

 

 

Certamente este é um relato que aborda diversos pontos polêmicos referentes à 

forma com que Israel lida com o povo e com o Estado Palestino, bem como reverbera 

nas leituras que o mundo e o Brasil fazem da situação da região. Não cabe aqui avaliar 

se a intenção era de fato gerar polêmicas, pois como sabemos, o texto depois de escrito 

e lançado ao mundo, escapa às pretensões de seu autor. O que podemos afirmar é que a 

polêmica se fez. 
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Bem no dia seguinte à publicação do texto de Safatle, outro colunista da Folha, 

João Pereira Coutinho, dedicou todo o seu texto a criticar Safatle, intitulado “Turista 

Ocidental”, que inicia da seguinte forma: 

Sempre desconfiei do intelectual engajado que acredita na experiência 

pessoal como fonte de conhecimento político. Foucault é um caso: em 1979, 

o filósofo francês esteve em Teerã para acompanhar a revolução de 

Khomeini. Escreveu textos deslumbrados a respeito. 

Hoje, relemos esses textos (em "Foucault e a Revolução Iraniana", livro de 

Janet Afary e Kevin B. Anderson publicado pela excelente É Realizações) e 

só podemos sentir uma mistura de repugnância com vergonha alheia. 

O professor da USP Vladimir Safatle não é, obviamente, Foucault. Mas seria 

aconselhável que Safatle não cedesse à tentação de transformar turismo em 

sabedoria, sobretudo quando o tema é o conflito israelo-palestino.
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Apenas por esses parágrafos iniciais, já temos elementos diversos para pensar a 

questão da hegemonia tanto das formas possíveis de relação entre Oriente e Ocidente, 

como dos procedimentos formais legítimos de produção de saber. João Pereira Coutinho 

não apenas critica Safatle a partir do conteúdo de seu texto e o tema escolhido, conflito 

Israel- Palestina, como também o confronta sobre o uso da viagem, percepções 

provindas de experiências e encontros pessoais, na tessitura de seu pensamento em 

texto. Ao que parece, Coutinho rechaça a utilização do testemunho como dispositivo 

legítimo para a composição narrativa. 

Ao ler o relato de Safatle, uma das coisas que mais nos chama a atenção, é o fato 

de ele propor críticas a partir do despertar de outras sensibilidades, em relação a um 

assunto que apesar de atual e pungente, encontra-se desgastado. Conciliar os relatos de 

sua viagem e suas percepções, com fatos e dados históricos e sócio políticos, conferiram 

à sua narrativa potencialidades de relações distintas das comumente suscitadas quando o 

assunto é conflito árabe-israelense. Esta mesma maneira abordagem, que nos parece tão 

produtiva e rica em sentidos, desperta a ojeriza do colunista português.  

No entanto, o que nos provocou maior interesse no desenvolver da resposta de 

João Pereira Coutinho, foi justamente a disputa simbólica que ele trava acerca do 

significante muro.  

Começa Safatle por afirmar que Israel construiu um "muro" na 

Cisjordânia para "isolar" os palestinos. Se Safatle esteve realmente na 

Cisjordânia, ele deveria saber que ‘muro’, apesar de ser um termo 

mais dramático, não é o correcto: a construção em cimento representa 

apenas uma parte da ‘barreira de segurança’. 

Por outro lado, essa ‘barreira de segurança’ só começou a ser erguida 

em 2002, não para ‘isolar’ os palestinos, como escreve Safatle - mas 
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para proteger os israelenses dos ataques terroristas contínuos que 

começaram com a segunda intifada (2000 - 2005). 

O sucesso da barreira na diminuição dramática do número de 

atentados contra civis é o principal motivo pelo qual a esmagadora 

maioria dos israelenses apoia a sua manutenção.
91

 

 

O curioso do trecho destacado é justamente a disputa pelo significado de muro, e 

aplicação do termo para o contexto em questão. Segundo ele, o termo apropriado para se 

referir ao que Safatle chama de muro, seria “barreira de segurança”, uma vez que 

considera que muro remete à uma leitura dramática e exagerada da região. O que faz 

com que o colunista considera como carga dramática do muro? Ao atentarmos para o 

argumento utilizado para justificar o não uso do termo, fica claro que o grande alvo de 

sua crítica configura-se como sua maior carência, a falta de relação. 

Não reconhecer o constructo que corta do território palestino e o separa de Israel 

como um muro é uma evidência de que as poderosas epistemologias ocidentais 

hegemônicas influenciam barbaramente os processos cognitivos do indivíduo. “Barreira 

de segurança” é justamente um termo que parte do pressuposto de que o “outro”, do 

“outro” lado, não existe a não ser enquanto ameaça. Apenas um lado reivindica 

segurança, o lado que tem o poder de ter medo. O muro da Cisjordânia, assim como o 

muros construídos pelas narrativas, estão em processo de disputa, e a cada tentativa de 

questionamento de suas formações e rigidez, as respostas do senso comum, das 

hegemonias, são deveras violentas. Vide a resposta dos soldados israelenses em Budrus, 

e a coluna de João Pereira Coutinho.  

Deparado com tal resposta, Safatle dedicou sua coluna da semana seguinte à 

réplica das críticas que lhe foram feitas, e mais uma vez a disputa simbólica do muro, 

assumiu lugar central no posto confronto de ideias e ideais, a começar pelo título do 

texto: “Chamar de ‘muro’ um muro.”  

Podem-se criticar frontalmente minhas interpretações, mas desqualificá-las 

como exercício de diletantismo é um expediente fácil de quem sabe apenas se 

isolar em uma visão de mundo preconcebida e imune a qualquer 

confrontação com os fatos. 

Não por outra razão, suas colocações beiram a comédia involuntária. 

Primeiro, tenta apagar o muro que Israel levantou na Cisjordânia dizendo que 

não se trata exatamente de um muro mas de uma "barreira de segurança". 

Ok, talvez em Portugal "muro" deva significar outra coisa. Por isso, gostaria 

de lembrá-lo que, no Brasil, chamamos de "muro" um muro, o que talvez este 

senhor não saiba. Este é um exercício saudável que alguns deveriam fazer: 

chamar as coisas pelos seus nomes. 
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Por exemplo, ninguém que eu saiba procurou apagar o Muro de Berlim 

chamando-o de "barreira de segurança de Berlim". Talvez o senhor Coutinho 

gostasse de iniciar esta modalidade de novilíngua. Bem, a princípio, posso 

garantir que vi um muro, por sinal muito parecido com o que vi em Berlim 

quando este ainda existia. 

Mas sei que há pessoas que, mesmo diante de um muro, continuarão a dizer 

que ele não existe. Os psiquiatras costumam chamar isto de "alucinação 

negativa". 

Como se não bastasse, ao falar de sua "barreira de segurança", o senhor 

Coutinho afirma que ela foi erguida para proteger Israel de ataques 

terroristas, o que justificaria tudo. De maneira desonesta, ele "esquece" que 

Israel foi condenado por tribunais internacionais por levantar um Muro que 

anexava de facto áreas internacionalmente reconhecidas como pertencentes 

ao futuro Estado da Palestina. 

Ou seja, o governo de Israel poderia construir quantas "barreiras de 

segurança" quisesse, desde que em seu território. O problema não diz respeito 

apenas à sua segurança, mas também à sua inaceitável conquista territorial.
92

 

 

Todo o desenvolver da presente dissertação atenta para a necessidade de 

reconhecimento dos muros do mundo, para que suas consequências sejam expostas, e 

suas construções, minimamente, disputadas, em suas dimensões físicas e simbólicas. 

Neste sentido, a réplica de Safatle, para além da inflamação dos humores, dialoga 

diretamente com o que entendemos por importância de se reconhecer muros, enquanto 

tais. A proposta de João Pereira Coutinho de não reconhecer “como ‘muro’ um muro”, 

por sua vez, apresenta-se como uma negação de uma realidade material, para que então 

ela não possa ser questionada em nenhuma de suas possíveis instâncias. O esforço 

empenhado por Safatle ante ao movimento que visa deslegitimar e mesmo negar o muro 

enquanto tal é o de apontar para situações que indicam que a negação não pode fazer 

sentido, tampouco a escolha do termo proposto para substituí-lo. 

A polêmica se prolongou por mais duas semanas. Em tréplica à Safatle, no que 

concerne a disputa pelo muro, segue a ponderação de João Pereira Coutinho: 

Em primeiro lugar, Safatle afirma que um "muro" é um muro e que eu, de 

forma demente, teria transformado o Muro (com maiúscula) em "barreira de 

segurança". Para que não restem dúvidas, mantenho o que disse: a parte em 

cimento da "barreira de segurança" da Cisjordânia constitui apenas 5% da 

totalidade dessa barreira (que, na verdade, é mais uma cerca que outra coisa). 

Isto não é um pormenor; é uma forma de tratar as palavras (e a realidade) 

com um mínimo de decência. Bem sei que é mais dramático afirmar que 

Israel construiu um Muro ("o Muro da vergonha", "um novo Muro de 

Berlim" etc. etc.) para separar os israelenses dos palestinos. Lamento: Israel 

apenas construiu esse Muro quilométrico na retórica de Vladimir Safatle. 

                                                           
92

 Retirada do domínio: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/joaopereiracoutinho/1048131-resposta-a-

vladimir-safatle.shtml. Último acesso em 15 de abril de 2012 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/joaopereiracoutinho/1048131-resposta-a-vladimir-safatle.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/joaopereiracoutinho/1048131-resposta-a-vladimir-safatle.shtml


127 
 

Uma vez estabelecidos os factos, convém lidar com as implicações: a 

"barreira de segurança" vai além das fronteiras pré-1967 e anexa território 

alocado aos palestinos? Verdade. 

Mas não é a "barreira de segurança" (ou os assentamentos na Cisjordânia, já 

agora) que impede uma solução para o conflito e a existência de um estado 

palestino que inclua a totalidade de Gaza e a (quase) totalidade da 

Cisjordânia (já lá iremos).
93

 

 

Pelo continuar da polêmica podemos observar justamente o que nos é mais caro 

neste trabalho: a passagem dos muros entre suas materialidades, abstrações e 

significados. A forma de criticar a réplica de Safatle é acusando-o de construir 

retoricamente o muro. Pelo menos, enquanto retórica, Coutinho reconhece a existência 

de um muro possível. Por fim, Safatle encerra o ciclo de discussões virtuais com a 

seguinte reposta: 

 

Sobre os argumentos de sua resposta, eles são prenhes de erros. Primeiro, 

afirma que a "parte de cimento da barreira de segurança da Cisjordânia 

constitui apenas 5%". Isso que o senhor Coutinho chama de "barreira" tem 

708 km de extensão, sendo que 61,8% do projeto original está construído, 

8,2% em construção e 30% por construir. Na parte construída, há 61 km de 

um muro de concreto de 8 a 9 metros de altura, que passa principalmente 

pelas áreas urbanas de Jerusalém, Belém, Qalqiliya e Tulkarm. (...) Ou seja, o 

muro equivale a algo próximo de 14% do que já existe, e não 5%. Ele ainda 

será ampliado.(...) Ele diz que "Israel construiu este muro quilométrico 

apenas na retórica de Vladimir Safatle". Bem, fico feliz em saber que minha 

retórica consegue construir muros de 61 km de extensão. Nunca achei que 

palavras tivessem tanta força. De toda forma, preciso confessar ao senhor 

Coutinho: não fiz isso sozinho, construí o muro com a ajuda da Corte 

Internacional de Justiça, a principal corte da ONU. A mesma Corte que 

publicou em 2004 uma condenação contra o governo de Israel por meio de 

um documento cujo título é "Consequências Legais da Construção de um 

Muro nos Territórios Palestinos Ocupados". No documento, a Corte afirmava 

ser completamente ilegal uma construção que, em 85% de sua extensão, 

avançava sobre território palestino. (...) 

Há hoje 520 mil colonos na Cisjordânia. Não havia nada nem perto disso em 

Gaza e no Sinai. Na última vez em que um primeiro-ministro israelense 

tentou desmantelar assentamentos na Cisjordânia, ele foi assassinado -não 

pelo Hamas ou por algum grupo terrorista, mas por um colono israelense. 

Depois disso, o processo de paz nunca mais foi o mesmo. 

 

Toda a discussão levantada nos remete ao direito do muro de existir. Podemos 

apenas disputar materialidades, imaginários, símbolos que existem. Para que possamos 

questionar a presença do muro, precisamos que ele exista e seja reconhecido como tal. 
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No âmbito material, tal perspectiva pode soar descabida, até porque supostamente 

materialidades são incontestes. Todavia, pela polêmica que acabamos de acompanhar, 

há controversas. 

 A dimensão material tem que vir seguida do reconhecimento simbólico. Da 

mesma forma que Paulo Pereira Coutinho acusa Safatle de construir muros retóricos, ele 

pode ser acusado de destruí-los, ou melhor, de fazer com que eles não existam, para que 

não possam ser disputados.  

Na verdade, pelo que podemos observar, a pretensa intenção de cada um deles é 

bem oposta ao que suas narrativas de fato sugerem. Safatle em seu relato inicial 

reconhece o muro da fronteira, lida com sua materialidade, poder simbólico, o transpõe, 

o atravessa fisicamente. Coutinho, ao negar sua existência, apenas reforça sua 

materialidade e poder simbólico, provendo ainda mais sustância para que ele seja 

disputado, questionado a partir das práticas que gera, e por fim, destruído. 

É justamente neste jogo de velamento e reconhecimento de muros que podemos 

disputar suas simbologias e materialidades. Todas as tradições hegemônicas, nas 

variadas instâncias que atuam, têm como estratégia primordial operar de forma a não 

serem percebidas. Os muros feitos de narrativas nem sempre explicitam as relações que 

sugerem suas pretensas intenções. Através da investigação de marcas na tessitura dos 

textos é que podemos observar muros de interdição, de contatos e de atravessamentos. 

Os muros da Folha de São Paulo e os muros da Al Jazeera English geram 

produtividades relacionais semelhantes, os processos de emparedamento são muito 

similares, a diferença é, basicamente, de perspectiva. Mudam os emparedados, mantêm-

se os muros.  

A Folha de São Paulo, em uma perspectiva ocidental, constrói muros que 

emparedam o mundo árabe de uma forma geral. A Al Jazeera English, canal árabe, 

empareda o ocidente em suas narrativas. Todavia, quando nos aproximamos dos muros, 

das fronteiras, dos pontos de encontro, observamos que lá não estão os outros, mas as 

relações que nós estabelecemos com eles. Neste aspecto, reconhecer a presença dos 

testemunhos e as formas como operam nos processos de construção dos muros, nos 

permite identificar nossa própria cultura, forma de ler e relacionar com o mundo, enfim, 

conhecer a nós mesmos.  

Desta maneira, negar os muros ou mesmo deslegitimar os testemunhos que os 

constituem, implica em negar a sua própria existência enquanto indivíduo, cultura, ou 

mesmo nação. Ao chegarmos na fronteira nos defrontamos com a condição de que o 
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outro lado só existe porque nós mesmos construímos nossas interdições e interditados. 

Cabe a nós, portanto, atravessá-las. Se concordarmos com a ideia de que narrar é 

construir mundos (RICOEUR,2010), e que narrativas constroem muros, os muros então, 

comportam muitos mundos. Eis a importância de identificarmos narrativas como 

construtoras de muros, bem como as marcas subjetivas em suas construções: urge a 

necessidade de colocarmos diversos mundos em contato, em movimento, para além das 

pretensas amarras que supostamente os definiriam. Muito embora as grandes 

epistemologias possam moldar os muros, as traduções culturais possibilitam brechas e 

os testemunhos atravessamentos. 
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CONCLUSÃO 
 

Um belo dia, o Imperador da China resolveu construir uma 

muralha contra os nômades, vindos do norte. A construção da muralha 

mobilizou a população inteira por anos a fio. Conta Kafka que ela foi 

empreendida por parte, que não necessariamente se encontravam, de 

modo que, entre um e outro bloco de muro construído em regiões 

desérticas, abriam-se grandes brechas, lacunas quilométricas. O 

resultado foi uma obra descontínua, cuja lógica ninguém entendia, já 

que ela não protegia de nada, nem de ninguém. Talvez só os nômades, 

na sua circulação errática, tivessem noção do conjunto. No entanto, 

todos supunham que a construção obedecesse a um plano rigoroso, 

elaborado pelo comando supremo, mas ninguém sabia quem dele fazia 

parte e quais seus verdadeiros desígnios. Um sapateiro, residente em 

Pequim, relatou que havia nômades acampados na praça central, e que 

seu número aumentava a cada dia. O próprio imperador apareceu uma 

vez na janela para espiar a agitação que eles provocavam. O império 

mobiliza todas as suas forças na construção da muralha contra eles, 

mas eles já estão instalados no coração da capital, enquanto o 

imperador todo-poderoso é um prisioneiro em seu próprio palácio. 

(Pelbart 200: 147) 

 

A bela passagem nos remete ao preciso objetivo desta dissertação. Depois de 

sobrevoarmos os muros que separam simbolicamente o mundo ocidental do oriental 

árabe, transitarmos pelos espaços e encontros que tais fronteiras possibilitam, nos 

empenhamos empreitada semelhante a dos “nômades vindos do norte”. Assim como 

eles, queremos percorrer os muros e identificar neles as passagens que nos permitam 

atravessá-los, ainda que à revelia do “imperador”. À luz deles, queremos também  

montar nossas barracas nas praças e evidenciar que nem a mais poderosa construção 

simbólica é párea para as experiências cotidianas compartilhadas, para os movimentos 

humanos que se empoderam e tomam proporções inimagináveis aos que creem 

controlar o incontrolável. 

O processo da pesquisa desenvolvida para esta dissertação foi tomado pelo 

desafio de lidar com inúmeros muros que, à primeira vista, atrapalham processos de 

troca e limitam as potencialidades das relações. Foi necessária calma e reflexão para não 

pararmos nas imponentes limitações que as superfícies dos muros aparentam ter. A 

busca por relações em um canônico símbolo da não-relação, da interdição, demanda um 

trabalho de inúmeras leituras e releituras, até que possamos enxergar possibilidades em 

e entre paredes. 

Quando propomos a identificação dos muros nas narrativas, que suas 

construções materializam relações que remetem à sua exterioridade, como as tradições 

epistemológicas hegemônicas, traduções culturais e a questão do testemunho, somos 
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imediatamente convocados a lidar com as formas com que esses processos abarcam 

nossas próprias subjetividades. 

No ano de 2011, graças a esta pesquisa e ao processo de orientação, tive a 

oportunidade de conhecer o Egito, o país que habitava meu imaginário em duas 

poderosas dimensões: das mil e uma noites e da Revolução. Eu, enquanto pessoa e 

pesquisadora, que estava tomada por todas as questões de encontros, alteridades, mundo 

árabe e muros, fui desafiada a experimentar pessoalmente todos os conceitos e afetos 

teóricos aos quais me dedico há pelo menos dois anos. 

Logo na chegada ao aeroporto do Cairo, fui muito bem recepcionada por dois 

funcionários do albergue onde me hospedei. Eram dois rapazes de dentes amarelados 

pela nicotina dos cigarros e pela cafeína dos cafés e chás, que pareciam felizes em 

receber a nova hóspede. Reparei nos dentes justamente porque foram os sorrisos que 

mais me impressionaram neste primeiro contato.  

O caminho do aeroporto ao centro do Cairo é longo, engarrafado, barulhento, o 

que gerou certa ansiedade. Queria chegar logo ao lugar onde ficaria pelos próximos 7 

dias, bem próximo à praça Tahrir, do jeito que desejei. Pouco me importava o Nilo, as 

pirâmides de Gizé, mercado Khan El Khalili, queria conhecer a praça, as marcas da 

revolução, e os heróis desconhecidos que participaram do movimento. 

O albergue ficava a poucas quadras, em linha reta, da Praça Tahrir, era lá onde 

eu queria ir primeiro. Deixo minhas malas no quarto, arranho um “al salaam a' 

Laykum”, e logo me ponho a falar inglês pois o pouco árabe que disponho não ia me 

sustentar por muito tempo. Pergunto para que lado ficava a praça Tahrir, absolutamente 

convicta de que o ‘hr’ do nome soaria como como nosso dígrafo ‘rr’. O recepcionista 

apenas sorri, gentilmente me corrige e indica a direção, apresentando-me assim, às 

minhas primeiras dificuldades no Egito: o ‘h’ com som gutural de ‘r’, e ao fato de que 

nem mesmo sabia pronunciar corretamente o lugar que mais sonhava conhecer. 

Já era noite, imaginava que veria pouco, quase nada por lá, mas ainda assim quis 

conhecê-la. As ruas do centro estavam lotadas, comércio todo aberto, vendedores de rua 

que vendiam de tudo que se pudesse imaginar, e o programinha que poderia ter sido 

feito facilmente em quinze minutos, varou madrugada adentro. A primeira noite no 

Cairo foi marcada por encantos, desconfianças e encontros. Assim que cheguei à praça, 

ela estava toda cercada. A cada entrada havia um guardião que solicitava identidade, no 

meu caso passaporte, para que pudesse ali adentrar, isso não constava em meu 

imaginário, achei estranho, mas se eram essas as regras, que assim seja. Coloco-me a 
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procurar pelo passaporte, que supostamente deveria estar na minha mochila. Depois de 

uns bons desajeitados 15 minutos à procura em vão do passaporte, o guardião 

sensibilizou-se com minha baderna, perguntou de onde eu era, e me deixou entrar. 

“Brasil? Pode ir.” 

Entro finalmente na praça, agora na parte de dentro das grades, me ponho a 

observá-la, ainda com certa distância, por um tempo que não sei precisar. Cronologia 

nem sempre é um bom parâmetro para medir experiências sensoriais. Era julho de 2011, 

os 18 dias de revolução já tinham acabado, mas o país ainda estava tomado por uma 

atmosfera de tensão. O governo militar provisório estava demorando mais do que o 

esperado para convocar novas eleições e por isso o acampamento na Praça Tahrir se 

mantinha de pé, agora para pressionar o exército que a transição fosse logo feita. Dei 

uma volta pela praça, e logo a euforia foi baixando, muito embora ainda estivesse 

tomada por uma alegria imensa de estar lá.   

Apesar de muitas barracas e tendas, vi poucas pessoas circulando, nenhuma 

mulher, o ambiente estava escuro, enfim, ainda tinha mais 6 dias de Cairo, e achei 

melhor voltar para o hotel e aproveitar a manhã do dia seguinte pra me demorar mais 

por lá. Ledo engano, ao sair de lá, fui absolutamente tomada pelo ritmo vertiginoso da 

cidade, e antes que pudesse processar, lá estava eu sendo levada pelo simpático 

desconhecido Ashraf para um passeio noturno nos barcos iluminados e com música alta 

no Nilo, seguido de um amanhecer nas pirâmides de Gizé no lombo de um camelo. 

Apenas depois de Gizé é que posso dizer que comecei a conhecer o Cairo. 

Ashraf é um rapaz bem humilde, que morava em Shubra El- Kheima, favela situada no 

caminho entre Cairo e Giza. Após me levar ao local onde contratei o passeio, ele me 

esperou durante as 6 horas que rodei por lá, e me levou para um almoço em sua casa, 

onde moravam seus pais, irmãos, cunhadas, cunhados e sobrinhos. O lugar era precário 

de uma forma inaceitável. Esgoto a céu aberto, as pessoas atravessavam valas negras, 

que pareciam piche, através de uma frágil tábua improvisada para que pudessem chegar 

em suas casas. A quantidade de moscas era assustadora, a ponto das crianças ficarem 

com suas caras todas repletas por elas, pois de nada adiantava abaná-las, elas voltavam e 

pousavam.  

O nível de miséria no Egito, uma das bandeiras que motivaram a revolução, 

aparecia para mim naquele instante de forma incisiva, não era mais apenas um escrito 

em cartaz, ou uma palavra de ordem. Na família de Ashraf ninguém falava inglês, e ele 

deixou que eu me virasse, não ficava traduzindo tudo a todo tempo. Sem poder falar, me 
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dispus a ajudar nos preparativos do almoço. Não havia água encanada, os alimentos 

eram lavados com uma água turva, de procedência duvidosa, armazenada em bacias. 

Assumi a função de cortar os legumes, a matriarca da casa fez o primeiro corte no 

pepino e no tomate, marcando assim o modelo que eu deveria seguir. Cortei alguns 

poucos legumes e logo meu telefone tocou.  

Era Mohammed, um cineasta que Fernando Resende e eu fizemos contato antes 

da viagem, marcando um encontro ainda para aquele dia, poucas horas depois do 

telefonema. Esse encontro era importante e ele não teria outro horário. Tive que sair 

correndo da casa, deixei os legumes por cortar, voltei para o hotel tomei banho e fui ao 

encontro. Perdi o amigo. 

Chegando ao local do encontro, outra surpresa. Era um hotel absolutamente 

luxuoso, às margens do Nilo, um dos poucos locais da cidade que vendia bebida 

alcóolica, frequentado não só por turistas, mas também por egípcios com alto poder 

aquisitivo. Estava passando por um choque de realidade. Transitei de um lugar 

enfestado por moscas e esgoto, a um hotel de luxo para uma reunião com moços de 

negócios, ipads e horas marcadas, em um intervalo de menos de quatro horas. A 

desigualdade social e má distribuição de renda egípcia me saltavam os olhos naquele 

momento. 

Depois da reunião que durou uns 15 minutos no total, finalmente parei, tomei 

uma cerveja e decidi: tenho que levar o Egito com  mais calma. E assim fiz. No dia 

seguinte acordei com calma, peguei minhas coisas e fui para a Tahrir novamente. Parei 

em um restaurante, tomei café da manha, olhei o movimento das ruas através da janela, 

e só depois fui à Praça.  Durante o dia não era necessária a apresentação de documentos. 

Entrei novamente na Tahrir, agora era dia, e ela estava bem mais movimentada. Nada 

entendia, havia algumas aglomerações com pessoas falando alto, gritando e 

gesticulando, pessoas dormindo, crianças jogando bola, outras pintando o chão, enfim 

me pus a andar em círculos, dando várias voltas ao redor da praça, fotografando e 

filmando. Tudo estava em perfeita ordem, até que fui abordada por um rapaz que estava 

participando do debate em uma das aglomerações da praça.  

De forma bastante enérgica, aos gritos e com forte gesticulação, ele, em vão, 

tenta me perguntar algo em árabe. Peço desculpas e explico que não falo a língua. Ele 

então me pergunta se sou jornalista, qual minha agência e antes mesmo que eu pudesse 

responder, diz expressamente que não poderia filmar nem fotografar ali. Sou turista, 

respondo, mesmo sabendo que ele não mais se interessaria pela reposta depois que 
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mandou seu recado. Sou turista? Que tipo de resposta é esta? Sou mestranda, 

comunicadora social, brasileira, podia ser tanta coisa e respondi ser turista. 

Dei mais uma volta, me afastei do grupo, sentei no meio fio e comecei a pensar 

na resposta que tinha acabado de dar. Não fui ao Cairo para ser turista, fui como 

pesquisadora, e como tal, tinha acabado de desperdiçar a oportunidade de conversar 

com um ativista que até então, tinha profunda admiração e desejo por conhecer. Pela 

primeira vez na viagem, senti medo. Senti medo no lugar que mais desejava conhecer, 

senti medo da figura que considerava como potencial herói: um egípcio, da praça 

Tahrir, envolvido em mobilizações. 

É justamente neste ponto, que toda minha pesquisa, todas as minhas formas de 

abordagem do tema que escolhi, vinham a mim cobrando uma reflexão mais profunda. 

Uma vez que consigo identificar tão claramente influências etnocêntricas, eurocêntricas, 

orientalistas nas narrativas que analiso, nos muros que identifico, é porque elas 

compõem de forma muito poderosa minha própria formação. Em um ambiente 

minimamente controlado, que é o da construção da pesquisa, da elaboração das análises, 

consigo tecer críticas de forma muito clara, elas são muito evidentes para mim. No 

momento em que me via na rua, em contato com a alteridade que, até então só habitava 

meus estudos, acabei recorrendo aos mesmos repertórios estigmatizantes que critico. 

Ao lidar com a situação que me parecia impensada, não dispus de referências 

para entendê-la de forma mais complexa, não dominava a língua árabe para poder 

entender o que se passava, nem tampouco o rapaz dominava o inglês. O imediatismo do 

momento fez com que eu me retirasse da cena, ainda que estivesse lá, com todo o intuito 

de me relacionar a partir de trocas. Neste específico caso, não consegui, temi e me 

interditei ao contexto. 

Este foi um momento crucial da viagem, da minha vida e da pesquisa. Assim 

como demonstramos no decorrer da dissertação, o peso das epistemologias 

etnocêntricas hegemônicas é muito poderoso na constituição de nossas percepções de 

mundo. Não precisam ser as únicas referências, nem precisam sempre assumir lugar de 

destaque em nossas relações com o “outro”, árabe, mas não podemos cair na 

ingenuidade de ignorá-los. De certa forma, fui tomada pela crença de que eu, como 

crítica de tais políticas de saber, estaria imune às suas influências. 

O que ficou claro neste episódio é que alterar as ordens das relações demanda 

tempo, pressupõe processos não lineares de tentativas, acertos e erros. Algumas 

experiências de relações positivas, identificações de brechas do pensamento 
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hegemônico nas narrativas midiáticas, trazidas aqui nesta dissertação, são iniciativas 

importantes, mas que não têm como mudar drasticamente toda uma tradição. Demanda-

se paciência, generosidade e crença no processo histórico para entendermos que estas 

fazem parte de um processo muito maior que as antecede e que as ultrapassará.  

Depois do sucedido, com mais calma me pus a me relacionar com o espaço e 

com as pessoas de outra forma. Pude me dar ao luxo de esperar as coisas acontecerem, 

deixando elas virem a mim. Visitei a praça todos os dias de minha estadia no Cairo, 

chegava, dava algumas voltas, sentava e observava. Uma mulher sozinha, sem véu, 

sentada no meio fio, era algo que destoava. Aos poucos algumas pessoas vinham falar 

comigo, muito embora a esmagadora maioria não soubesse inglês. A língua, neste caso, 

não significou indício de interdição, a vontade do encontro era maior, e se fez 

prevalecer. Entre convites para milhares de chás, conversas truncadas pela língua, papos 

sobre futebol e revolução, tive acesso a uma Tahrir que até então não conhecia. 

Consegui me relacionar com aquele “outro” mesmo através dos muros, que sabia que 

me eram constitutivos, e com todas as dificuldades que ele me impunha.  

A parte que nos cabe aqui é a de justamente problematizar as relações possíveis 

nos muros construídos pelas narrativas que operem mais na ordem das trocas do que das 

arbitrariedades, para que então possamos incentivá-las e praticá-las em nossas lidas 

profissionais, pesquisas, salas de aulas, redações de jornais, bem como em nossos 

cotidianos, relações pessoais, viagens, etc. Ao percebermos isso, duas dimensões 

importantes se abrem: generosidade e calma para entender que mudanças significativas 

partem de pequenas brechas e; comprometimento e paciência para garantir que as 

brechas se desenvolvam em belas rachaduras que, em algum momento, forçarão as 

estruturas a se repensarem. 

Diversas são as brechas que esta dissertação deixa para pensar as relações, 

muros estão por todas as partes, basta ter olhos de calma, liberdade para ver, e coragem 

para lançar-me novamente na empreitada dos encontros. Na verdade essa conclusão 

nada tem a concluir, o processo apenas começou. Minha conclusão, portanto, se encerra 

abrindo, e como para todo processo de abertura, incentivos são sempre bem vindos, 

deixo os versos de Bertolt Brecht, para que tal sensibilidade sirva também como 

orientadora de nossas instigações : 

Nada é impossível de mudar 

Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. 

E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito 
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como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de 

confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de 

humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada 

deve parecer impossível de mudar.
94

 

  

                                                           
94

 Bertolt Brecht, retirada do domínio: http://www.consciencia.net/artes/literatura/brecht.html. Último 

acesso em 21 de janeiro de 2012. 

http://www.consciencia.net/artes/literatura/brecht.html
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