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Resumo 

A pesquisa levanta questões sobre a representação da alteridade no jornalismo 

internacional. Para isso, serão utilizadas obras dos estudos culturais, jornalísticos e de 

linguagem e entrevistas com jornalistas da área, além da análise de reportagens 

publicadas em quatro veículos no Brasil. A ideia é mapear os critérios levados em conta 

na produção e disseminação de conteúdos sobre conflitos no Oriente Médio e no Norte 

da África, analisando como ocorre a tradução cultural, quais os recursos de linguagem 

adotados e como a função testemunhal é operada pelo jornalista em tais textos. 

 

Introdução 

Desafios geopolíticos crescentes, como a eclosão de conflitos de natureza 

complexa e multifacetada em diversos países – Síria, Afeganistão, Iraque, Eritreia, 

Somália, Nigéria –, cada vez mais exigem do campo jornalístico atenção, capacidade de 

síntese e responsabilidade no processo de apuração e narração dos fatos. A produção 

de representações é inerente ao narrar e tem relação direta com a construção das 

identidades socioculturais. Este processo, no entanto, sempre traz consigo o duplo da 

construção da alteridade, do outro – este é uma necessidade lógica, a partir da qual são 

demarcadas as diferenças entre aquilo que é próximo e aquilo que é distante.  

Por estar entre os campos da narrativa de maior relevância na sociedade 

globalizada, o Jornalismo pode ser diretamente ligado a esse raciocínio, produzindo 

narrativas nacionais (HALL, 2014) e explicitando os desafios, a atualidade e os problemas 

das comunidades. Este projeto lança foco sobre a representação das identidades e das 

culturas no jornalismo internacional, com foco na cobertura de conflitos civis no Oriente 

Médio e no Norte da África e na análise do modo com que jornalistas traduzem universos 

distantes para suas audiências. 

 

Objetivos 

O intuito da pesquisa é compreender de que modo é executada a cobertura 

jornalística de conflitos pelos principais veículos de comunicação atuantes no Brasil, com 

ênfase nos trabalhos de correspondentes e editores da área internacional. Pretendemos 

entrevistar jornalistas de renome da área e analisar os recursos e a linguagem adotados 



na hora de traduzir questões culturais, sociais e geopolíticas de países em situação de 

conflito. Além disso, examinaremos um corpus de matérias e reportagens, mapeando 

gêneros e formatos priorizados nesse processo. 

Metodologia 

A metodologia da pesquisa abrange três eixos: (a) pesquisa bibliográfica, para 

análise e reflexão teórica sobre a representação da identidade e do outro no jornalismo; 

(b) entrevistas semiabertas em profundidade com até oito jornalistas com atuação na 

área internacional, a fim de entender as estratégias adotadas na execução do trabalho; 

e (c) análise narrativa e discursiva de reportagens de quatro veículos de comunicação 

(Folha de S. Paulo, Zero Hora, El País e O Estado de S. Paulo). 

 

Desenvolvimento 

Considerando que as representações sobre o outro carregam o olhar do indivíduo 

narrador, as entrevistas com jornalistas permitem a identificação das formas pelas quais 

o texto jornalístico promove a tradução entre culturas. Problematizar essas posições 

contribui com o desenvolvimento de novas técnicas de construção narrativa, já que, 

segundo Woodward (2000), “só podemos compreender os significados envolvidos 

nesses sistemas [de representação] se tivermos alguma ideia sobre quais posições-de-

sujeito eles produzem e como nós, como sujeitos, podemos ser posicionados em seu 

interior” (WOODWARD, 2000, p.17). Com base nas reflexões teóricas e no relato da 

experiência dos entrevistados, observaremos reportagens de veículos de comunicação 

no Brasil e, na fase final da pesquisa, selecionaremos alguns textos para análise. 

 

Resultados preliminares 

Até o momento, a pesquisa avançou na revisão de literatura dos estudos de 

jornalismo, da cultura e da linguagem; no mapeamento de jornalistas para entrevistas; e 

na seleção dos veículos para análise de reportagens. As referências bibliográficas 

cobrem aspectos da formação da narrativas e contribuem para a problematização da 

questão da alteridade: no jornalismo, foram estudados autores como Adghirni (2013) e 

Gomes (2003); nos estudos da cultura, Hall (2014), Bhabha (1998), Woodward (2000) e 

Rafael dos Santos (2013); e, no aspecto discursivo, Michel Foucault (1996), entre outros.  



Também foi possível construir uma lista de jornalistas, entre editores, 

correspondentes ou ex-correspondentes e enviados especiais, para a etapa de 

entrevistas a se iniciar em setembro de 2017. Entre eles estão Leda Balbino (editora 

executiva de Internacional), Michel Gawendo (repórter e editor internacional, residente 

no Oriente Médio), Mariana Della Barba (jornalista da BBC, com experiência em cobertura 

na África), Tariq Saleh (correspondente da BBC no Líbano), Guga Chacra (comentarista 

de internacional especializado em Oriente Médio, onde já foi correspondente), Gabriel 

Toueg (que já cobriu regiões como Palestina, Egito e Cisjordânia), Marcelo Ninio (que já 

atuou como correspondente em Jerusalém) e Samy Adghirni (ex-correspondente no Irã). 

O propósito é abordar a questão do olhar do correspondente/editor, já que ele dissemina 

sua visão de mundo a inúmeros leitores. É essencial compreendermos os critérios 

adotados pelo jornalista para noticiar os acontecimentos de povos geograficamente 

distantes, já que tais impressões permanecem no imaginário popular. Com tais 

embasamentos, pretendemos analisar as reportagens dos veículos de comunicação 

inicialmente selecionados e identificar de que forma a leitura de real operada pelo 

correspondente/editor é convertida no produto noticioso. 
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