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RESUMO
R
E
Este
texto teem como objjetivo a anállise da relaçãão entre míddias e guerra, em ambienntes
d
democráticos.
O caso em teela será a 'guerrra ao terror', ppromovida pelo presidente George W. Buush
a
após
os atentaados do 11 dee setembro dee 2001. A preoocupação quee norteia a pessquisa é a forrma
c
como
os conddutores da guuerra conseguiiram ampla leegitimidade daa população para
p
iniciar uuma
g
guerra
de longga duração em
m vários teatroos de operaçãoo. Defende-se que os jornalistas tiveram uum
p
papel
de destaaque na constrrução da legitim
midade da açãão bélica dos E
Estados Unidoos e seus aliaddos.
E
Este
trabalho assume que os operadorees da comuniccação de masssa conseguiraam essa façannha
p
porque
foram competentes nna composição de um quadrro de referênccias simbólicass que recriou uum
i
ideal
de comuunidade. O discurso não só ccriou uma 'com
munidade imaaginada' comoo forjou um noovo
i
inimigo.
Connclui-se que a participaçãoo da mídia dde massa, sellecionando e difundindo uum
r
repertório
específico de signnos, foi essenccial para form
mar uma repressentação dos nnorte-americannos
s
sobre
si mesm
mos, e sobre seeus inimigos, viabilizando, portanto, o appoio popular à 'guerra contrra o
t
terror'.
P
Palavras-Cha
ave: Guerra contra o T
Terror, Discurso, Jornaliismo, Terrorrismo, Relaçõões
I
Internacionais
s

ABSTRACT
A
T
This
text aims to analyze the
t relationship between m
media and warr in democratiic environmennts.
T case in point is the 'waar on terror', hosted
The
h
by Preesident Georgee W. Bush aftter the attackss of
S
September
111, 2001. The concern thaat guides the research is how drivers managed brooad
l
legitimacy
off the war the population too start a long war in variouus theaters off operation. Itt is
a
argued
that journalists had a prominent role
r
in building the legitimaacy of militaryy action from the
U
United
Statess and its alllies. This paaper assumes that operatoors of mass communicatiion
a
accomplished
that feat becaause they weree competent inn composing a frame of sym
mbolic references
t
that
recreatedd an ideal com
mmunity. Thee speech not oonly created an
a 'imagined community' aand
f
forged
a new
w enemy. Wee conclude thhat the particiipation of thee mass mediaa, selecting aand
d
disseminating
a repertoire of
o specific siggns, was essenntial to form a representatioon of Americaans
a
about
themselves and aboutt their enemiess, enabling thuus popular suppport for 'war oon terror '.
K
Keywords:
W
War on Terror, Discourse, Joournalism, Terrrorism, Internnational Relatioons
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Introdu
ução
2
terroriistas muçullmanos seqquestraram
Na manhã de 11 de seteembro de 2001
quatro aaviões comeerciais em teerritório norrte-americanno, com um
m objetivo nnefasto: arreemessá-los
contra edifícios-sím
mbolos do poderio estaduniden
e
se. A operração “pareecia cuidaddosamente
York Times nna edição do
d dia seguinnte (SCHM
MEMANN,
coordennada”, comoo afirmou o The New Y
2001). A
As quatro aeeronaves paartiram da C
Costa Leste ppara Los Anngeles, portaanto, estavaam com os
tanques repletos dee combustíveel. O primeiiro avião seequestrado, um
u Boeing 767, era o V
Vôo 11 da
Americaan Airlines que partiu de Boston com destinoo a Los Anngeles e choocou-se conttra a torre
norte doo World Traade Center ààs 08h48. O segundo avvião, um Booeing 767-3300, chocouu-se contra
a torre ssul às 09h033. Era o Vôôo 175 da United
U
Airlinnes, que tam
mbém partiraa de Bostonn para Los
Angeless. A terceiraa aeronave,, o Vôo 77 da Americcan Airliness, era um B
Boeing que partira do
Aeroporrto Internaccional de W
Washington Dulles rum
mo a Los Angeles e se chocouu contra o
Pentágoono às 09h440. Um quuarto avião, que havia decolado de Newarkk com destiino a São
Franciscco, o Vôo 93 da Unitedd Airlines, eera um Boeinng 757 que caiu na zonna rural de P
Pittsburgh.
Cogita-sse que essa aeronave estava
e
destinnada a ser arremessada
a
a sobre a Casa
C
Branca e que, ao
saberem
m dos outross ataques, oos passageirros entraram
m em confroonto com oss terroristas em pleno
voo, ocaasionando a queda do aavião.
Com
mo consequêência dessees atos, o eentão presiddente Georgge W. Bushh declarou
uma “G
Guerra ao Teerror”. Essaa consistia num
n
conjunnto de mediddas estratéggicas para coombater o
terrorism
mo, em especial a Al-Q
Qaeda, orgaanização liderada por Osama
O
Bin L
Laden. Muiitas dessas
medidass têm sofriddo forte opoosição da coomunidade internacionaal. Em outubbro de 20011 os norteamericaanos invadirram o Afegganistão, na Operação Liberdade D
Duradoura (Operation Enduring
Freedom
m), sem a autorizaçãão da ON
NU. Em m
março de 22003, liderrando uma coalizão
multinaccional, os E
Estados Uniidos iniciaram a Operaação Liberddade do Iraqque (Operaation Iraqi
Freedom
m), alegando que o reggime de Sadddam Husseein detinha aarmas de deestruição em
m massa e
amparavva membros da Al-Qaaeda de Binn Laden. Appós a invassão, constattou-se que não havia
armas qquímicas, biológicas ouu nucleares em
e territórioo iraquiano, além de seer internacioonalmente
conhecida a rivalidade entre Bin Ladenn e Saddam
m, uma vezz que o úlltimo não ttolerava o
radicalissmo religioso do primeeiro. Essas intervençõees foram levvadas a caboo orientadass por uma
doutrinaa altamentee discutívell, para dizeer o mínim
mo, arquitettada pelo staff
s
militarr e pelos
ideólogoos conservaadores do ppresidente B
Bush. Referre-se à Douutrina da Guuerra Preveentiva que
justificaava o ataquee a qualquerr país pelo simples fatoo de ser perrcebido com
mo ameaça. Por isso a
reação capitaneadaa pelos esstadunidensees suscita uma indaggação inquuietante: poor que as
m tão passivvamente a “G
Guerra conttra o Terror””?
sociedaddes ocidentaais aceitaram
Estee artigo prettende demonnstrar, sem intencionar esgotar o tema, que a reação do
Ocidentte, encabeçaada pelos Esstados Unidoos, não teriaa sido possívvel sem a paarticipação dos meios
de com
municação. Q
Questiona-sse ainda: De
D que form
ma o jornallismo particcipou da “G
Guerra ao
Terror”?? Como a informaçãoo foi produuzida e trannsmitida? C
Como o combate ao tterrorismo
impactoou sobre a aatividade jorrnalística? E
Essas são algumas das questões quue nortearãoo as linhas
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que seguuem. Portannto, o assunnto que perm
meia esse arttigo é a relaação entre joornalismo e guerra. O
texto esttá balizado por dois preessupostos ccomplementtares que ajuudam a estruutura-lo.
O prrimeiro presssuposto é qque as decisõões dos govvernos no plano internaccional não
são tom
madas somennte por hom
mens de Esttado (minisstros, diplom
matas, presiidentes ou pprimeirosministroos), com baase em um cálculo esttratégico quue confrontaa os interessses internos (sempre
objetivoos) e a realidade externna (também objetiva). E
Esse trabalhho assume qque a políticca externa
de um ppaís é fortemente influuenciada pelas represenntações quee constituem
m tanto o teerritório, o
povo e a nação, qquanto o m
mundo exterrior. O “intterno” e o “externo” são constittuídos por
m e outro. E
Essas repreesentações
represenntações quee, de quanddo em quaando, resignnificam um
orientam
m a política externa no mesmo tem
mpo que refoorçam os siggnificados. Trata-se, poor isso, de
resgatarr a dimensãoo discursivaa das relaçõões internaciionais, uma vez que as ameaças, oos perigos,
a inseguurança e os riscos perceebidos por um
u país só aadquirem a condição dee “realidadee objetiva”
mediantte um quaadro interppretativo, ddo qual pparticipam traços cullturais e iidentidade
(ANDERSON, 20008). Em seeu estudo ssobre o totaalitarismo, ppor exempllo, Arendt (1989) já
migo objetivvo” (os judeeus) como
destacavva o fato da política nnazista não só construiir um “inim
orientarr-se por esse produto ((uma vez qque a chamaada “soluçãão final para o problem
ma judeu”
justificoou a criaçãão de polítiicas armam
mentista, de segregaçãoo, de reform
ma legislattiva, entre
outras). Grande parrte da eficiêência do disccurso antissemita foi crreditada porr Arendt aoss meios de
m o sucessso da propaaganda nazzista. Essa
comuniccação dispooníveis na época, quee garantiram
constataação reforçaa o pressupposto do quual parte o presente texto, a sabber, que a ““realidade
objetivaa” que oriennta os form
muladores dee política exxterna é um
ma construção discursivva. E isso
invoca ooutro pressuuposto.
O seegundo presssuposto é qque as Ciênccias da Com
municação ppodem contrribuir com
um valiooso aporte tteórico-metoodológico ppara a compreensão de diversos fennômenos daas relações
exteriorres. O estuddo das Relaçções Internaacionais tem
m passado por significaativas transfo
formações,
especiallmente a parrtir dos anos 80 do sécuulo XX. Esssas mudançaas têm levaddo os pesquuisadores a
se aproxximarem dee campos doo conhecimeento que atéé então não lhes pareciiam relevanntes para o
entendim
mento da ppolítica exteerna dos goovernos, ou mesmo paara a comprreensão doss conflitos
internaccionais. No contexto deessa transformação, um
m subcampoo das Relaçõões Internaccionais, os
estudos de Segurannça Internaccional, tem se dedicadoo a estabelecer um proffícuo diáloggo com os
C
daa Comunicaçção. Tal aprroximação sse deu por eentenderem que essas
pesquisaadores das Ciências
ciênciass podem ooferecer ferrramentas iintelectuais úteis paraa a interprretação das decisões
governaamentais quue afetam a segurançaa internacioonal e levam
m os paísess à paz ouu à guerra
(BUZAN
N & HANS
SEN, 2012; R
RAMINA & CUNHA FILHO, 2013). Nesse ccontexto de mudança,
os pesquuisadores ddo subcampoo da Seguraança Internaacional têm deixado dee considerarr o Estado
como únnico ator reelevante - qquando a quuestão é lidaar com ameeaças, periggos, inimigoos e riscos
internaccionais - daando atençãão a outros atores iguualmente im
mportantes ppara a consstrução da
política externa. Neesse caso, eempresas dee alta tecnologia, o com
mércio de coommodities,, os meios
t
chamaddo a atençãoo dos estudiiosos pela ccapacidade
de comuunicação, ass ONGs, enntre outros, têm
que possuem de inffluenciar o pprocesso de construção da política externa.
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dade e Meioos de Comu
unicação
Guerraa, Legitimid
Um dos traços distintivos dos Estadoss modernos é a necessiidade de leggitimidade
popular. Tanto os m
monarcas abbsolutistas dda Idade Mooderna quannto os ditaddores contem
mporâneos
foram ccientes de qque dominaar somente pelo medoo e pelas arrmas era tãão ineficiennte quanto
custoso.. Por isso, m
mesmo os goovernos auttoritários jam
mais dispennsaram uma eficiente máquina
m
de
2
propagaanda . O apooio da maiooria é imporrtante. Em rregimes dem
mocráticos, nos
n quais ass ações de
governoo devem reefletir a vonntade da m
maioria, ou seja, onde se está obbrigado a oobservar o
princípio da soberaania popularr, a busca poor legitimidade popularr (aceitação por parte dda maioria,
aprovaçção da poppulação) é imperativoo. Nesse ssentido, oss meios dee comunicação têm
desempeenhado um
m papel funddamental na
n formaçãoo da opiniãão pública. Numa dem
mocracia é
desejáveel que essess meios info
formem a poopulação attravés de um
m debate púúblico, em qque vozes
dissonanntes opinem
m divergenteemente sobrre determinaada questãoo. Tal debatee informa o público e
contribuui para os ccidadãos se posicionareem frente à questão em
m pauta. Dependendo ddo assunto
público e de seu potencial
p
de mobilizaçãão, o debatee pode ser iinviabilizaddo. Ocorre qque certos
m clamor em
mocional obsscurantista, em lugar dee conduzir
temas podem arrasttar a sociedaade para um
mbro de 2001 foi um
a um deebate racionnal e esclareecedor. Os aatentados occorridos no 11 de setem
caso típico de debatte silenciadoo.
Nos dias segguintes aoss atos terrroristas aas televisõees norte-americanas
mperam suaas programaações cotidiaanas e prom
moveram um
ma espécie de espetacuularização
interrom
do dram
ma. Com rarras exceçõess, as redes dde comunicaação iniciaraam a construução de um
m ambiente
social bbeligerante. Tratava-se de prepararr a sociedade para a gguerra. Nas palavras dee Kellner,
“apesar de que nuuma democcracia os meios
m
deveriiam promovver o debaate crítico ddos temas
mo os prinncipais meiios de com
municação
urgentess para a nnação, nessta crise do terrorism
estaduniidenses, em
m particularr a televisão, promoveeram uma febre
f
de guuerra e um
ma solução
militar ppara o probllema do terrrorismo munndial” (KEL
LLNER, 20002: 10).
Mass o sucessoo da construção middiática da guerra tam
mbém se ddeveu aos
intelectuuais vinculaados ao gooverno Bushh, especialiistas em seegurança naacional que, segundo
Kellner,, “oscilavam
m entre a diireita e a exxtrema direiita” do espeectro político (KELLNE
ER, 2002:
10). Nãão represenntavam umaa opinião independent
i
te, mas reppetiam o ddiscurso beelicista do
pentágoono e da inndústria de armamentoos. Esses inntelectuais fforam os principais alliados dos
ancoras das redes de comuniccação na taarefa de “essclarecer” o público. N
No mesmo dia 11 de
meçaram a descrever
d
os atentados
setembrro, vários deesses “consuultores” foraam entrevisttados e com
como um
m “ato de guerra”.
g
Noss dias que seeguiram, as redes de nootícias comoo NBC, ABC, CNN e
Fox New
ws exibiam
m faixas infoormativas fiixas na partte superior da tela com
m expressõees do tipo:
U.S. Atttack (Ataquue aos Estaddos Unidoss) ou Ameriica under A
Attack (A A
América sobb Ataque).
2

Burke (1
1994), por exeemplo, já dem
monstrou com
mo Luís XIV se ocupou de m
mobilizar os reecursos midiátticos de sua
época para construir a imagem pública do rei e jusstificar a cresccente aquisiçãão de poder no
o seu reinado..
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Outras faixas
f
inforrmativas forram colocaddas na partee inferior daa tela onde nnotícias se sucediam,
em tem
mpo real, atuualizando o número dde vítimas, os dados da
d destruiçãão, os resulltados das
primeiraas investigaações, e etc (KELLNER
R, 2002). D
Destaca-se a preferênciaa pelo uso dda palavra
“ataque”” em vez dde “atentadoo”. Esta esccolha semânntica não fooi inocente,, nem desinnteressada.
Não cabbe aqui verificar os arguumentos quue desautorizzariam o usso da palavra “ataque” ((como um
ato béliico) para oss atentados, mas subliinhar que ssó o uso daa palavra “aataque” teriia a força
elocucioonária para jjustificar um
ma guerra.
Aos poucos, naas declaraçõões dos conssultores, os Estados Unnidos foram
m passando
de vítim
mas a agressores. Com o passar doss dias foi-see solidificanndo a respossta à primeirra questão
que inquuietou os noorte-americaanos no 11 de setembroo: o que acoonteceu? Já havia se forrmado um
consensso sobre a iddeia de quee o país foraa vítima de um ataque.. O que fazeer? Qual é a resposta
mais addequada? Erram as perguuntas que seeguiam. Em
m entrevista à televisão,, o mentor dda política
externa de George W. Bush, P
Paul D. Woolfowitz, declarou que a retaliaçãoo dos Estadoos Unidos
a
e eficcaz”, na quual empregaaria “todos os seus reccursos” e quue não se
seria “cconstante, ampla
trataria de capturarr algumas pessoas,
p
sennão de “eliiminar sisteemas de apooio e acabaar com os
R, 2002: 133). A máquuina de proodução de
Estados que patrocinam o teerrorismo” ((KELLNER
p
connvencer as
legitimidade começçou a trabaalhar a todoo vapor, appós os atenttados. Era preciso
mente o púbblico norte--americano, de que a melhor
m
respposta era a
sociedaddes ocidenttais, notadam
guerra. Nos mesess que se paassaram, deepois do 111 de Setem
mbro, os meeios de com
municação
mpressos, coom poucas exceções, aderiram ao
a discurso belicista.
televisivvos, radiofôônicos e im
Edwardd Said, um ddos intelectuuais críticos de origem árabe mais influentes da
d época, deescreveu o
clima foormado pelaa mídia de massa
m
naqueele momentoo:
Todoos os canais im
mportantes em
mpregam agoraa como “conssultores” geneerais aposentaddos, agentes
da C
CIA, especialisstas em terrorrismo e conheecidos neoconnservadores. T
Todos cospem
m um jargão
compplicado, desennhado para traansmitir uma pitada de auutoridade, mass na verdade tudo o que
fazem
m é apoiar os Estados Unidos: do seu pappel no âmbito da ONU às areias
a
da Arábbia. Somente
um ddos jornais impportantes, de B
Baltimore, pubblicou algo soobre a espionaggem, a escuta telefônica e
a práática de interceeptar mensageens que os Esttados Unidos exercem sobrre os seis países membros
do Coonselho de Seegurança, cujo voto a favor oou contra a resolução de guuerra ainda estáá no ar. Não
se ouuve nem se lêê vozes antibéélicas em nennhum meio im
mportante nos Estados Unidos, não há
árabees ou muçulm
manos (todos foram condeenados em m
massa para ass fileiras de fanáticos e
terrorristas deste mundo);
m
não háá críticos de Issrael nem no P
Public Broadccasting, nem nno The New
Yorkk Times, New Yorker, US N
News and Woorld Report, C
CNN, entre ouutros. Quando estes meios
menccionam, como pretexto paraa ir à guerra, qque o Iraque tem ignorado 17 resoluções das Nações
Uniddas, não menccionam as 64 resoluções qque Israel tem
m ignorado (coom respaldo ddos Estados
Uniddos). Tão poucco mencionam
m o sofrimentto humano quue o povo iraaquiano suportta já faz 12
anos.. Qualquer coiisa que o espaantoso Saddam
m Hussein tenhha feito, Israeel e Sharon o ffizeram com
respaaldo estaduniddense, e sem ddúvida ninguém
m diz nada destes últimos eenquanto fulmiinam o líder
iraquuiano. Isto fazz com que ass advertências de Bush e outros, exigiindo o cumprrimento das
resoluuções das Naçções Unidas, sejam
s
um escáárnio total. (SA
AID, 2003)

O autor
a
citadoo acima parece ter ppercebido o comprom
misso dos meios de
comuniccação com a fabricaçãão da guerrra. Essa parrceria entre autoridadees norte-ameericanas e
empresaas de comunnicação tevee sucesso poorque conseeguiram apreesentar um qquadro de rreferências
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simbóliccas em quee identidadee e política externa fooram ressignnificadas. O discurso militarista
veiculaddo pelos meeios de com
municação teeve a compeetência de apresentar
a
à sociedade uma nova
represenntação de ssi, bem com
mo dos Estaados Unidoos, no munddo. O discuurso não é um mero
reflexo do mundo real. Ao mudar
m
a signnificação, o discurso m
midiatizado constrói a realidade,
uma veez que alterra a autopeercepção, deefine novoss papéis aoos atores soociais, reconnfigura as
relaçõess. Numa socciedade crivvada por im
migrantes de diversas paartes do munndo e onde a falta de
solidarieedade e confiança múútua ameaçaavam esgarrçar o sentiido de com
munidade (P
PUTNAM,
2002), a ressignificação do corpo sociall forneceu aaos Estadoss Unidos um
m novo potencial de
agressãoo externa. R
Resende tem
m alertado, bbaseando-see em Lévi-S
Strauss, quee a ressignifficação da
sociedadde norte-am
mericana, noo pós-11 de
d setembroo, teve tamaanho poderr mobilizadoor porque
utilizou um “signifficante vaziio”. Em suuas palavrass, “uma forrma (significante) sem conteúdo
determinnado (signiificado)” (pp. 39). Porr isso ele pode albergar qualquuer significcado. Sua
polissem
mia torna-oo capaz de
d abrigar e harmonnizar conteúúdos que “fora” delle seriam
contradiitórios (RES
SENDE, 2011: 39).
Em sua pesquisa, Resendee encontrouu pelo menoos cinco siggnificantes vazios no
discursoo midiatizaddo: “Américca”, “naçãoo”, “liberdadde”, “povo”” e “nós”. E
Entretanto, o presente
texto asssume que o significannte de maioor poder de redefiniçãoo identitáriaa da sociedaade norteamericaana foi “nós”. Em priimeiro lugaar, porque ttem a capaacidade de representar um todo
homogêêneo e uniddo, ocultanddo as diverrgências e ddesníveis enntre os gruppos sociais, além de
possuir valor posiitivo em oposição a “outros”. E
Em segunddo lugar, poorque ele contém o
significaante “naçãoo”, que reppresenta tuddo que estáá fora das fronteiras e que, certaamente, a
ameaça.. Ou seja, o que está dentro das fronteiras está contiddo em “nós””. Em terceeiro lugar,
porque ttambém albberga o signnificante “libberdade”, pois “nós” vivemos na lland of the ffree (terra
dos livrres), “nós” live in libberty (viveemos em liiberdade), ““nós” somoos uma freee society
(sociedaade livre). E
Expressões largamentee utilizadas no discursoo midiático pós-11 de setembro.
Em quaarto lugar, porque contéém o signifiicante “povoo”, do qual retira a eficciência para organizar
discursivamente grrupos heteroogêneos e dde origens diversas
d
(im
migrantes) numa
n
coletiividade de
v
o proonome “nóss” força o
“nós”, aamericanos.. Finalmentte, na conddição de siggnificante vazio,
receptorr a se posiciionar frentee ao emissorr e à mensaagem emitidda. Seu podeer também está nessa
capacidaade de vinccular ouvinnte→fala→ffalante. Com
mo afirma a autora, “aao ser interrpelado, o
ouvinte se identifica – ou não – como perttencente ao mesmo gruppo, tempo oou espaço doo falante”.
m excelentee artifício naa construção da identiddade norte-aamericana
Por essee motivo see revelou um
no pós-111 de setem
mbro (RESEN
NDE, 2011: 42).
A reessignificaçção da com
munidade noorte-americaana realizada pelo discurso do
grupo ppolítico neoconservador do presiddente Bush, e veiculaddo pelos meeios de com
municação,
redefiniu as fronteiiras imagináárias, instituuiu os “aliaddos” e os “ttraidores”, ffixou novoss objetivos
externoss para o paíís e resgatoou imagens específicas de um passsado idealizzado como referência
para o futuro. A reinstituiição discurrsiva da sociedade
s
estadunidennse fez reeavivar o
excepcioonalismo quue caracteriizou as reprresentações sociais doss primeiros colonos puuritanos da
Américaa do Norte. De fato, as primeiras comunidadess que se insttalaram em solo norte-aamericano
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se desennvolveram permeados de um senntimento de exclusividdade espirituual que lhes conferia
uma posstura oscilannte entre a aarrogância e a humilhaçção. No enteendimento ddaqueles prootestantes,
Deus oss predestinaara a ser Seuu povo. Reppresentavam
m a saída doo Velho Muundo como uum êxodo
da Era Moderna. Chegados à Terra Prrometida, passaram poor toda a sorte
s
de difficuldades
(doençaas, nativos feerozes, trabaalho árduo, e etc.), mass encaram-nnas como proovações de Deus para
qualificaar o povo eeleito à entraada no céu. Apesar de terem um ssentido de m
missão, cujaa fé atuava
como um
u motor ppara a vida, os puritannos da Novaa Inglaterraa viviam coobertos de iincertezas,
consum
midos pelo m
medo e enchharcados de ansiedade. A causa deessas afliçõees era a perrcepção da
decadênncia da sociedade, expeectativa do ffim já próxiimo e a certteza do juízzo final. Porrtanto, ora
se punhham em lam
mentação porr se acharem
m em um m
mundo de oppressão e pecado,
p
ora assumiam
uma poostura altiva por serem observaddores dos evangelhoss, zelosos da
d doutrinaa cristã e
3
combateentes contraa o pecadoo. Foi preccisamente eessa imagem
m do passaado que o rredesenho
discursivo da socieddade norte-aamerica proocurou resgaatar.
O ggrupo neocoonservador do qual o presidentee George W.
W Bush faazia parte,
conhecidos como “neocons”, foi o prinncipal articuulador dessse discurso que reconnfigurou a
mericana, coonstruindo um
u “nós” dee inspiraçãoo puritana e excepcionaalista.4 Um
identidaade norte-am
“nós” que
q possui a responsabilidade de eerradicar o mal (em opposição ao “bem” ameericano), o
pecado (em oposiçãão à “purezza” americanna), a opressão (em opoosição à “libberdade” am
mericana),
o fanatismo (opossição à “raacionalidadee” americanna). Esse ddiscurso jerremíada doo “destino
mente utilizaada pelos ppresidentes norte-amerricanos) dos Estados
manifessto” (expresssão fartam
Unidos denota seu caráter excclusivista dee “povo escolhido”. Fooi dentro desse quadro simbólico
religiosoo que o siignificante vvazio “nós”” teve suceesso ao connstruir umaa nova “coomunidade
imaginaada” na Am
mérica do Noorte, após os trágicos eeventos do 111 de setem
mbro. Ele estabeleceu,
como ffoi dito antteriormente, novas froonteiras im
maginárias eentre os am
mericanos e os nãoamericaanos, entre o amigo e o inimigo, entre o alliado e o trraidor, entree o bem e o mal. O
maniqueeísmo e o raciocínio binário fooram caraccterísticas cconstantes tanto nos meios de
comuniccação ocideentais, em paarticular dos Estados U
Unidos, quannto nas falass das autoriddades, nos
meses pposteriores aaos atentadoos (SERRAN
NO, 2008; G
GARCÍA GO
ORDILLO, 2004).
Nessse contextoo, adquirem
m sentido expressões usadas com frequênncia pelo
presidennte Bush, coomo “cruzaada contra o mal”, “dem
mônios”, “errradicar o m
mal do munndo”, entre
outras. E
Em 20 de seetembro, em
m discurso ddiante do Coongresso, occasião em quue declarouu guerra ao
terror, B
Bush disse que nesta guerra
g
se oppunham libeerdade e tem
mor onde, de um ladoo, estavam
aqueles que “estão dominando pelo medo”” e pretendeem “destruirr nossa riqueeza e liberddade” e, do
3

Na liteeratura norte‐americana esse
e
sistema de práticas e representaações dos pu
uritanos dos tempos da
colonizaçção é chamado de sermão (ou discurso) jeremíada. O nome advém
m da referênccia ao conjuntto de textos
bíblicos d
denominado Lamentações de
d Jeremias. A
Ao que parece é uma práticaa recorrente n
na cultura estaadunidense.
Decorre d
dela o sentido
o de missão co
om que os Esttados Unidos encaram a tarrefa de levar a democracia ao restante
mundo. Nesse caso, qualquer gueerra já estaria justificada. Para uma aabordagem m
mais recente d
do discurso
jeremíadaa na sociedade estaduniden
nse, ver: Harreell Jr (2010).
4
Sobre o pensamento político neoco
onservador, veer: Teixeira (2010),
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outro, aaqueles quee estão do llado da libeerdade. E dessa
d
repressentação suurgia uma im
mplicação
muito reeal: cada lídder mundial teria que toomar uma decisão,
d
na ppercepção do
d presidentee, “se está
conoscoo ou contra nnós” (KELL
LNER, 20022: 12). Notee-se que, com
mo constataado na citaçãão de Said
(2003), nenhum meeio de comuunicação relevante se oocupou da ppromoção de
d um debatte racional
que ideentificasse e esclareceesse a muddança que o discurso instituinte estava opeerando na
identidaade da “Am
mérica”. Neenhum jornnal ou proggrama de enntrevista see prontificouu a ouvir
intelectuuais críticoss dispostos a mostrar que Osamaa Bin Ladenn havia sidoo aliado doos Estados
Unidos na guerra qque expulsouu os soviéticcos do Afegganistão. Ninnguém se prropôs a mosstrar que o
Iraque dde Saddam Hussein tinnha sido prootegido doss norte-amerricanos na guerra Irã-IIraque.5 A
instituiçção discursiiva da realidade tem como efeitto a redistrribuição dass peças no tabuleiro
simbólicco, redefinnindo o “am
migo” e o “inimigo””, o “aliaddo” e o “ttraidor”. T
Todavia, a
reconfigguração dass fronteiras que separam o “nós” dos “outtros” e o ““bom” do “mau”
“
era
puramennte imagináária. Os “ouutros” e o ““mau” podeeriam estar dentro das fronteiras físicas do
país.
Kelllner (2002) destaca que os meios de comuniicação não ccontratavam
m somente
mo consultoores, pois taambém fizerram entrar
intelectuuais, ex-millitares e dipplomatas de direita com
nos estúúdios de graavação um ppoderoso tim
me de comentaristas “nneocons” coomprometiddos com o
reavivam
mento proteestante nortee-americanoo. Com essee grupo de comentaristtas a nova iidentidade
americaana que se redefinia
r
disscursivamennte pode ideentificar “innimigos” intternos que, apesar de
há muitoo estarem ddentro das frronteiras físiicas, somennte após o 111 de setembbro foram deescobertos
como “ttraidores” dda pátria e corresponsáveis pelos atentados terroristas. Antes messmo que a
poeira decorrente
d
dda queda daas torres gêm
meas abaixaasse, Jerry Falwell,
F
um “neocon” jjeremíada,
sustentaava em redde nacional que os “aabortistas”, as “feminiistas”, os ““homossexuuais’ e os
integranntes da AC
CLU (Amerrican Civill Liberties Union) tinnham respoonsabilidadee sobre a
tragédiaa. Na sua exxplicação enfatizou que
Se deestruímos 40 m
milhões de beebês inocentes, fazemos com
m Deus se enffade. Realmennte creio que
os pagãos, os abbortistas, as feministas,
f
oss homossexuaais e lésbicaas que estão procurando
mente criar um estilo de viida alternativoo, a ACLU, o grupo de Parrtidários do E
Estilo Norteativam
Amerricano – todoss aqueles que têm tratado dee secularizar oos Estados Unnidos –a todos eles aponto
com o dedo em suuas caras e lhees digo: vocêss contribuíram
m para que issoo acontecesse (Citado por
KELL
LNER, 2002: 13).

Garyy Aldrich, ooutro jeremíada “neoconn”, dizia inccansavelmennte na televvisão que a
culpa peelos atentaddos recaía soobre aqueless que, dentroo do país, viiviam “num
m mundo quee tinha ido
além daas regras norrmais da deecência e daa civilidade””. Por outroo lado, a collunista de diireita Ann
Coulter declarou ddiversas vezzes que imaaginava os tterroristas comemoranddo alegres o “ataque’
5

Kellner (2002) advertte que as análises mais raciionais e meno
os unilaterais só
s podiam serr encontradas na internet
ornais/revistass fora do maiinstream). Porr outro lado, em comparaçção com a tellevisão e os
(sites alteernativos e jo
meios impressos, a perrformance dass rádios foi maais “aterradoraa”. As transmissões radiofô
ônicas “promo
oviam o ódio
m uma retaliação nuclear e uma guerra
e a histerria, clamavam violência conttra os árabes e os muçulmaanos, e exigiam
mundial” (p. 14).
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aos Estaados Unidoss e que, por isso, “devíaamos invadiir seus paísees, matar seeus líderes e convertêlos ao ccristianismo” (KELLNE
ER, 2002: 113). É perceeptível que a fronteira iimaginária construída
c
pelo disscurso não coincide
c
com
m as fronteiiras físicas. Se na fala de
d Ann Couulter o “inim
migo” está
além dda linha frronteiriça, nas afirmaações de Gary Aldrrich ele esstá aquém dela. O
excepcioonalismo prrotestante nnorte-americcano torna sseus adeptoss mais aptoss a se vincuularem aos
israelennses (provavvelmente em
m virtude daqueles
d
buuscarem o ffundamentoo de suas crenças no
cristianiismo judeu e não no roomano), doo que, por vvezes, aos norte-americ
n
canos abortiistas. Essa
autorreppresentação do protestaantismo estaadunidense ccomo co-herrdeiro da “nnação eleita”” israelita,
mais doo que o “lobbby judaico””, explica m
muito da políítica externaa norte-ameericana para o Oriente
Médio.

Forjand
do o Herói,, Marcandoo o Inimigo
A paarticipação da grande m
mídia (televiisiva, impreessa e radioffônica) na construção
c
ma de guerraa não se resumiu à traansmissão uunilateral doo discurso ooficial, emiitido pelas
do clim
autoridaades governnamentais, inntelectuais dde direita, e religiosos excepcionalistas. Para venderem
com eficiência a hiistória da “G
Guerra ao T
Terror”, os meios
m
de coomunicaçãoo tiveram quue criar os
ingredieentes que faazem de todda a boa fábbula um successo: preciisaram fabricar o heróii e o antiherói. O primeiro, personificaação do beem, guiaria o “povo” à segurançaa, à vitóriaa sobre os
inimigos e seus atoos seriam sem
mpre justifiicados, umaa vez que eraa o portadorr da luz, da verdade e
mundo com seu ódio,
da razãoo. O segunddo, encarnação do mal, se ocupavva de “contaaminar” o m
terror e violência.
Antees do 11 de setembro ninguém
n
imaaginava, denntro ou foraa dos Estadoos Unidos,
que o ppresidente B
Bush tivessse vocação para herói (salvo um
m ou outro grupo extrremista de
direita). O mais veelho dos cinnco filhos ddo ex-presiddente dos E
Estados Uniidos, Georgge Herbert
Bush, G
George Walker Bush estudou nas melhores uuniversidadees americannas (Harvardd e Yale),
mas eraa conhecidoo por sua inndelicadeza e falta de iinteresse poor temas políticos e sociais. Aos
olhos daa maioria dde seus conccidadãos, beem como dos
d líderes oocidentais, nada
n
o creddenciava a
tornar-se herói naciional. Fez foortuna com petróleo noo Texas, seuu Estado, e foi
f proprietáário de um
time de basquete.
Conntudo, em novembroo de 19944 foi eleiito governnador do Texas e,
% dos votoss. Não gozaava de boa rreputação nna Europa,
surpreenndentementee, foi reeleiito com 60%
onde ficcou conheccido como o “executorr do Texas”, em virtuude de sua inclemênciia com os
pedidos dos condennados no corrredor da m
morte. Nas elleições paraa presidente do país imppressionou
por suaa capacidade de se comunicar coom o eleitor de formaa simples e bem humoorada, em
oposiçãoo ao democcrata Albert Gore, sisuddo e reservaado. Depois das eleiçõees mais dispputadas da
história estadunideense, de meeses de recoontagem de cédulas e de disputass nos tribunnais, Bush
assumiuu o cargo dee presidente dos Estadoos Unidos, eem novembrro de 2000. Nos primeiiros meses
de sua aadministração dedicou--se à políticca interna, ccuja econom
mia mostravva sinais de crise. No
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plano exxterno optouu por uma ppolítica de iisolamento, com poucoo esforço praa promover o diálogo
entre ass coreias do Norte e do Sul, conflitando com Rússia e Chhina, aceleraando a consstrução do
Escudo Antimísseiss, e negandoo-se ao cum
mprimento doo Protocolo de Kyoto.
Entãão, veio o 11 de setembbro de 20011. Seu discuurso de 20 de
d setembro,, frente ao
Congressso, ocasiãão em quee apresentou o planoo de Guerrra ao Terrror, foi coonsiderado
efetivam
mente sua prrimeira falaa como estaddista (GAR
RCÍA GORD
DILLO, 20004). Desde o início de
seu govverno, Bushh havia se ccercado de ddiversos ex--colaboradoores do govverno de seuu pai e de
intelectuuais e ideóllogos do gruupo “Neocoon”, que peermaneceram
m obscureciidos até os atentados.
Imediataamente apóós o dia 11 de setembbro, esses asssessores paassaram a comparecer
c
r repetidas
vezes nnos meios de
d comuniccação dandoo entrevistaas, explicando a necessidade de uma
u
nova
postura dos Estadoos Unidos ddiante do muundo, e proomovendo a imagem dee bush com
mo líder da
nação.
Por outro lado,, durante a década de 1980, nenhhum observvador cuidaddoso seria
ma Bin Ladeen pudesse se
s converterr futuramennte no anti-hherói mais
capaz de consideraar que Osam
n
canos. Ele e seu exérccito (de cerrca de 9.0000 homens) foram os
perseguuido pelos norte-americ
principaais aliados ddos Estados Unidos conntra a ocupaação soviétiica do Afeganistão, na década de
1980.. A
Além do trreinamento, estima-se que a C.I.A
A. tenha distribuído ceerca de 3 bbilhões de
dólares a Bin Ladeen e seus sooldados duraante os dez anos de guuerra (1979--1989). No fim desse
conflito Osama crioou a Al-Qaeeda (A Basee), uma orgaanização cuuja finalidadde era a lutaa contra os
judeus e as forças de ocidentaalização do Oriente. Deesde então sseus homenns foram ressponsáveis
por diveersas açõess terroristas em várias partes do pplaneta, incclusive um atentado coom carrobomba nno subterrânneo do Worlld Trade Ceenter, em 19993.
Com
m bases opperacionais em Gazaa, Argélia, Cisjordânnia, Iraque,, Líbano,
Paquistãão, Indonésia, Filipinass, Chechêniia e Kosovoo, a Al-Qaedda passou a desafiar diiretamente
os Estaddos Unidos e seus aliaddos no Orieente Médio, como a Arrábia Sauditta. Usando toda
t
a sua
fortuna (algo em toorno de 3000 milhões dee dólares) ppara financiaar sua luta pparticular, B
Bin Laden
m procuraados pelo F.B.I. durantte o governoo Clinton,
havia enntrado na liista dos 10 inimigos mais
notadam
mente após o atentado aao destróierr da Marinhha norte-ameericana que matou 17 m
militares e
deixou ooutros 39 feridos,
fe
em 2000.
2
Na occasião dos aatentados ddo 11 de settembro, quaando ainda
não se sabia se see tratava dee acidentes ou atentadoos, e enquaanto o presiidente do ppaís voava
One e o vicee-presidentee era conduzzido para as montanhas rochosas,
atônito a bordo do Air Force O
as redess de comuniicação obtivveram total controle da informaçãoo pública, de modo quee, sem que
qualqueer investigaçção fosse ffeita ou que algum grrupo assum
misse os ateentados, os meios de
comuniccação de massa já menncionavam o nome de Osama
O
Bin Laden com
mo o “monsttro” capaz
de tamaanha “barbáárie” contra o mundo “ccivilizado” (KELLNER
R, 2002; GA
ARCÍA GO
ORDILLO,
2004). O anti-heróii fora escolhhido antes mesmo
m
de qqualquer certeza sobre os responsááveis pelo
terror.
Nas semanas seeguintes aoss atentados,, herói e annti-herói passsaram figuurar dentro
municação de
d massa, quue instituía um novo
do quaddro discursiivo veiculaddo pelas reddes de com
arranjo da “comunnidade imagginada”. O hherói salvaddor e o antti-herói opressor passaaram a ser
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apresenttados à socciedade inteernacional, e particularm
mente aos norte-ameriicanos, com
mo os dois
polos oppostos do diiscurso jerem
míada.
Um dos recursoos mais utiliizados na coonstrução dda imagem ppública do herói/antih
herói sãão as manchhetes da impprensa escriita. Segundoo García Goordillo (20004), as mancchetes são
eficientees para essee fim, pois aalém de atraaírem o púbblico leitor para
p
o “espetáculo infoormativo”,
na conndição de mensagem linguísticaa, elas mannifestam ggrande poder elocucioonário ao
apresenttarem uma imagem doo mundo. Os títulos das notícias nnão são mennsagens sim
mples, pois
carregam
m “leituras”” do mundoo, trazem em
mbutidas inteerpretações da realidadde. A imporrtância das
manchetes na connstrução daa reputaçãoo do herói/anti-herói torna-se ainda maioor se for
ma parte nãoo desprezíveel do públicco leitor se ddá por inforrmada apenas por sua
considerrado que um
leitura. É preciso deestacar que os títulos dee matérias jornalísticas são relevanntes também
m do ponto
de vistaa do redatorr. Um belo texto não teem força paara se impor, senão pelo título atrrativo. Por
isso, a manchete
m
n texto jornnalístico preecisa conterr os elemenntos essenciiais da notíccia, de tal
no
modo que,
q
por suaa rápida leittura se posssa apreendeer a informaação na suaa estrutura pprimária e
imediataa. Dada a fo
força elocuccionária e a brevidade qque lhe caraacterizam, oos títulos daas notícias
são mais afetados ppela manipuulação.
Em sua pesquissa no jornal espanhol E
El País, Garccía Gordilloo (2004) conncluiu que
o destaqque dado aoos nomes ddos protagonnistas em quuestão foi ddiferenciadoo. O nome dde Osama
Bin Ladden apareceeu sensivelm
mente maiss do que o de Georgee W. Bush. O primeiro teve 73
referênccias diretas e o segunddo 53, num período dee 12 de seteembro a 08 de outubroo de 2001.
Todaviaa, se for connsiderado o número dee manchetes em que oos protagoniistas figurarram como
sujeitos de uma açãão, será posssível percebber uma muddança esclarrecedora. Das
D 73 referêências, em
apenas 6 Bin Ladenn aparece ccomo sujeitoo da ação. Innversamentte, das 53 reeferências nnominais à
Bush, em
m 29 ele apparece comoo elemento ativo. É da natureza doo herói ser aagente. É daa natureza
do anti--herói ser paaciente, esppecialmente frente ao hherói. Por issso, o proceesso de consstrução da
oração nnão é neutroo ou desinteeressado. Quuando se preetende atenuuar a responnsabilidade do sujeito
da ação, por exempplo, pode-see colocá-lo eem posição marginal naa oração (appós o verbo), fazendo
n
o status de ssujeito. Porrtanto, “as
com quue deixe de ser o centtro da atençção, sem negar-lhe
escolhass feitas peloo jornalista na hora de construir uuma oração não terminaam com a ddecisão de
adotar ccertos elem
mentos comoo sujeito ouu objeto, e, consequenntemente, coomo figura ou como
fundo. O tipo de prredicador, quer
q
dizer, dde verbo, quue se empregga para amaarrar todas aas funções
nominaiis têm tambbém efeitos muito acenntuados sobrre a força innformativa ddo que se qquer dizer”
(GARCÍA GORDIL
LLO, 2004:: 51).
Em sua pesquiisa, García Gordillo ((2004) perccebeu que às frases eem que o
presidennte George W. Bush figurava como sujeitoo foram attribuídos veerbos que iindicavam
capacidaade de manndo e poder de execuçãão. A maiorr parte dessaas palavras demonstravva o perfil
m um goveernante com
de líder, indicavam
m alguém em
m quem se ppodia confiaar, revelavam
m iniciativa
d capacidaade de ação, coragem
m, sem temoor pelo inimigo. Diveersamente,
própria e dotado de
mo sujeito em
m manchetes ou títuloos de reporttagens, os
quando Osama Binn Laden apparecia com
q o prediicavam denootavam muito menos ppoder e cappacidade de ação do quue aqueles
verbos que
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atribuíddos a Bush. Primeiro, porque, quaando execuutada a açãoo, atingiriam
m menos pessoas
p
ou
apenas o próprio suujeito. Segunndo, esses vverbos indicavam certo estatismo e estabilidadde na ação,
por exemplo, “estaar” em alguum lugar, ouu “exercer”” um cargo. Terceiro, eeram verbos que não
demonstravam nenhhum tipo dee poder ou ccapacidade de exercê-loo. Em outraas palavras, os verbos
atribuíddos a Georgee W. Bush eeram fortes,, predicandoo-lhe capaciidade de açãão, poder e comando,
enquantto para Osaama Bin Laaden eram rreservados àqueles que denotam alguém preessionado,
perseguuido e com remota capaccidade de açção.
ATRIBUIÇÃ
ÃO DE VERB
BOS PREDIC
CADORES A
AOS AGENTE
ES
Geoorge W. Bush
h
Osama Bin Laden
Afirrmar
Estaar
Invoocar (a Deus)
Ocuupar (um postoo)
Desppedir-se (da suua mãe)

Apontar
Anunciarr
Alertar
Ordenar
Querer
Reativar
Forçar
Manter
Negociar
Levantar (sanções)
Congelar (contas)
Opor-se
Reclamarr
Financiarr
Lançar (uum ultimato)
Advertir

Tabela com
mposta a partir dde dados constaantes em Garcíaa Gordillo (20044).

Umaa guerra nãão requer appenas a ideentificação do contráriio, do anti-hherói. Ela
exige, ppara utilizar uma expressão militarr, a “marcaçção” do alvoo. Por se traatar de um fenômeno
trágico, de uma ssituação-lim
mite, os conndutores daa guerra precisam preeparar o esppírito dos
cidadãos para as coonsequênciaas do enfrenntamento béllico: violência extremaa, elevado nnúmero de
mortes e dilaceraçãão da forma humana. É preciso connvencer a população dee que o “maal” precisa
ser enfreentado, de qque o inimiggo é ameaçaador e sem limite moraal. Plasmar a percepçãoo com esse
tipo de imagem
i
podde tornar maais suportávvel os elevaddos númeroos de baixas do exércitoo nacional.
O mesm
mo é válido para a obttenção do appoio social à matança infringida pelas forças armadas
nacionaais, aos milittares e ao poovo inimigoo. Em todos esses casoss, é necessárrio identificar o “nós”
e os “ouutros”. A participação dos meios de comuniccação na foormação daqquilo que Gamson
G
&
Modigliiani (1989) chamaram de
d “pacotess interpretatiivos” (interppretative paackages) foii essencial
para a ccriação não ssó de uma iddentidade comum, mass também daa definição ddo “outro”. Com esse
m aos sistem
mas simbóliccos que, parra além de oferecer
o
um
ma simples
conceitoo os autoress se referem
descriçãão do real, estruturam
m a experiênncia dos inndivíduos nno mundo. Como “paccotes”, os
sistemass simbólicoss e conceituuais moldam
m as percepçções e as expperiências a partir de oppções, por
inclusãoo ou exclusãão. Em outros termos, aalgumas imaagens e connceitos são ddescartados (deixados
fora do pacote) e ooutras são iincluídas. Em
E tempos de guerra, portanto, diificilmente se poderá
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esperar uma descrrição objetiiva da reallidade. O cconflito é cconstruído a partir dee escolhas
conceituuais que moodulam discuursivamentee as percepçções.
Na fformação doos “pacotes interpretatiivos” o uso das metáfooras é particcularmente
importaante em virtuude da cargaa semânticaa que possueem. A metáffora é um innstrumento llinguístico
valioso para os meiios de comuunicação, um
ma vez que tem duas funções
fu
importantes: “m
marcam” o
m
televiisivos, radioofônicos e
inimigo e apelam ppara a emoçção. Na proppaganda de guerra, os meios
impressos abusam da linguagem metafórrica com o objetivo dee formar quuadros interrpretativos
menos objetiva. Em suua pesquisa, Steuter &
que tornnem a realiddade mais siimples e claara, porém, m
Wills (22010) realizaaram um levvantamento de manchetes e títulos de matériass, notícias e editoriais
de diveersos jornaais de circculação intternacional. Seu trabbalho mostrra que a imprensa
internaccional, no esforço de foormar uma imagem doo inimigo quue garantissse o apoio ppopular às
investiddas bélicas ccontra socieedades inteeiras (com eelevado cussto de vidass), usou e aabusou de
metáforras que connstruíam um
ma percepçção negativaa e desumaanizada do inimigo. A própria
metáforra da “guerrra ao terrorr” teve um propósito ppolítico, um
ma vez quee, ao se trattar de um
inimigo sem base teerritorial esppecífica, pooderia estar eem qualqueer lugar ou sser qualquerr um. Com
ma guerra peermanente
esse arggumento os Estados Unnidos e seus aliados podderiam lançaar-se em um
6
contra qquem quer qque fosse .
Am
metáfora da “guerra” é quase semppre seguida de outras figuras
f
de liinguagem,
afinal, eexige a defiinição do “iinimigo”. O uso dessass ferramentaas da linguaagem pela m
mídia, por
políticos, autoridaddes governamentais, m
militares, thhink-tank aacadêmicos, líderes relligiosos e
colunisttas, em respposta aos attentados terrroristas, coontribuíram para a consstrução disccursiva de
um muundo perigooso, caractterizado poor divisões irreconciliiáveis. Nessse sentido, pode-se
compreeender o quee quis dizer o congressiista republiccano de New
w York, Petter King, referindo-se
aos muççulmanos quue viviam nos
n Estados Unidos, aoo afirmar quue eram “um
m inimigo eentre nós”.
Lawrencce Eagleburrger, ex-Seccretário de Estado, loggo após os atentados,
a
d
disse
à CNN
N que “há
apenas uuma maneirra de começçar a lidar ccom pessoaas assim, istto é, você tem
t
que maatar alguns
deles, m
mesmo que eeles não esteejam direta ou imediataamente envoolvidos”. N
Nicolas Sarkoozy, então
Ministroo do Interiior da França e futuuro Presidennte do paíís, referiu-sse publicam
mente aos
7
imigranntes muçulm
manos como “gangrena”” e “escória”” (STEUTE
ER & WILL
LS, 2010: 1554-155).
O esstudo das m
manchetes dee jornais moostra que os repórteres ffizeram ampplo uso do
vocabullário simbóllico, especiialmente na veiculaçãoo das notícias impressaas sobre a Guerra
G
ao
Terror. Era comum
m a aplicaçãoo de metáfooras relacionnadas a anim
mais. Muitaas reportagenns sobre a
6

Citando Susan Sontagg, os autores asseveram qu
ue a metáfora da guerra an
ntiterror é um “sinal de quee não é uma
mas, sim, um m
mandato para a expansão do
o uso do podeer americano” (STEUTER & W
WILLS, 2010: 1
154).
guerra, m
7
Daniel Pipes,
P
professsor visitante d
do Hoover Insstitution of Stanford Univerrsity e ligado ao governo rrepublicano,
falou de uma “Síndrom
me da Jihad Sú
úbita” nos segguintes termo
os: “indivíduoss islâmicos po
odem parecer razoáveis e
ores da lei, maas eles são paarte de um m
movimento tottalitário, e com
mo tal, todos devem ser co
onsiderados
cumprido
assassino
os em potencial. É o que teenho chamado de Síndrom
me da Jihad Sú
úbita, através do qual muçulmanos de
aparênciaa normal, de repente, torn
nam‐se violenttos. Ele tem uma
u
consequência terrível,, mas legítimaa, de lançar
suspeitass sobre todos o
os muçulmano
os” (PIPES, 2006).
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guerra eeram recheaadas com veerbos que denotavam
d
c
caçadas
de animais (ST
TEUTER & WILLS,
2010: 1556).
Comoo os Britânicoos Sitiaram Basra, os Iraquuianos fugiram
m atabalhoadoss (As British Close In on
Basraa, Iraqis Scurrry Away) - Thee Star-Ledger, Newark, NJ,, 27 March 20003.
Exauusto Saddam é Capturado (com armaddilha) (Exhaussted Saddam Snared) - C
China Daily,
Beijinng, 15 Decem
mber 2003.
Fanfaarrão do Iraquue está Ensacaado (Iraq Bragggart Bagged)) - Florida Tiimes-Union, Jacksonville,
J
18 December 20033.
EUA
A Utilizaram B
Base na Etiópia para Caçar A
Al Qaeda na Á
África (U.S. U
Used Base in Ethiopia To
Huntt Al Qaeda in Africa)
A
- The New
N York Tim
mes, 23 Februaary 2007.
EUA
A quer Preservar Direito de Caçar Combaatentes Estranggeiros no Iraquue como Partee de Acordo
de Loongo Prazo (U
US Wants to P
Preserve Righht to Hunt Forreign Fighterss in Iraq as Paart of LongTerm
m Agreement) - The Associated Press, 1 February 2008..
‘Operação Ratoeirra’ da Coalizãão tem como A
Alvo a Al Qaaeda no Iraquue (Coalition’ss ‘Operation
T
Targets Al
A Qaeda in Irraq) - States N
News Service, Washington,
W
D
DC, 4 May 2007.
Rat Trap’

Com
mumente, oos escondeerijos dos terroristass não eraam descrittos como
mentos, buunkers, basees ou camppos de treiinamento, ou
o seja, com
mo um conjunto de
acampam
construçções específficas (para uso militar)) e própriass dos seres humanos. O
Os jornalisttas tinham
uma preedileção pella descriçãoo desses luggares como sse fossem hhabitat de aanimais. Desssa forma,
palavrass como “ninnho” e “tocaa” tornaram
m-se frequenntes nas mattérias jornalísticas (STE
EUTER &
WILLS, 2010: 156--157).
Ninhho do Terror é Atacado em Fallujah (Terrror Nest in Faallujah Is Attaacked) - The Kansas
K
City
Star, 23 June 20044.
Diáriio Afegão Solicita ao Munndo que Presiidente Volte a objetivar o Ninho de Teerroristas no
Paquuistão (Afghann Daily Asks World to Bacck President, Target ‘Terroorist Nests’ inn Pakistan) BBC Monitoring S
South Asia – P
Political, 22 Juune 2008.
Drennando os Pânntanos do ‘Teerrorismo Dom
mésticos’ (Drraining the S
Swamps of ‘H
Homegrown
Terroorism’) - Dailyy Nation, Nairrobi, Kenya, 15 September 22006.
Paquuistaneses Dessistem da Tocca de Osama ((Pakistanis Give Up on Laair of Osama)) - Weekend
Austrralian, Sydneyy, 9 September 2006.

A liinguagem dda caça nãoo se limitaava apenas aos jornaiss impressoss. Ela era
comparttilhada entree escritores de diversoss gêneros, teelejornais, programas
p
de entrevistaas e rádios.
Dada a padronizaçção da linguuagem e o ttamanho doo público attingido, as m
metáforas dde animais
formaraam um quaddro de imageem altamentte restritivoo, repetitivo e coerente. No entantoo, o uso da
metáforra do anim
mal pode siggnificar muuita coisa. Há animaiis benignoss, dóceis, aamáveis e
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carinhossos. Quandoo as autoridaades e a míddia utilizavaam metáforaas de animaiis não eram
m esses que
eles preeferiam. O inimigo erra caracterizzado como animal dee conotaçõees negativass, como a
“besta” ou o “monsstro”. Tais ppalavras adqquirem sentiido se for destacado quue animais ferozes
f
até
m
o quee distinguee a “bestaa” ou o ““monstro” é a sua
podem ser domesticados, mas
ingovernnabilidade, selvageria, e completa imprevisibiilidade (STE
EUTER & WILLS,
W
20110: 157).
Bestaa Acorrentadaa – Algemadoo, Saddam é Arrastado ao Tribunal (Chhained Beast – Shackled
Sadddam Dragged tto Court) - New
w York Post, 3 July 2004
Mortte da ‘Fera Seelvagem’ Daddullah Atinge Campanha Taalibã (Death oof ‘Wild Beasst’ Dadullah
Hits T
Taliban Camppaign) - Deutscche Presse-Aggentur, Hambuurg, 13 May 2007
Estess Animais Preccisam Pagar ppela Crueldadee Doentia (Theese Beasts Muust Pay for Sicck Cruelty) Westeern Daily Presss, 17 Novem
mber 2004
Guerrra no Iraque: uma vitória fáácil dos EUA na Localidadee Central da Besta
B
(War in Iraq: a U.S.
Walkkover in Beastt's Heartland) - Daily Post, L
Liverpool, 15 A
April 2003
O Muundo Árabe C
Criou este Moonstro Suicida (Arab Worldd Created Thiss Suicidal Moonster) - The
Toronnto Star, 8 Maay 2005
Monsstros na Porta Giratória (Revvolving-Door Monsters) - N
New York Timees, 11 Octoberr 2002
De M
Monstros e Muuçulmanos (Off Monsters andd Muslims) - T
The Times, Loondon, 24 July 2004
Pouppai-nos as Lággrimas dos Jusstos na Morte de Outro Monnstro (Spare U
Us the Righteoous Tears at
the D
Death of Anothher Monster) - Daily Telegraaph, London, 19 April 20044

De outra forma, os jornaais utilizavaam metáforras que dennotavam maalignidade
associadda à praga, doença ou contaminaçção. Em 08 de julho dee 2005 o Neew York Daaily News
escreveuu: “E assim
m os vermess têm atacaado outra veez – como todos sabiaam que certtamente o
fariam. Será que hoje ainda existe na terrra algum luugar seguro desses anim
mais que esscorregam
para forra de seus buuracos assasssinos para causar sua ddestruição?”” Entre essees animais, o rato teve
um lugaar de destaquue na repressentação doo inimigo. T
Tradicionalm
mente, as socciedades o vvêm como
impuro, habitante ddos subterrââneos, assocciado à sujeiira. Porém, ao usarem a metáfora do roedor
para ideentificarem os inimigoss, os jornaliistas, perigoosamente e complemenntarmente, iinvocam a
retórica do extermíínio e erradiicação com
mo solução. Nesse
N
caso,, a guerra nuunca poderáá causar o
R & WILLS
S, 2010: 158-159).
genocíddio, mas a hiigienização (STEUTER
Tropaas aprisionam
m 50 em Ataquue Surpresa em
m Ninho de Raatos Afegão (T
Troops Grab 500 in Raid on
Afghhan Rats’ Nestt) - New York Post,
P
25 May 2002
Comoo Ratos em um
ma Armadilhaa: como os fedderais capturaaram (com arm
madilha) os coonspiradores
do teerror de Fort D
Dix (Rats in a Trap: How F
Feds Snared Fort
F Dix Terroor Plotters) - Daily
D
News,
New York, 9 May 2007
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O Buuraco de Rato de Hussein (H
Hussein’s Rat Hole) - St. Peetersburg Tim
mes, Florida, 155 December
2003
Americanos Essvaziaram o N
Ninho de Ratoss no Afeganisttão (Americanns Cleared Ouut Rats’ Nest
Os A
in Affghanistan) - IIrish News, Beelfast, 7 June 2005
2

Em vários mom
mentos forram feitas aassociações usando o mamífero carnívoro
conhecido como “ddoninha”. Poor se tratar dde um anim
mal que não ggoza de boaa reputação na cultura
i
o com a traiição, dissim
mulação e coovardia), a ““doninha” fforneceu a
ocidentaal (sempre identificado
metáforra perfeita ppara aqueless que queriaam se referiir aos Estaddos que nãoo apoiaram a coalizão
norte-am
mericana naa Guerra ddo Afeganisstão e do Iraque, nottadamente, Alemanha e França
(STEUT
TER & WIL
LLS, 2010: 1159).
O Eixo das Doninnhas: Alemanhha e França A
Acovardam-se no Iraque (A
Axis of Weaseel: Germany
France Wimp out on Iraq) - New York Posst, 24 January 2003
and F
É Tem
mpo de Confrronto na ONU, como Powell enfrenta as Euro-Doninhas
E
s (It’s Showdoown Time at
the U
UN, as Powell Takes on the Euro-Weaselss) - New York P
Post, 14 Februuary 2003
Eixo das Doninhass não Deve Lucrar
L
com a R
Reconstrução do Iraque (A
Axis of Weasells Must Not
Profit from the Recconstruction oof Iraq) - Sundday Express, London, 13 April 2003

Não eram raraas as assoociações doos inimigoss com anim
mais peçonnhentos e
mente esconndidos em bburacos e luugares escuuros, cobrass e aranhas há muito
venenossos. Geralm
simbolizzam o mal entre as cculturas, moormente as ocidentais. Para essess animais nnão existe
correçãoo: sua funçãão na natureeza é fazer o mal, caussar prejuízo e dor. Por diversas veezes foram
usados como metááfora para enquadrar o muçulmaano como natural e eternamente
e
e perigoso
TER & WIL
LLS, 2010: 1160).
(STEUT
A Víbbora Aguardaa (The Viper Awaits)
A
- Sundday Times, Lonndon, 23 Marcch 2003
A Serpente Deixa o Deserto (Thhe Snake Leavees the Desert) - Weekend Auustralian, Syddney, 5 April
2003
mer Arab Poweer Is ‘Poisonoous Snake’) - B
Birmingham
Ex Poder Árabe é ‘Serpente Vennenosa’ (Form
Post,, UK, 13 Marcch 2003
Bretanha Morrdida por umaa Serpente: o País Falha em
m Reprimir A
Aqueles que Incitaram ao
Grã-B
Ódio e ao Assassinnato (Britain B
Bitten By a Snnake: Countryy Failed to Craack Down on Those Who
Inciteed Hatred andd Murder) - Caalgary Sun, 17 July 2005
O ‘B
Buraco de Arranha’ de Sadddam Pode sser Destruído (Saddam’s ‘Spider
‘
Hole’’ Could Be
Destrroyed) - The In
Independent, L
London, 24 Jannuary 2004.

Em vários mom
mentos o inim
migo não tinnha se querr o benefícioo de ser um mamífero
ou um organismo
o
vvisível. Nessse caso, suua representtação, ganhava vida coom associaçções feitas
com miicróbios, baactérias, vírrus e cânceer. Tal com
mo esses veetores de morte,
m
os innimigos se
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impõem
m pelo núm
mero, pela qquantidade, porque poodem se esspalhar rapiidamente. À ameaça
metastáttica só uma solução: a eerradicação, o extermínnio (STEUT
TER & WIL
LLS, 2010: 1162-163).
A All Qaeda é Muttante como um
m Virus (Al Qaeda Mutatingg Like a Viruss) - Toronto SStar, 22 June
2003.
a Organizaçõões Terroristas estão se Prroliferando (L
Like Cancer
Comoo Células Caancerígenas, as
Cellss, Terrorist Orgganizations Arre Proliferatinng) - Sudbury Star,
S
Ontario, Canada, 12 May
M 2004.
O Víírus Terroristaa não é um A
Assunto sem Im
mportância. Nós
N Precisamoos Conter sua Propagação
(The Terrorist Virrus Is No Liightweight Matter. We Muust Contain IIts Spread) - The Times,
mber 2006.
Londdon, 11 Novem
Limppeza dos Malees Estrangeiross ‘uma Coisa Boa’ (Cleansiing of Foreignn Evils a ‘Goood Thing’) The A
Australian, Syydney, 22 Octoober 2002.
Kuwaait Promete E
Exterminar Terrroristas (Kuw
wait Vows to Exterminate T
Terrorists) - U
United Press
Internnational, Wasshington, DC, 20 January 20005.

ma de consttrução discuursiva do “inimigo” se dá por mettáforas que ajudam a
Note-se que a form
populaçção nacionall na identifiicação de caaracterísticaas negativas que justificcariam evenntuais atos
que vioolassem os direitos hum
manos. Estaa é a principal funçãoo da desumaanização doo “outro”:
tornar aceitável suaa submissão, no limite, seu extermíínio.

Consideerações Fin
nais
Em meio à guerrra fria surggiu uma corrrente de estuudos das Reelações Interrnacionais
que procurou se oppor à conheccida escola de Estudos Estratégicoos. Enquantto esta davaa ênfase às
questões militares como soluução para o problema da segurannça, aquela,, chamada escola da
Pesquisaa da Paz, enfatizava ouutros fatorees que podiaam determinar a segurrança entre os países:
cultura, economia, relações soociais, educaação, entre outros fatorres. Foi então que os estudos
e
do
mpos de crisse (guerras interestataiis, guerras
comporttamento doos meios dee comunicaçção em tem
civis, diistúrbios, etcc) tornaram-se altamennte relevantees.
Com
mo se procurrou demonsstrar neste trrabalho, a leegitimidade é um fator central na
concretiização de uum ato de guerra. Os países dem
mocráticos nnecessitam cumprir a “regra da
maioria””, isto é, o que o goveerno fizer prrecisa reflettir a vontadee da maioriia da populaação. Essa
regra poode se cumpprir de diverrsos modos. O mais coomum tem ssido o de coonvencer a m
maioria de
que determinada ação do Estaado é a úniica alternatiiva. Nesse caso, os meeios de com
municação
tornam--se aliados ddos governoos na busca ppela formaçção da opiniãão pública.
Conntudo, é em
m tal ponto que a info
formação see degenera em propagganda e a
objetividdade em panfletagem nacionalistta. Essa é uma questãão que a P
Pesquisa daa Paz tem
levantaddo: em mom
mentos de crrise os meioos de comunnicação de m
massa, no O
Ocidente (coom poucas
exceçõees), têm se m
mostrado inccapazes de manterem
m
a objetividadde, de buscaarem a impaarcialidade
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e promooverem um ddebate racioonal sobre o problema eem tela. O apelo
a
ao discurso nacionalista e a
construçção do “outtro” desumaanizado, tem
m se tornaddo, junto com
m as forçass armadas, oos aliados
preferennciais dos ggovernos naa condução de uma gueerra. O poder de influeenciar, por imagens
i
e
discursoos, tem sidoo largamentee usado a fim
fi de elevaar os ânimoss para o connfronto béliico. Nesse
caso, addquire vultoo o fazer miidiático e, eem particulaar, as técniccas jornalístticas que prropiciam a
seleção do que é coonveniente para
p o mom
mento e o quee deve ser ddispensado. Essas escolhas fazem
grande ddiferença.
l
os eestudiosos vvinculados à Pesquisa da Paz a fazerem um
Tudoo isso tem levados
questionnamento im
mportante: see o jornalism
mo tem sidoo praticado para fazer a guerra, ele poderia
ser exerrcido para ppromover a ppaz? A respposta percorrre o mesmoo caminho m
metodológicco trilhado
nesse trrabalho. See o jornalissmo pode construir
c
um
m consensoo pela gueerra, utilizanndo-se de
escolhass semânticaas e de figuuras de linnguagem poouco inocenntes e menoos desintereessadas, o
mesmo pode ser feito para evitar a guuerra e proomover a ppaz. Mas nnão se trataa de criar
discursivamente ouutra realidadde, só que aagora mais “positiva”. A paz podde ser constrruída com
m desumanizar o “outtro”. É posssível se deestacar as
objetividdade e anáálise críticaa, mas sem
diferençças culturaiss entre os poovos (por exxemplo, quee em algumaas regiões dde cultura muçulmana
m
as mulhheres vivem em situaçãão de inferiooridade em relação
r
ao hhomem), a ddiversidade cultural é
inegável, sem, poorém, tornáá-lo o “ouutro”. A diiferença nãão pode seer transform
mada em
SENDE, 20011). Somoss todos hum
manos. Em certos aspectos da viida somos
“outriciddade” (RES
iguais. Existem poontos em que
q
nos diistanciamoss, porém, há
h outros qque nos approximam.
d futebol!
Provaveelmente, o ““outro” tambbém gosta de
O qque a Pesquuisa da Paaz tem denoominado peeace journaalism consiiste numa
mudançça de posturaa dos profisssionais da nnotícia. No m
momento dee fazer suass escolhas (iimagéticas
ou semâânticas), o qque deve orientá-lo é seu comprom
misso com a ppromoção ddo entendim
mento, com
resoluçãão pacífica dos conflittos e com a construçãão da paz. Se é verdaade que o jornalismo
influenccia a cultuura da sociiedade, pela criação e recriaçãoo de repressentações e quadros
simbóliccos mediantte os quais a realidadee é interprettada, então também é vverdade quee ele pode
contribuuir para a prromoção de uma culturaa da paz.
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