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ESTUDO DE CASO: O 11 DE SETEMBRO 

DE 2001 NA VEJA E NO 
LE MONDE DIPLOMATIQUE

“Quem responde com pressa, raramente 
acerta.”

(Provérbio árabe)

Para testar as possibilidades de junção da história e da comunica-
ção, elaboraremos uma análise sobre os atentados de 11 de setembro 
de 2001. A maneira como dois meios de comunicação impressos 
apresentaram o fato para seus leitores servirá de referência para 
estudar o modo como abordaram esses trágicos episódios. A revista 
Veja e o jornal Le Monde Diplomatique foram os objetos de estudo. 
A escolha não é aleatória. O fato em questão repercutiu amplamente 
neles a ponto de elaborarem números especiais para interpretar 
esse acontecimento. A revista Veja, na semana seguinte ao 11 de 
setembro, publicou um número especial sobre o que denominou de 
atentado terrorista. O Le Monde Diplomatique, jornal mensal, no 
mês de outubro reservou amplo espaço para apresentar sua versão 
sobre esse episódio. 

Sabidamente, os dois meios seguem linhas editoriais diferentes, o 
que já faz pressupor a existência de abordagens díspares para justifi car 
suas versões. Esse será um dos objetivos do atual estudo. Entretan-
to, a questão principal, além de identifi car e caracterizar as versões 
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oferecidas, reside na identifi cação dos recursos e mecanismos usados 
para construir as notícias lidas pelo público desses meios. Partimos 
do pressuposto de que as mensagens tornadas públicas repercutem 
na sociedade e ajudam na construção de sentido entre seus receptores.

As considerações esboçadas nos capítulos anteriores serão levadas 
em consideração. Inicialmente, é necessário conhecer os dois grupos 
comunicacionais, procurando identifi car seu posicionamento político 
e a linha editorial seguida na apresentação das suas matérias. Para 
isso, servimo-nos das informações ofi ciais, sem esquecer algumas 
das críticas encontradas contra os dois meios de comunicação. Tais 
críticas representam um dos indicadores importantes para defi nir a 
linha editorial seguida por cada produto estudado. Após essa iden-
tifi cação, as matérias escritas ocuparão as nossas análises. 

Fundado em 1950, por Victor Civita, o Grupo Abril, no mo-
mento da escrita deste texto, é presidido por seu fi lho Roberto Ci-
vita. Empregava, em 2007, mais de 7.400 pessoas. Naquele ano, a 
Editora Abril publicou 314 títulos, dos quais 127 regulares e 187 
edições one shots e especiais, além de ser líder nos vários segmentos 
da comunicação e entretenimento em que opera. Em um ano, suas 
publicações têm uma circulação de 163,8 milhões de exemplares, 
em um universo de mais de 22 milhões de leitores e 3,8 milhões de 
assinaturas. Sete das dez revistas mais lidas do país são da Abril, 
sendo Veja a quarta maior revista semanal de informação do mundo 
e a maior fora dos Estados Unidos.1 De fato, essa revista pode ser 
considerada o símbolo do grupo e carro-chefe do Grupo Abril, pelo 
viés político ou comercial. 

Falando sobre ela, seu atual diretor, Roberto Civita, não esconde 
que a linha editorial da revista acredita piamente na economia de 
mercado, e seu conteúdo é exposto de forma clara e simples. Assim, 
explicam-se as acusações abertas e diretas a governos planifi cados 
e socialistas, caso de Venezuela e Cuba. A publicação trata de mo-
vimentos sociais, como no Fórum Social Mundial, simplesmente 
rotulando-os de vagabundos, comunistas, terroristas, baderneiros 

 1 Concretamente, esses números se encontram no site do grupo.
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ou guerrilheiros, como se pretendessem banir algo dos meios de 
comunicação do país (Soares, 2005).

O Grupo Abril fornece informação, cultura, educação e entrete-
nimento para praticamente todos os segmentos de público e atua de 
forma integrada em várias mídias. O Grupo é composto pela Edi-
tora Abril (revistas), Abril Digital (que reúne Abril.com e Abril no 
celular), FIZ TV e Canal Ideal (TVs segmentadas), TVA (parceria 
estratégica com a Telefônica), além das editoras Ática e Scipione 
(Abril Educação). Possui, ainda, a maior gráfi ca e distribuidora de 
revistas da América Latina e um efi ciente serviço de assinaturas. 

Muitas denúncias pairam sobre os Civitas e a forma como ob-
tiveram todo esse império gigantesco. Apenas para ilustrar, repro-
duzimos as mais signifi cativas. Na década de 1980, uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) agitava o Congresso Nacional. A 
investigação tinha como foco a compra pelo Grupo Abril de dois 
terrenos, em Salvador (BA) e São Luís (MA), para a construção de 
hotéis Quatro Rodas. Os governadores dos Estados em questão eram, 
à época, Antônio Carlos Magalhães (ACM) e José Sarney, respecti-
vamente. Ambos doaram belíssimos parques para a construção dos 
hotéis, sob a condição de que estes fossem parcialmente conserva-
dos. Pouco depois, o Grupo Abril, comandado por Roberto Civita, 
vendeu os hotéis à multinacional espanhola Sofi tel. Mas só vendeu 
os hotéis. A parte conservada dos parques fi cou em posse de Civita, 
que os loteou, construindo centenas de casas no local. 

A denúncia é de Sebastião Nery, jornalista da Tribuna da Impren-
sa, confi rmada pelo atual governador do Paraná, Roberto Requião, 
em discurso no Congresso Nacional, em setembro de 1999, quando 
ainda era senador pelo PMDB. O gesto de ACM parece ter-lhe 
garantido um bom trânsito na empresa de Civita, tal como pode 
ser visto no artigo do jornalista Cláudio Júlio Tognolli na revista 
Caros Amigos (dezembro de 2003). Tognolli revela alguns detalhes 
– não divulgados pela grande mídia – da Operação Anaconda, que 
resultou na prisão do juiz João Carlos da Rocha Mattos, acusado de 
venda de sentenças, juntamente com outros integrantes do Judiciário 
brasileiro. No seu relato, ele conta que, em 1988, então repórter da 
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revista Veja, publicaria 1.017 nomes de ilustres brasileiros, acusados 
de lavagem de dinheiro. O repórter, então, é jurado de morte por 
Rocha Mattos, que tinha ligações com os acusados. Resultado: um 
telefonema do sogro de Mattos para a direção da Veja impediu a 
publicação da matéria. 

Roberto Requião, no entanto, não se limitou a repetir as denún-
cias de Sebastião Nery. Ele contou aos senadores que, assim que 
assumiu o governo do Paraná, em 1990, abriu processo contra o 
Banco Bamerindus, presidido por José Eduardo de Andrade Vieira, 
por danos causados ao patrimônio público do Paraná. Entretanto, não 
levou a questão a público. Roberto Civita fi cou sabendo do processo 
e passou a procurar Requião para saber mais detalhes, insistindo que 
o assunto deveria ser tornado público pela sua gravidade. Requião 
cedeu e Civita enviou quatro jornalistas para investigar o caso. Re-
quião acreditou que a Veja, depois de concluídas as investigações e 
ter obtido dados importantes, revelaria o caso.

Dias depois, ainda antes da publicação da matéria, e já duvidando 
da concretização da publicação pelo fato de o Bamerindus ser um 
dos principais anunciantes da revista Veja, Requião recebe um tele-
fonema de Civita, que teria dito o seguinte: “Governador, compre 
a próxima Veja e o senhor verá o que é uma revista independente”. 
Requião comprou. Mas o que viu foram seis páginas de propaganda 
do Bamerindus. Nenhuma linha sobre o caso fora publicada. As infor-
mações obtidas por Roberto Civita serviram, de acordo com o relato 
de Requião, apenas para chantagear o Bamerindus, que teve sua pro-
paganda estampada na revista por mais de seis meses. Para Roberto 
Requião, restou ser criticado pela revista quando se posicionou contra 
a liberação do plantio e comércio de transgênicos no Brasil, na edição 
1826 da revista, sendo chamado de “governador caça-manchetes”. 

Outro exemplo de posições políticas “duvidosas” diz respeito ao 
episódio no qual o Grupo Abril obteve um empréstimo milionário, 
em 1976, depois que acusou Mino Carta, na época diretor de redação 
da revista Veja, de ter um posicionamento crítico em relação ao regi-
me militar, isentando a revista da acusação de ser contra a situação 
vigente no país. Depois da demissão de Mino Carta, o empréstimo 
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foi concedido pela Caixa Econômica Federal e a revista mudou ra-
dicalmente seu posicionamento político (Costa, 2005).

O Le Monde Diplomatique (Diplô, como é mais conhecido entre 
seus leitores) apareceu pela primeira vez na França, em 1954, como 
um suplemento mensal do jornal Le Monde. Aos poucos, foi ga-
nhando autonomia até ser, na atualidade, uma empresa subsidiária 
do grupo Le Monde. Nessa evolução, o Diplô procurou autonomia, 
o que resultou numa composição bastante original, totalmente di-
ferente daquela encontrada nos meios comerciais.

Os leitores e assinantes do Diplô, por meio da Associação dos 
Amigos do Le Monde Diplomatique, têm uma participação de 24% 
do capital acionário do jornal e os jornalistas detêm 25% das ações, 
por meio da Association Günter Holzmann – nome alusivo ao ex-
-militante antinazista que doou os recursos necessários à operação. 
Esses 49% são bem mais do que o sufi ciente para formar uma “mi-
noria de bloqueio”, que, segundo a legislação francesa, sede ofi cial 
desse jornal, é de 33,34%. Assim, nenhuma decisão estratégica pode 
ser tomada sem o apoio dos leitores e da redação. Embora o grupo Le 
Monde seja o acionista majoritário, não intervém na linha editorial 
do Le Monde Diplomatique, pelo menos até o presente momento.2

Atualmente, o Le Monde Diplomatique desdobra-se em sessenta 
edições internacionais, dentre as quais metade impressa e outra me-
tade on-line. A marca das 32 versões no ar foi atingida só no fi nal de 
outubro de 2006. A maior parte dessas edições on-line corresponde 
a uma versão eletrônica da edição impressa. Nelas se opera um tra-
balho de tradução das matérias que chegam aos leitores via internet. 
Outras, entretanto, são independentes – a exemplo do Brasil, Japão e 
da República Tcheca, sem esquecer as edições em catalão (produzida 
em Andorra), chinês (feita na França) e esperanto (editada em Cuba). 

A estratégia do Diplô carrega, sobretudo, o sonho de um mundo 
diferente, e mais especifi camente sua atuação se centra em combater 
o neoliberalismo e todas as suas manifestações e desdobramentos. 

 2 Informações obtidas em “Pensamento Crítico & Alternativas”. Disponível em: 
<www.diplo.com.br>. Acesso em: 20 jan. 2000.
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Essa abertura ao mundo não é de ontem. Muito cedo, o Le Monde 
Diplomatique pretendeu ser um jornal internacional. Nos anos 1970, 
após a queda das ditaduras em Portugal e na Grécia, as edições do Le 
Monde Diplomatique passaram a circular nesses países. Elas foram 
historicamente as primeiras a difundir no exterior análises da política 
internacional. Nos anos 1980, o jornal selou outras parcerias para 
além de suas fronteiras: nasceu um Diplô em espanhol, produzido, em 
primeiro lugar, no México, depois (em seguida ao assassinato de seu 
editor Yvan Menéndez, em 1986) em Buenos Aires, e fi nalmente em 
Madri. Em seguida, surgiu uma versão trimestral em árabe, produzi-
da na Tunísia de 1987 a 1998, quando foi transferida – por um tempo 
– para Beirute. Uma efêmera edição em húngaro foi criada em 1991.

A partir da metade dos anos 1990, começa uma segunda onda 
de internacionalização, agora maior e mais durável. É dessa época 
que datam as duas primeiras grandes edições do Diplô, que em 2007 
festejaram seu 12o aniversário: em alemão e em italiano com, respecti-
vamente, os jornais Tageszeitung (Berlim) e Il Manifesto (Roma). Um 
pouco mais tarde, o Diplô se estenderia, em espanhol, até Madri, com 
as edições L-Press, depois, Cybermonde, e com a edição do Cone Sul, 
em Buenos Aires. Em português, associou-se com a editora progres-
sista Campo da Comunicação, e em grego, com o jornal Eleftherotypi.

À medida que se expandiram, as diferentes versões evoluíram. As 
primeiras contentavam-se em traduzir os artigos da edição francesa. 
Essa fórmula prevaleceu durante todo o tempo em que o Le Monde 
Diplomatique constituiu um suplemento encartado em jornal diário 
ou em uma revista semanal que já tratava da atualidade nacional e 
regional. Mas, quando ele tomou a forma de um veículo mensal in-
dependente, seus responsáveis sentiram naturalmente a necessidade 
de agregar artigos originais para responder às expectativas específi cas 
de seus leitores. Para que essas inclusões não comprometessem a 
responsabilidade de Paris, eles eram assinados pela “nossa redação 
local”, fórmula bastante sutil de dissipar e evitar críticas diretas aos 
jornalistas responsáveis pela elaboração das matérias. 

Inspirada por um problema pragmático, essa maior fl exibilidade 
acelerou o crescimento do número de edições impressas: havia cinco 
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no fi nal de 1996 (com uma tiragem total de 500 mil exemplares), 
seis no fi nal de 1997, sete no fi nal de 1998 (a tiragem atingiu 700 mil 
exemplares), dez no fi nal de 1999, 13 no fi nal de 2000 (a marca de 1 
milhão de exemplares tinha sido atingida), 16 no fi nal de 2001, 22 no 
fi nal de 2003, 25 no fi nal de 2004 (para 1,5 milhão de exemplares), 
27 no fi nal de 2005 e 32 em outubro de 2006. 

O Le Monde Diplomatique envolveu-se, no plano intelectual, 
em todas as campanhas que marcaram a emergência da sociedade 
civil planetária. Em 1997, ao descrever as consequências sociais 
dramáticas das crises fi nanceiras asiáticas, propôs, como antídoto, a 
mobilização internacional dos cidadãos contra a ditadura dos mer-
cados – num texto que viria a estimular a fundação do movimento 
da Associação para a Taxação das Transações Financeiras para a 
Ajuda aos Cidadãos (Attac).3 Em 1998, seus artigos sobre o Acordo 
Multilateral sobre Investimentos (AMI) estimularam uma resposta 
mundial que evitou um novo ataque aos direitos sociais e ao meio 
ambiente. Em 1999, apontou os riscos de mais uma rodada de “libe-
ralização” do comércio promovida pela OMC e viu nos protestos de 
Seattle (EUA), que desfi zeram a ameaça, um sinal da “emergência de 
um contrapoder mundial”. Em 2000, a redação do jornal foi o local 
onde um grupo de brasileiros apresentou, pela primeira vez, a ideia 
de organização de um Fórum Social Mundial.

O Le Monde Diplomatique só pôde desempenhar um papel tão 
destacado na construção de uma cidadania planetária porque sempre 
recusou a condição de panfl eto e procurou garantir sua autonomia 
fi nanceira, tal como víamos anteriormente. Num mundo em que 
se proclama a inexistência de alternativas – e se procura, portanto, 
reduzir os cidadãos a espectadores da história –, nada mais transfor-

 3 Originalmente, a Attac tinha a fi nalidade de instituir um imposto sobre movi-
mentações fi nanceiras internacionais (taxa Tobin) destinado a prestar ajuda a 
países e populações com maiores difi culdades fi nanceiras. Posteriormente, a 
Attac ampliou sua área de atuação para os estudos e a intervenção contra as conse-
quências originárias da globalização fi nanceira mundial. Monitora, seguindo essa 
lógica, as decisões do Fundo Monetário Internacional, da Organização Mundial 
do Comércio, entre outras instituições relacionadas com a economia global.
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mador que valorizar e construir, na prática, o direito à informação, 
à comunicação, ao exercício de enxergar o mundo e infl uir em seus 
destinos. Essa seria a ideia central norteadora de sua atuação.

O jornal Le Monde Diplomatique Brasil é uma iniciativa conjunta 
dos institutos Paulo Freire e Pólis. Cabe ao Instituto Paulo Freire a 
responsabilidade pela edição eletrônica, e ao Pólis, a edição impressa. 
A edição brasileira recupera mais de 1.700 textos publicados desde 
2001. Mas vai muito além. Todos os artigos foram cuidadosamente 
catalogados e associados a palavras-chave. A partir desse esforço, 
surgiu uma biblioteca no endereço http://www.diplo.uol.com.br 
com mais de 500 fi chas temáticas, disponibilizadas para consulta 
gratuitamente. Elas constituem um material valioso para estudar a 
globalização e as alternativas contrárias ao modelo neoliberal. Cada 
uma reúne um conjunto de textos do jornal que permite compreender 
um tema-chave estudado minuciosa e criticamente pelo Diplô.

A edição eletrônica traz também, na seção “Primeira Página”, dos-
siês especiais. Eles oferecem ao leitor artigos publicados em números 
anteriores do jornal – mas que conservam enorme atualidade. Cada 
dossiê é apresentado por um texto produzido pela redação brasileira, 
que atualiza as informações e as associa a fatos recentes e relevantes.

A edição eletrônica de Le Monde Diplomatique é regida pelos 
princípios do conhecimento compartilhado (copyleft), que visam 
estimular a ampla circulação de ideias e produtos culturais. A leitu-
ra e a reprodução dos textos são livres, no caso de publicações não 
comerciais. A única exceção são os artigos da edição mensal mais 
recente, acessíveis no menu lateral esquerdo do site. A citação da 
fonte sempre é obrigatória nesse tipo de publicação.4 

 4 Ao adotar essa política de publicação, o Le Monde Diplomatique se associa às 
tentativas mundiais de disponibilizar o conhecimento por considerá-lo um bem 
comum, portanto livre de qualquer interesse econômico. Essas organizações sem 
fi ns lucrativos têm crescido nos últimos anos, permitindo que regiões e cidadãos 
do mundo inteiro possam usufruir do acesso à informação. Particularmente, 
não só concordamos com essa política, como também apoiamos o Observatório 
da Cibersociedad, entidade destinada a defender a democratização das novas 
ferramentas tecnológicas como forma de lutar pela democracia comunicacional 
e liberdade de expressão. Mais informações sobre as licenças de conhecimento 
compartilhado podem ser obtidas na página brasileira da Creative Commons.
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O site do jornal é alimentado pelo sistema de publicação SPIP, 
baseado em Linux, gratuito e escrito em código aberto – portanto, 
modifi cável. Com ele, qualquer organização ou pessoa pode admi-
nistrar e atualizar instantaneamente, e de qualquer parte do mundo, 
espaços complexos na internet. Também é possível organizar redes 
de publicações. Graças ao princípio RSS e à linguagem XML, já 
incorporados ao sistema, todos os textos publicados por qualquer 
site integrante da rede podem ser anunciados automaticamente em 
todos os demais.

Ao adotar uma linha editorial clara contra a globalização e o 
neoliberalismo, o Le Monde Diplomatique vem recebendo críticas 
relacionadas à forma como aborda e defende determinados posicio-
namentos, afetando a isenção que se espera no jornalismo. Algumas 
matérias mais sensacionalistas, publicadas no calor da hora, compro-
metem sua credibilidade. Um caso bastante signifi cativo diz respeito 
à forma como esse jornal tratou o resultado das eleições de 2002 no 
Brasil. As premissas de sua exaltação exagerada em relação à vitória 
de Lula e aos possíveis desdobramentos desse resultado político para 
toda a América Latina não se cumpriram, o que originou a retrata-
ção pública em outros artigos, pouco tempo depois, criticando os 
rumos que o país seguia sob o comando de Lula. Ainda se critica o 
fi nanciamento ofi cial fácil, obtido pelo jornal, de empresas estatais 
de determinados governos, o que faz pensar que seu posicionamento 
também implica um alinhamento ideológico em defesa de determi-
nados governos e governantes. Finalmente, um dos questionamentos 
mais pontuais se direciona ao preço e público-alvo do Diplô. Esse 
jornal está fora de cogitação para as classes mais populares em razão 
do conteúdo complexo das matérias e do alto preço da venda.5

 5 O preço do exemplar impresso, no Brasil, é de R$ 8,00. A assinatura anual 
de 12 números está, na atualidade (ano de 2008), em torno de R$ 80,00. Seu 
ex-diretor, Ignacio Ramonet, justifi ca esses preços alegando que obter infor-
mações fora do circuito das agências de notícias custa muito caro. Na maioria 
das vezes, o próprio jornal tem que custear as viagens de repórteres para países 
distantes. De qualquer forma, ele sustenta que o lucro não existe e que o capital 
do Diplô provém de seus assinantes, que, dessa maneira, também são proprie-
tários (informações obtidas com o próprio Ramonet).
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Feitas essas considerações, passamos a analisar, mais detidamen-
te, a apresentação realizada por esses dois meios da mesma notícia. O 
caso em questão envolve um acontecimento relevante, o denominado 
“ataque terrorista” ao World Trade Center, ocorrido em 11 de setem-
bro de 2001. Os veículos estudados serão o Le Monde Diplomatique e 
a revista Veja.6 A pretensão fi nal consiste em mapear interpretações 
e versões para, fi nalmente, tecer algumas considerações nessa tenta-
tiva de aproximação entre a história e a comunicação. 

 A revista Veja, já na capa, manifesta seu posicionamento com 
relação aos acontecimentos de 11 de setembro (Anexo 1). Ocupando 
quase dois terços da página, aparecem, no lado direito, as torres gê-
meas envolvidas em chamas e a fumaça cobre parcialmente o nome 
da própria revista. Na margem esquerda, de maneira bem visível, 
podem ser lidas as seguintes frases: “Os americanos prometem acabar 
com os países que abrigam terroristas”, “A perícia dos pilotos suici-
das”, “Ocidente x Oriente: o choque de civilizações”, “A cultura do 
apocalipse entre os americanos”, “As raízes do terrorismo islâmico” 
e “O medo da recessão mundial”.

O número especial de Veja dedica amplo espaço para identifi car 
os terroristas e avaliar seus novos métodos de ação. Nas páginas ini-
ciais, as páginas amarelas, Ian O. Lesser, especialista em terrorismo 
e consultor da CIA e do Departamento de Estado americano durante 
o governo Bill Clinton, reforça ainda mais a imagem da capa. Frases 
como “o terrorismo está em todas as partes e ninguém, nem pessoa 
nem país estão livres de ser a próxima vítima” alimentam uma visão 
catastrófi ca do acontecimento. O Brasil, dentro desse contexto, em 
teoria, não estaria livre de ser alvo desses grupos terroristas. Tais 
afirmações aumentam desproporcionalmente o clima de terror. 
Ainda usando a fala desse especialista, Veja anuncia tempos novos 
e concepções novas do fenômeno do terrorismo. Efetivamente, as 
ações desses grupos ligados ao novo terrorismo se caracterizam pelo 

 6 Os números consultados foram, respectivamente: Le Monde Diplomatique, ano 
2, n.1, out. 2001. Disponível em: <http://diplo.uol.com.br/2001-10,r21>. 
Acesso em: 15 fev. 2008.
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enorme número de vítimas fatais, por ataques a alvos simbólicos, 
ações suicidas, demora em assumir a autoria e por não possuir um 
objetivo político preciso (sic) (Veja, 2001, p.14). 

Obviamente, a nova confi guração exige um novo tratamento. Por 
esse motivo, a revista reserva amplo espaço em suas páginas para 
tentar defender a necessidade de se elaborar uma rede internacional 
de combate ao terrorismo, pois se esperava que a resposta americana, 
dura e implacável, levaria os terroristas para outras partes do mundo, 
o que implica aceitar um clima de insegurança total universal. Sur-
preende que, na entrevista realizada com Lesser, algumas afi rmações 
não sejam questionadas (lapso do entrevistador ou marca intencional 
da revista?). Um bom exemplo é a afi rmação seguinte: 

Veja: O milionário Osama bin Laden pode ser considerado o terro-
rista mais perigoso do planeta?
Lesser: É possível que sim. Mas não podemos esquecer que estamos 
tratando de redes. O nome de bin Laden pode até estar no centro da 
rede, mas não é só ele. Acabar com bin Laden poderá ser bom, mas não 
resolverá o problema do terrorismo. (Veja, 2001, p.15)

Sublinhamos parte do último período pelo seu signifi cado. Fala-se 
em acabar com (assassinar?) uma pessoa que, pelo menos até o 
momento da edição, não tinha reconhecido seu envolvimento no 
episódio, fato esse lembrado nas páginas seguintes, o que signifi ca 
adotar procedimentos parecidos aos utilizados pelos próprios terro-
ristas. Surpreende o silêncio do entrevistador por não questionar essa 
afi rmação e não pensar na possibilidade do uso da lei e das convenções 
internacionais para solucionar esses problemas. Aceitar a morte 
dessa maneira interfere no público leitor no sentido de simplifi car 
os acontecimentos. Ora, se alguém destrói, que ele seja destruído. 
Essa postura acabaria com o terrorismo.

A relação dos países terroristas com os Estados Unidos é apresen-
tada como fruto de um ódio que não se explica de onde pode provir. 
O especialista em terrorismo prevê um cenário no qual os Estados 
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Unidos avaliarão as demais nações pela política de combate a esses 
grupos extremistas. Apenas essas considerações e o teor das pergun-
tas realizadas já sugerem uma tomada de posição prévia diante do 
fato estudado. Esse procedimento fere totalmente as normatizações 
dos códigos de ética e a deontologia da profi ssão. O amplo espaço das 
páginas amarelas, amplo se comparado com o das outras matérias, 
serve para fortalecer uma opinião ainda se servindo de alguém que 
teoricamente vivenciou de perto os atentados, ou seja, o entrevistado 
estava diretamente infl uenciado pelo que ouviu ou leu a respeito.7 A 
opinião de especialistas alinhados com o posicionamento da revista 
reforça e legitima sua versão.

De fato, além das fotos da capa, que já insinuam uma tragédia, 
Veja abre espaços para descrever detalhadamente o sofrimento das 
pessoas em decorrência do ataque. Histórias de horror e pânico des-
fi lam pelas páginas sempre muito bem ilustradas por fotos coloridas 
e mapas, mas pobres em textos. Praticamente três quartas partes 
das páginas são tomadas pelo projeto visual, destacando cenas de 
desastres (ruínas, escombros, pessoas feridas, nuvens de poeira). As 
manchetes colocadas estrategicamente no centro e na parte superior 
da página dão mais força à noção da calamidade: “Este mundo nunca 
mais será o mesmo”, “A descoberta da vulnerabilidade”, “Mergulho 
fatal”, “Nova York em chamas”, “Horas de pavor, morte e destrui-
ção”, “A dor da perda”, “Terra arrasada”, “A favor do terrorismo”, 
“Assassinos identifi cados”, “Terra devastada”, “Em busca da res-
posta”, “A morte no fogo, num salto ou no desabamento”, “Sem 
saída”, “O terror ataca o golpe na fortaleza americana”, “O inimigo 
número 1 da América”. Percebe-se nitidamente o uso de termos 
ligados a desastres, sempre bem destacados e ocupando boa parte 
das páginas. 

A riqueza de detalhes dos textos amplia ainda mais a sensação 
da desgraça: 

 7 Impressiona o tamanho do número especial de Veja: 144 páginas. Delas, 62 estão 
destinadas à publicidade de grandes grupos e marcas. Sobressai a propaganda da 
Chevrolet, que apresenta uma série completa de seus veículos num encarte especial. 
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Era tal a quantidade de pó e fumaça sobre Nova York que o fogo 
pôde ser visto até por astronautas embarcados na Estação Espacial 
Internacional, que sobrevoava o Estado do Maine na manhã da terça-
feira, a mais de 300 quilômetros de altura. (ibidem, p.67)

Incêndios tomam conta das duas torres atingidas por aviões 
pilotados por terroristas. A cidade perde dois marcos de sua paisa-
gem. (p.50) 

Como os fanáticos destruíram os prédios mais altos de Nova 
York atirando dois Boeings de passageiros seqüestrados quase que 
simultaneamente, na mais ousada operação extremista de todos os 
tempos. (p.64) 

Com o fi m das ideologias e depois dos atentados, o planeta está 
agora obcecado pela segurança. Provavelmente, os Estados Unidos 
darão prioridade aos aliados que os ajudem na manutenção da ordem. 
É o tipo de discussão da qual o Brasil geralmente fi ca de fora. (p.53)

Após ilustrar amplamente o desastre, a revista passa para um 
segundo grande bloco destinado a mostrar os possíveis responsáveis 
por essas atrocidades. Inicialmente, identifi ca o inimigo número um 
dos Estados Unidos, além de Kadafi  e Saddam Hussein: Osama bin 
Laden. Os pronunciamentos contra os americanos ganham projeção 
nessa parte: “Juramos todos os americanos de morte, sem distinção 
entre civis e militares”; “Os americanos vão nadar em seu próprio 
sangue, humilhamos a América”; “Os Estados Unidos são o Grande 
Satã”. Vale a pena salientar que essas frases foram ditas numa outra 
época, portanto, numa conjuntura diferente da especifi cidade da 
revista, o que sugere a manipulação de Veja para reforçar suas ideias. 
A primeira teria sido dita em 1991 por Saddam Hussein, justamente 
alguém que não teve participação nesses episódios. A segunda remete 
a 1986 e foi pronunciada por Muamar Kadafi , que, já na época dos 
atentados, mantinha uma política não tão agressiva como a exercida 
naquele momento. Finalmente, a terceira, de autoria do aiatolá 
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Khomeini, aconteceu em 1979, portanto refere-se a outro episódio, 
a outro acontecimento.8 

Ao referir-se ao mundo árabe, a revista descreve com riqueza de 
detalhes os terroristas, suas características, seus países, seu mundo, 
suas ligações, suas origens. Realiza afi rmações sem ter uma fonte, 
ou seja, faz essas assertivas por conta própria, resultando num texto 
emblemático que, pela sua relevância, vale a pena transcrever:

Ao longo da história, o mal já teve os traços de Átila, o Huno, 
do mongol Gêngis Khan, do austríaco Adolf Hitler, do soviético 
Josef Stalin, do cambojano Pol Pot e do ugandense Idi Amin Dada. 
Hoje o mal não comanda um exército, não mora em um palácio, 
não discursa a multidões, seu rosto é do saudita Osama bin Laden 
[...] o terrorista é tão assustador porque está sempre associado a um 
verbo condicional – ele seria, ele teria. Laden jamais reivindicou a 
autoria das brutalidades que levam a sua marca. Assassina, massacra 
e amedronta, mas se mantém na sombra, renunciando ao narcisismo 
que costuma caracterizar as ações terroristas. Laden é fruto de uma 
modalidade que surgiu em 1979, com a ascensão do aitolá Khomeini, 
no Irã: o terrorismo de Estado. Esse foi o caminho escolhido por tiranos 
muçulmanos para fustigar principalmente o que julgam ser o “Grande 
Satã” – os Estados Unidos. Trata-se de uma visão que mistura funda-
mentalismo religioso, oportunismo doméstico e obscurantismo. (p.68)

Os termos usados para identifi car bin Laden e os países árabes 
são bastante eloquentes, isso sem destacar a manipulação da história 
realizada com personagens e episódios de interpretações pouco claras 

 8 O pronunciamento de Osama bin Laden foi realizado na época em que acon-
teceram os atentados das embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia, no 
mandato de Bill Clinton. A frase de Saddam Hussein data da Guerra do Golfo, 
na qual foi derrotado por George Bush pai. Já a de Kadafi  ocorreu no bombardeio 
americano na Líbia, depois que ele ordenou os ataques a navios americanos, na 
época de Ronald Reagan, e, fi nalmente, o pronunciamento de Khomeini se deu 
na época de Jimmy Carter, após a invasão da embaixada americana pelas forças 
do aitolá. 
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para os próprios historiadores. Ao inseri-los numa lista de outros 
governantes identifi cados com o mal, generaliza suas afi rmações, 
criando um contexto unifi cado, sem que as motivações de cada fato ou 
personagem apresentado recebam um tratamento mais detalhado. O 
leitor menos avisado difi cilmente poderá estabelecer diferenças entre 
os personagens apresentados, razão pela qual não terá que realizar 
nenhum esforço para identificar as peculiaridades deles. Assim, 
Osama bin Laden entra na lista dos detentores do mal.

Nas páginas seguintes, as observações feitas por Veja entram em 
contradição com as descritas anteriormente. De fato, o mundo árabe 
surge como um conjunto de nações que não patrocinam o terrorismo 
de bin Laden (p.70) e nem todos os seus habitantes são fundamen-
talistas. Mas, de acordo com Veja, ele causa admiração entre a po-
pulação muçulmana e talvez por isso seja “um câncer que precisa ser 
extirpado”. Sutilmente – uma ironia do destino, um ato de descuido 
– apresenta um fato de suma relevância, mas que passa sem muito 
detalhamento. Ao se indagar sobre as origens de bin Laden, menciona 
a relação existente, em 1979, entre o mesmo bin Laden e a CIA. Por 
causa da guerra fria, os Estados Unidos teriam treinado e dado di-
nheiro aos guerrilheiros do talibã, grupo liderado por bin Laden, para 
combater a União Soviética. Dessa aliança, resultou a consolidação 
e fortalecimento desse líder, que, empolgado com a vitória, decidiu 
libertar o resto das terras sagradas da presença dos estrangeiros. Esse 
fato teria marcado o início do afastamento dos Estados Unidos e bin 
Laden até tornarem-se inimigos mortais. 

Identifi cado o terrorista, num terceiro momento Veja apresenta o 
mundo árabe. Embora formem um contingente populacional expres-
sivo, apenas um pequeno grupo estaria disposto a morrer por Alá. 
Servindo-se das declarações da professora de História da USP Maria 
Aparecida de Aquino, Veja enfatiza as diferenças existentes dentro 
das etnias que compõem o denominado mundo árabe. No entanto, 
em diversos momentos a revista repudia o fundamentalismo islâmico 
apresentado como um componente atual e vivo nesse universo pouco 
conhecido pelo Ocidente. Assim, uma voz destoante da linha seguida 
perde força no contexto geral da revista. Aliás, convém destacar que, 
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quando fala do futuro do mundo árabe, as distinções entre fundamen-
talistas e não fundamentalistas desaparecem. O mundo árabe é descrito 
como tirânico, autoritário e carente de democracia e desenvolvimento.

Ao juntar todas essas observações, percebemos que a revista Veja 
entendeu os atentados de 11 de setembro como resultado de ações 
isoladas praticadas por grupos terroristas merecedores da condenação 
e da punição por parte do denominado mundo civilizado. O editorial 
da revista ilustra de maneira bastante clara seu posicionamento, o que 
demarca sua linha na interpretação do fato. O que está em jogo não é 
simplesmente uma punição dos responsáveis, mas uma cosmovisão 
e concepções de valores subjacentes a esse fato. No editorial de Veja, 
essa questão fi ca evidente, como podemos observar a seguir:

O atentado foi cometido contra um sistema social e econômico 
que, mesmo longe da perfeição, é o mais livre e justo que a huma-
nidade conseguiu fazer funcionar ininterruptamente, até hoje. Não 
foi um ataque de Davi contra Golias. Nem um grito dos excluídos 
do Terceiro Mundo que, de modo trágico mas efetivo, se fez ouvir 
no império. Foi uma agressão perpetrada contra os mais caros e 
frágeis valores ocidentais: a economia de mercado e a democracia. 
O que os radicais não toleram é a modernidade. É a existência de 
uma sociedade em que os justos podem viver sem ser incomodados 
e os pobres têm possibilidades reais de atingir a prosperidade com 
o fruto do seu trabalho. Esse é o verdadeiro anátema dos terroristas 
que atacaram os Estados Unidos. Eles são enviados da morte, da 
elite teocrática, medieval, tirânica que exerce seu poder absoluto 
nos seus feudos. Para eles a democracia é satânica. Por isso tem de 
ser combatida e destruída. (p.9) 

Contrariamente ao posicionamento claramente tomado pela revista 
Veja, o Diplô publicou um dossiê especial no mês de outubro de 2001,9 

 9 Dossiê: “A era da guerra assimétrica”. Disponível em: <www.uol.diplo.com.
br>. No total são 14 artigos preocupados com as mais diversas questões relacio-
nadas com os episódios de 11 de setembro de 2001. Acesso em: 15 nov. 2001.
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com 14 artigos elaborados por professores universitários, jornalistas 
e especialistas em relações internacionais. Já no editorial, escrito pelo 
seu diretor Ignacio Ramonet (2001b), deparamos com uma narrativa 
surpreendente:

Era o dia 11 de setembro. Desviados de sua rota habitual por 
pilotos decididos a qualquer coisa, os aviões caem sobre o coração 
da cidade, determinados a abater os símbolos de um sistema polí-
tico odiado. Em um instante: as explosões, as fachadas voando em 
pedaços, os desabamentos num tumulto infernal, sobreviventes, 
apavorados, fugindo, cobertos de destroços. E a mídia, transmitindo 
a tragédia ao vivo...

Como o número especialmente aborda o 11 de setembro de 2001, 
o leitor, provavelmente, pensou que se encontrava diante de mais 
uma descrição do fi m das torres gêmeas. Se não desistiu da leitura, 
nas cinco linhas seguintes, descobriu que o texto de Ramonet referia-
-se ao bombardeio da sede do governo de Allende, em Santiago do 
Chile, em 11 de setembro de 1973. A questão não é um mero jogo de 
retórica ou uma maneira de surpreender o leitor com a semelhança, 
até na data, desses acontecimentos.

Um pouco além da legítima compaixão para com as vítimas dos 
detestáveis atentados de Nova York, há de se convir que os Estados 
Unidos não são um país inocente. Não foram eles que participaram 
de ações políticas violentas, ilegais e muitas vezes clandestinas, na 
América Latina, na África, no Oriente Médio, na Ásia...? Ações 
que resultaram num trágico cortejo de mortos, “desaparecidos”, 
torturados, encarcerados, exilados. (ibidem)

A fala inicial de Ramonet expressa a preocupação com as vítimas 
dos detestáveis atentados nos Estados Unidos. Aliás, a denominação 
empregada se assemelha com a de Veja. Porém, tal qualifi cação do 
acontecido não isenta os Estados Unidos de sua responsabilidade por 
exercer políticas internacionais claramente imperialistas geradoras 



184  MAXIMILIANO MARTIN VICENTE

de mortes e destruição de grupos, governos e países. Nesse ponto, 
a argumentação do diretor, na época, do Le Monde Diplomatique 
diverge da revista. No editorial não defende um país e culpa outro. 
Procura criar uma linha de raciocínio em que os fatos adquiram 
uma lógica, uma explicação da catástrofe ocorrida. Por esse motivo, 
prossegue na sua argumentação afi rmando que 

[...] a partir de 1991, os Estados Unidos instalaram-se em uma posi-
ção de hiper-potência única, marginalizando, na prática, as Nações 
Unidas. Haviam prometido fundar uma “nova ordem internacional” 
mais justa. Foi em seu nome que travaram a guerra do Golfo, contra 
o Iraque. Por outro lado, no entanto, eles continuaram sendo escan-
dalosamente parciais a favor de Israel, em detrimento dos direitos 
dos palestinos. Além do que, apesar dos protestos internacionais, 
mantiveram um bloqueio implacável contra o Iraque – que poupa o 
regime e mata milhares de inocentes. Tudo isso humilhou a opinião 
pública do mundo árabe-muçulmano, facilitando a criação de um 
viveiro de onde brota um islamismo anti-americano.

Identifi cados os possíveis motivos desencadeadores do fato em 
questão, o jornal abre suas páginas para apresentar outras versões 
nitidamente diferenciadas de Veja, como veremos a seguir. Não se 
trata de realizar reducionismos ou de simplifi car quem representa 
o bem ou o mal nessa história, mas, sim, de atentar para as causas 
e contextualização onde se encaixam os “lamentáveis atentados”. 
Assim, deveremos observar os procedimentos seguidos pelo Diplô 
do mesmo modo que foi feito com as notícias de Veja.

O tom dos artigos do Diplô parece estar marcado pela surpresa, 
foge do que se poderia esperar de um texto mais convencional. As 
manchetes comprovam essa tendência de procurar um sentido di-
ferenciado, tal como pode ser observado a seguir: “O adversário”; 
“O Paquistão, um ator-chave”; “Demitidas e iludidas”; “Um ini-
migo difuso”; “Em nome do choque de civilizações”; “Somos todos 
norte-americanos”; “Do triunfalismo ao desastre”; “Televisão da 
compaixão”; “Dinheiro ou bombas?”; “Muçulmanos, cidadãos 
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do mundo”; “Solidarie dade”; “Imagens falsamente verdadeiras”; 
“Somos a América, saia da frente!”.

Em razão desse posicionamento, o alvo inicial do ataque são os 
meios de comunicação ocidentais e a forma como deram cobertura 
e assumiram claramente o papel de defesa dos Estados Unidos. 
Vale a pena lembrar que Veja nem sequer toca no assunto. A te-
levisão torna-se o objeto de ataque do Diplô pela maneira como se 
comportou nesse caso concreto. De acordo com Eric Klinenberg 
(2001), professor da New York University, autor do artigo Televisão 
de compaixão, o relato televisivo primou pela desinformação e pelo 
apelo emocional das pessoas surpreendidas pela força da imagem. 
Prova disso evidencia-se no desconhecimento total da maioria das 
pessoas nos Estados Unidos sobre por que esse fato aconteceu. Parece 
que houve uma corrida para ver quem apresentava a imagem mais 
chocante, mas pouco se aprofundou o papel de informar, próprio da 
mídia, no caso, a mídia televisiva.

Mesmo assim, não se pode afi rmar que a mídia não tenha ocasio-
nado algum tipo de efeito. Segundo Klinenberg (2001):

Todos os telespectadores se sentem sitiados e angustiados. Os 
boatos se multiplicam, divulgados em estado bruto, sem precauções. 
Não há tempo para verifi car. Diz-se que um carro-bomba acaba de 
explodir diante do Departamento de Estado, que gases letais podem 
contaminar o ar de Manhattan; a Fox News antecipa um número 
de 20 mil mortos; edifícios ofi ciais e escolas são fechados, torres 
são evacuadas em Nova York, Chicago e Los Angeles; milhões de 
empregados voltam para casa correndo; o presidente Bush voa para 
local desconhecido.

O resultado dessas atitudes preparou as pessoas para aceitar o 
discurso de Bush quando declarou que o país estava em guerra e que 
deveria responder à altura. Consensualmente, a maioria da população 
aceitou essa fala e, de alguma forma, se sentiu aliviada sabendo que 
os autores dos atentados seriam punidos. Como passar do medo para 
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a guerra? Klinenberg (2001) responde e justifi ca a transição realizada 
nas pessoas da seguinte maneira: 

Tentando superar o horror, durante uma semana inteira os 
norte-americanos procurariam retomar o gosto pelas atividades do 
dia-a-dia. Dormem mal, trabalham pouco, têm medo. Mas, na tele-
visão, o tom dominante não é de medo nem de dúvida. Os apresen-
tadores e as autoridades políticas demonstram muita segurança, res-
pondem com segurança a questões militares e diplomáticas. A tela, 
dividida em duas, transmite essa visão esquizofrênica que justapõe 
cenas de destruição e declarações de confi ança. Os telespectadores, 
céticos quando o presidente Bush lhes anuncia que “os terroristas 
fracassaram”, aliam-se, no entanto, ao seu chamamento às armas.

As críticas, no entanto, não se restringem aos meios de comuni-
cação e mais diretamente à televisão. A política externa americana 
aparece como a grande vilã para entender o 11 de setembro. Até o 
início de 1990, ela funcionou norteada pelo combate ao comunismo. 
Livres da ameaça comunista, os Estados Unidos passaram a agir 
como donos e senhores do mundo. Nesse contexto, os inimigos apa-
receriam entre seus anteriores aliados, como era o caso dos grupos 
que combateram a União Soviética no Afeganistão. Talvez por essa 
razão, os artigos do Le Monde Diplomatique possam ser separados 
por eixos temáticos: estratégia e política externa dos Estados Unidos; 
a manipulação e o mundo árabe. 

As mudanças de estratégia dos Estados Unidos estão relacionadas 
à política externa aplicada por Zbigniew Brzezinski e no seu combate 
ao comunismo. De acordo com o Diplô, os americanos tinham no-
ção bem clara do radicalismo dos grupos que apoiavam, o que lhes 
permitiria pressupor, pensando no futuro, confl itos e problemas de 
relacionamento devido ao antagonismo político, social e cultural 
entre eles e os talibãs. Mesmo assim, os grupos islâmicos receberam 
ajuda sufi ciente a ponto de assumir o poder político do Afeganistão. 
Foram de tal forma treinados que, após a expulsão dos invasores co-
munistas, permaneceram em condições de realizar atentados como os 
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de 11 de setembro. A única saída que restava aos Estados Unidos para 
derrotar totalmente os talibãs, estrategicamente falando, consistia na 
concretização de novas alianças com os poucos confi áveis militares 
do Paquistão (Harrison, 2001). 

Dessa forma, a informação passada para o leitor não se reduz à 
exposição dos fatos do momento. Amplia e aponta as consequên-
cias decorrentes das medidas tomadas pelos Estados Unidos, em 
momentos anteriores, divergindo bastante das afi rmações da revista 
Veja. Quanto à questão estratégica, o Diplô mostra a incoerência do 
sistema de política externa mundial. Os Estados Unidos, sentindo-se 
agredidos, não hesitaram em pedir ajuda à Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (Otan) para combater os terroristas. Mas, numa 
situação bem semelhante, no episódio das Malvinas, quando a Ar-
gentina pediu ajuda da Organização dos Estados Americanos (OEA) 
para defender seus interesses, os próprios americanos ignoraram essa 
solicitação. Dois pesos e duas medidas para a mesma situação. A 
diferença, num mundo globalizado, residiria em quem faz a petição 
e quem são seus aliados.

Para justifi car as medidas contra os fundamentalistas árabes, 
torna-se necessário utilizar até o extremo a persuasão. Essa teria sido 
a missão dos militares ao usar os meios de comunicação. Nessa tenta-
tiva de manipulação da informação, as críticas do Diplô não perdoam 
os militares dos Estados Unidos. Steven C. Clemons (2001), vice-
-presidente da New America Foundation, sustenta que as autorida-
des americanas mentiram quando justifi caram seu programa militar 
baseado na existência de um inimigo capaz de destruir seu país. O 
programa Guerra nas Estrelas foi vendido, via meios de comunicação, 
para a população americana. Clemons prossegue mostrando como 
ele não era nem urgente nem necessário. A imprensa permaneceu 
submissa diante das evidências e do anacronismo desse projeto. 
Os gastos do contribuinte acabaram tornando-se inúteis diante do 
ataque às torres gêmeas. Observa-se que Veja apela para o fenômeno 
contrário. Os inimigos existem e devem ser punidos, justifi cando a 
necessidade da guerra para levar a cabo tal ação.
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O poder da informação exercido pelo Estado americano enganou 
a população incapaz de contestar o modelo imposto por causa da 
ausência de críticas e opiniões contrárias expressas pela imprensa. O 
mesmo estaria acontecendo com as notícias divulgadas em relação ao 
mundo árabe. O fato de ter exibido imagens mentirosas, nas quais a 
população árabe pulava e cantava diante do ataque terrorista, impli-
cava a generalização, homogeneização e simplifi cação de um mundo 
diverso e diferente. Essas imagens se encontram também nas páginas 
de Veja sem que exista nenhuma informação sobre as fontes usadas 
ou de onde saíram tais fotos. Mais uma diferença entre os dois meios 
de comunicação. Como escreve Philip S. Golub (2001): “Sempre 
nos contentamos em denunciar os terroristas como bad boys, sem 
nos interessarmos em compreender os seus motivos”. Com certeza, 
existem outros motivos que devem ser levados em consideração.

Em razão disso, o Le Monde Diplomatique realiza um esforço 
signifi cativo no sentido de apresentar vozes, dentro dos Estados 
Unidos, contrárias às medidas que começavam a ser tomadas sem 
que houvesse uma refl exão sobre seus possíveis desdobramentos. 
Esse tema está fora de cogitação em Veja. Nela, a unanimidade e 
o apelo para que os outros países ajudassem os Estados Unidos na 
retaliação contra o terrorismo prevalecem. O Diplô abre espaço para 
a contradição, como comprova o texto a seguir:

Em plena histeria de guerra, é difícil chamar os Estados Unidos 
à razão. E, no entanto, algumas vozes discordantes se fazem ouvir. 
Robert Reich, ex-ministro do Trabalho, afi rma: “Talvez os Estados 
Unidos estejam em guerra, mas se o castigo e os nossos discursos 
forem entendidos como ações dirigidas contra a totalidade do mundo 
árabe, então os terroristas terão conseguido o que queriam”. O dire-
tor do jornal International Herald Tribune, David Ignatius, escreveu: 
“É muito fácil começar uma guerra, mas é difícil terminá-la. Essa 
é uma regra que os terroristas foram inteligentes em não esquecer 
e que deveria orientar os dirigentes norte-americanos”. William 
Pfaff, editorialista do Los Angeles Times, salienta que, há mais de 
trinta anos, “os Estados Unidos vêm se recusando a fazer um esfor-
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ço realmente imparcial para encontrar uma solução para o confl ito 
[entre israelenses e palestinos]. Envolveram-se de mil maneiras no 
Oriente Médio, mas nunca agiram de forma justa”. (Golub, 2001)10

O mundo árabe, tal como apresentado pelo professor da Uni-
versidade de Princeton, Hicham Ben Adballah El Alaoui (2001), 
fundador do Instituto de Estudos Contemporâneos sobre o Norte 
da África, o Oriente Médio e a Ásia, representa uma complexidade 
maior do que aparenta ser. Na Veja, vimos que essa afi rmação só 
aparece quando uma pessoa da academia, a professora de História 
Maria Aparecida de Aquino, salienta o tema da diversidade do 
mundo árabe. O autor reconhece as disparidades e injustiças que se 
encontram estabelecidas dentro das sociedades árabes, dominadas 
por elites autoritárias e conservadoras. El Alaoui denuncia a exclusão 
social e política existente na maioria dos países árabes, mas sustenta 
veementemente que a maioria da população árabe muito pouco tem 
a ver com o fundamentalismo e os talibãs. Por essa razão, os meios de 
comunicação não podem falar em terroristas, referindo-se aos árabes 
como um conjunto unifi cado e coeso. A imprensa mundial deveria 
prestar mais atenção nas suas informações. 

Dando prosseguimento às suas considerações, El Alaoui (2001) 
aponta algumas razões pelas quais pode ter acontecido esse ato 
terrorista:

Os odiosos ataques alimentam-se, no mundo árabe-muçulmano, 
da raiva e da humilhação dos povos abandonados por uma ordem 
mundial que os marginaliza. A existência de uma rede capaz de 
tamanha violência em nome do Islã obriga-nos – a nós, muçulma-
nos – a esclarecer a nossa posição com relação ao “fundamentalismo 
islâmico”. Em parte, o Ocidente é responsável, mas não podemos 
nos esquivar de nossa própria responsabilidade. Refi ro-me à escalada 
de um islamismo política e socialmente totalitário, organizado com 
base em grupos armados, que fazem uma interpretação unilateral 
dos textos sagrados.

 10 O autor desse texto é professor da Universidade Paris VIII e jornalista.
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Motivos internos e externos confl uem para um fi nal nada alenta-
dor. Alerta para o perigo das retaliações tal como se anunciavam nos 
Estados Unidos. Persistindo a pobreza e a marginalização, o terreno 
para o crescimento dos grupos terroristas estava preparado. Alerta, 
ainda, para desdobramentos e incremento desses grupos radicais, 
correndo os riscos de assumir o controle de países detentores de armas 
atômicas, como é o caso do Paquistão. Na eventualidade de uma 
materialização desse alerta, o perigo para o desdobramento de 
um confl ito atômico seria real. Diante do quadro, a sugestão de El 
Alaoui se volta para a construção do diálogo e do respeito, assim 
como propõe mudanças estruturais dentro do mundo árabe para 
acabar com as desigualdades internas e a estagnação. 

Nessa linha de raciocínio, Tariq Ali (2001), escritor paquistanês, 
na mesma edição do Diplô, sugere que a imprensa aborde a questão 
dos terroristas do ponto de vista de um confronto entre duas civi-
lizações, entre dois mundos completamente antagônicos quando 
se fala em cultura, política, sociedade ou religião. No contexto da 
globalização, defende Tariq Ali, torna-se vital a compreensão das 
suas peculiaridades, evitando fazer julgamentos a priori. São dois 
mundos em confronto. A revista Veja não fala nesse tipo de divisão, 
até porque realiza um reducionismo bastante claro nas suas aborda-
gens: estaríamos no confl ito entre o bem e o mal.

Ao compararmos a abordagem dos dois meios de comunicação, 
percebemos como a revista Veja não aprofundou aspectos críticos 
envolvidos nos atentados de 11 de setembro de 2001. A leitura sugere 
que os ataques representam a barbárie e que seus promotores devem 
ser severamente punidos, posição essa defendida pelos Estados 
Unidos. Assim, coincidem as interpretações da revista com as do 
governo americano. A abundância e o exagero de elementos gráfi cos 
e de fotos reafi rmam os conteúdos da Veja. O Diplô manifesta maior 
preocupação com o conteúdo das suas informações, abre seu espaço 
para especialistas em assuntos árabes e provoca a refl exão no leitor 
quando levanta pontos de interrogação que ultrapassam o momento 
presente. Por meio de textos rápidos, o leitor entra na discussão da 
diversidade cultural, do jogo de interesses, e instiga-se a procura de 
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outras informações sobre o tema. Estamos diante de dois enfoques 
claramente diferenciados.

Essas constatações permitem aferir que existem diferenças pro-
fundas dentro do jornalismo que correspondem a posicionamentos 
diferenciados diante dos quais dois universos se confi guram. De fato, 
a opção do Diplô atrai mais e abre muitas possibilidades se compa-
rada à oferecida pela Veja. A fórmula seguida pelo Diplô causa mais 
avanços do que a proposta pela Veja, em parte por seguir alguns dos 
ensinamentos básicos do jornalismo: respeito pelo contraditório, 
apresentar fontes diversas, contextualizar da maneira mais detalha-
da possível o fato estudado, ouvir especialistas e conhecedores do 
assunto, entre outros.

As melhores possibilidades de aproximação com a história se 
encontram no Diplô, embora Veja não possa ser descartada, pois sua 
informação não deixa de representar também uma versão. O atual 
ou a atualidade, no Diplô, não prima pelo sensacionalismo, ao con-
trário, realiza um exercício de refl exão e de levantamento do passado 
para reafi rmar suas ideias. Não condena Osama bin Laden nem o 
presidente dos Estados Unidos, ou seja, não personaliza a questão. 
Em momento algum, encontramos no Diplô incentivo às retaliações 
ou às justifi cativas para dar o troco com a mesma moeda. Inclusive, 
alerta para o perigo dessas atitudes por terem desdobramentos im-
previsíveis. Não simplifi ca as análises (bem versus mal) nem aceita 
que o mundo árabe seja ou represente uma esperança para criar algo 
diferente política, econômica ou socialmente. Critica o radicalismo de 
ambas as partes e aponta sinais de fraqueza no mundo árabe, espaço 
no qual se alimentam os fundamentalismos. 

Por esses motivos, o Le Monde Diplomatique se destaca em com-
paração à revista Veja. Abre as possibilidades de aproximação com a 
história pela semelhança de procedimentos como os apontados ante-
riormente (análise de conjuntura, inserção numa perspectiva ampla, 
previsão de consequências, apontamento de interesses envolvidos, 
entre outros). Contudo, devemos deixar claro que a aproximação e 
a convergência apontadas não signifi cam que ambos os meios apre-
sentam versões acabadas ou mais elaboradas, como a apresentação 
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de documentos e outros recursos que podem interferir diretamente 
na abordagem desse episódio. 

Justamente nesse momento entra a história, completando, pelo 
uso de seus métodos e procedimentos, as interpretações e os motivos 
ocasionadores desse desastre. O surgimento de documentos novos e 
novas informações pode mostrar a inconsistência das interpretações 
dos meios de comunicação analisados, mesmo sendo tão diferentes. 
Mas isso fi ca em aberto para o futuro e na pendência de um traba-
lho mais acurado e completo, dependendo de documentação ou de 
depoimentos. 

 
  


