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RESUMO 

O presente trabalho tem o foco centralizado em dois grandes temas: a Mídia e a Política. O 

objetivo proposto, é entender o papel da Mídia nas sociedades modernas e como esta se relaciona 

a um tema clássico, a Política. Busca entender, também, a dinâmica vigente entre a Mídia e as 

ações governamentais nas sociedades democráticas, passando por temas como o Poder, a 

Dominação e a Opinião Pública. Focará especificamente no caso dos Estados Unidos, estudando 

a forma como esses temas se desenvolvem na sociedade norte-americana e nas ações do governo 

do país. Este artigo pretende ainda, realizar uma análise dos temas e da dinâmica apresentados em 

um caso concreto: os Ataques de 11 de Setembro, as reações imediatas, o início da Guerra ao 

Terror e a Invasão do Afeganistão. Buscará entender como a forma influenciou a Opinião Pública 

e as ações do governo norte-americano. Para isso, se utilizará de três meses da cobertura destes 

eventos por parte de uma grande revista, The Economist, que apesar de ser editada em Londres, 

possui grande circulação em  território norte-americano. A partir dessa análise, poderá relacionar 

os conceitos propostos nos capítulos anteriores às ferramentas concretas utilizadas pela 

publicação. 

Palavras-chave: Mídia, Política, Poder, Dominação, Opinião Pública, Estados Unidos, 

Terrorismo, 11 de Setembro, Guerra ao Terror, Afeganistão.  
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ABSTRACT 

This article has a centralized focus on two main themes: Media and Politics. One of the proposed 

objectives is understanding the role of Media on modern societies and how it relates to a classic 

theme, Politics. Seeks to understand, also, the current dynamic between the Media and the 

government actions on democratic societies, through topics such as Power, Domination and 

Public Opinion. The focus will stand specifically in the case of the United States, studying how 

these themes work on the American society and related to the government’s actions. This article 

intends, also, to conduct an analysis of the issues and dynamics presented in a specific case: the 

terrorist attacks on September 11
th

, the immediate reactions, the beginning of the War on Terror 

and the invasion of Afghanistan. It seeks to understand if and how Media influenced the Public 

Opinion and the actions of the government. For this, there will be used three months from the 

coverage of the events by an important magazine, The Economist, which, despite being edited in 

London, has a wide circulation on the United States territory. From this analysis, it will be 

possible to relate the concepts proposed in the previous chapters to the specific tools used by the 

publication.  

Keywords: Media, Politics, Power, Domination, Public Opinion, United States, Terrorism, 

September 11
th

, War on Terror, Afghanistan. 
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INTRODUÇÃO 

Vivemos um momento bastante particular da história da humanidade no que se refere à 

informação. Não nas estruturas da informação, mas à velocidade que ela chega ao seu público 

final. Principalmente nas grandes cidades, a maior parte da população possui um celular 

conectado à internet, pela qual acessa informações de todos os tipos, por meio  de uma variedade 

enorme de suportes, como blogs, portais de notícias, jornais, revistas e redes sociais. Essa 

facilidade na obtenção de notícias alterou a dinâmica pela qual essas informações são produzidas 

e direcionadas. Mas, no fim das contas o papel da Mídia e a da Indústria Cultural continuam os 

mesmos, apenas muito mais acentuados. Ainda utilizamos essas ferramentas para nos divertir, 

nos informar e formar nossa opinião sobre os mais diversos assuntos.  

A formação dessa opinião é algo essencial para a vida em sociedades de modelo 

Democrático, já que, munidas da opinião formada, a população escolhe seus governantes e tece 

suas críticas a eles. O poder da opinião pública em tempos de velocidade de informação é um 

fator essencial para as dinâmicas de poder em vigor nas sociedades ditas, livres. Por ter um 

grande papel na formação de opinião, a Mídia torna-se uma ferramenta essencial para o equilíbrio 

de um Estado. A influência midiática pode construir a imagem de um governante, derrubá-lo, 

apoiá-lo ou rejeitá-lo. Portanto, se um governo quer o apoio da população, é quase certo que antes 

ele precisa conquistar o apoio da Mídia. 

Outro aspecto extremamente importante do contexto atual é a questão do terrorismo, tão 

presente nos noticiários. Mais recentemente, os atentados terroristas ocorridos em Paris, em 13 de 

Novembro de 2015, reacederam o debate sobre a questão, trazendo à tona  discussões sobre quais 

seriam as reações apropriadas, desde o aspecto militar até o aspecto social. Enquanto parte da 

população pensa em resolver as coisas pelo via militar, uma outra parte tentar encontrar um 

caminho menos óbvio, em que menos vidas inocentes sejam perdidas. Esses padrões, muito 

lembram os eventos do 11 de Setembro de 2001 e as reações seguidas a ele. As mesmas 

discussões voltaram e os mesmos padrões de reação bélica também.  

A Mídia, nesse contexto, tem um papel crucial. É por meio dela que um governo consegue 

a aprovação de que precisa para seguir reagindo da maneira que julgar melhor. É a partir da 
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Mídia que, em seus canais de notícias 24h, seus portais de notícia, seus artigos, analisa 

minuciosamente cada  aspecto da situação e provê ao leitor, as bases sobre as quais a  sua opinião  

será moldada, suas críticas serão tecidas e seu voto será decidido. 

Levando em consideração esse “mundo novo” da informação, este trabalho pretende 

traçar uma breve análise sobre os papéis exercidos pela Mídia e a Propaganda Política, e relação 

estabelecida com áreas clássicas da sociedade, como a Política, o Poder, a Dominação e a 

Opinião Pública. Para tanto, além da apresentação de conceitos chave, analisará os eventos 

ocorridos a partir dos Ataques Terroristas de 11 de Setembro de 2001, passando pela Guerra ao 

Terror e a Invasão do Afeganistão,por meio  da ótica da cobertura da importante revista The 

Economist, que apesar de ser editada no Reino Unido, há  enorme circulação dos Estados Unidos.  
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1. POLÍTICA, MÍDIA E OPINIÃO PÚBLICA. 

Com o objetivo de estudar a influência midiática na política externa norte-americana, 

primeiramente é preciso entender os papéis desempenhados pela mídia e pela política nos Estados 

de forma geral. Dessa forma, a primeira parte deste trabalho pretende tratar de maneira breve e 

introdutória, a relação entre essas duas esferas tão essenciais à vida em sociedade nos nossos dias.  

A princípio, definamos o conceito de Política. Segundo Norberto Bobbio, Nicola 

Matteucci e Gianfranco Pasquino:  

O termo Política foi usado durante séculos para designar principalmente obras dedicadas 

ao estudo daquela esfera de atividades humanas que se refere de algum modo às coisas 

do Estado (...). Na época moderna, o termo perdeu seu significado original, (...) passando 

a ser comumente usado para indicar a atividade ou conjunto de atividades que, de 

alguma maneira, têm como termo de referência a pólis, ou seja, o Estado. Dessa 

atividade ,a pólis, é, por vezes, o sujeito, quando referidos à esfera da Política atos como 

ordenar ou proibir alguma coisa com efeitos vinculadores para todos os membros de um 

determinado grupo social, o exercício de um domínio exclusivo sobre um determinado 

território, o legislar através de normas válidas erga omnes, o tirar e transferir de recursos 

de um setor da sociedade para outros, etc; outras vezes ela é objeto, quando referidas à 

esfera da Política ações como a conquista, a manutenção, a defesa, a ampliação, o 

robustecimento, a derrubada, a destruição do poder estatal, etc (...). (BOBBIO, 

MATTEUCCI e PASQUINO 1983, p.954) 

No âmbito deste estudo, também nos interessa o conceito dos autores quanto à Política e sua 

relação com o Poder: 

O conceito de Política, entendida como forma de atividade ou de práxis humana, está 

estreitamente ligado ao poder. Este tem sido tradicionalmente definido como 

“consistente nos meios adequados à obtenção de qualquer vantagem” (Hobbes) ou, 

analogamente como “conjunto dos meios que permitem alcançar os efeitos desejados” 

(Russell). Sendo um destes meios, além do domínio da natureza, o domínio sobre outros 

homens, o poder é definido por vezes como uma relação entre dois sujeitos, dos quais 

um impõe ao outro a própria vontade e lhe determina, malgrado seu, o comportamento. 

Mas, como o domínio sobre os homens não é geralmente fim em si mesmo, mas um 

meio para obter “qualquer vantagem” ou, mais exatamente, “os efeitos desejados”, como 

acontece com o domínio da natureza, a definição do poder como tipo de relação entre 

sujeitos tem de ser completada com a definição do poder como posse dos meios (entre os 

quais se contam como principais o domínio sobre os outros e sobre a natureza) que 

permitem alcançar justamente uma “vantagem qualquer” ou os “efeitos desejados”. O 

poder político pertence à categoria do poder do homem sobre outro homem, não à do 

poder do homem sobre a natureza. Esta relação de poder é expressa de mil maneiras, 

onde se reconhecem fórmulas típicas da linguagem política: como relação entre 

governantes e governados, entre soberano e súditos, entre Estado e cidadãos, entre 

autoridade e obediência, etc. Há várias formas de poder do homem sobre o homem; o 

poder político é apenas uma delas. (BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO, 1983, p. 

954) 
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A partir destes dois trechos, podemos concluir que a Política tem o Estado como 

referência, pois trata das atividades relacionadas a ele. Pode também, ser um instrumento de 

dominação de homens sobre outros homens, o que é bastante importante para o âmbito da análise 

deste artigo. A Política e o exercício da atividade política podem ser usados como forma de 

manobrar um grupo de pessoas ou toda uma população em direção a um fim ou a um objetivo, já 

que a dominação por si só, normalmente não é o objetivo final.  

Se a Política pode servir como forma de dominação, como esse processo ocorre em uma 

sociedade em que a própria população escolhe seus governantes (e por consequência, 

dominadores) periodicamente, mais precisamente, em uma sociedade democrática? Sobre o 

conceito de Democracia, os autores escrevem: 

Na teoria contemporânea da Democracia confluem três grandes tradições do pensamento 

político: a) a teoria clássica, divulgada como teoria aristotélica, das três formas de 

Governo, segundo a qual a Democracia, como Governo do povo, de todos os cidadãos, 

ou seja, de todos aqueles que gozam dos direitos de cidadania, se distingue da 

monarquia, como Governo de um só, e da aristocracia, como Governo de poucos; b) a 

teoria medieval, de origem “romana, apoiada na soberania popular, na base da qual há 

contraposição de uma concepção ascendente a uma concepção descente de soberania 

conforme o poder supremo deriva do povo e se torna representativo ou deriva do 

príncipe e se transmite por delegação do superior ao inferior; c) a teoria moderna, 

conhecida como teoria de Maquiavel, nascida com o Estado moderno na forma das 

grandes monarquias, segundo a qual as formas históricas de Governo são essencialmente 

duas: a monarquia e a república, e a antiga Democracia nada mais é que uma forma de 

república (a outra é aristocracia), onde se origina o intercâmbio característico do período 

pré-revolucionário entre ideais democráticos e ideais republicanos e o Governo 

genuinamente popular é chamado, em vez de Democracia, de república. (BOBBIO, 

MATTEUCCI e PASQUINO 1983, p. 319) 

Comum nas três teorias, é a descrição da Democracia como uma forma de governo em  que o 

poder emana do povo, um governo de todos ao invés do governo de um só.  

Pode ser relativamente simples enxergar um padrão de dominação de um governo sobre 

uma população quando esta tem um ator principal, um rosto, como em um governo autoritário 

com a figura de um ditador. No entanto, em uma sociedade dita de todos, pode ser difícil notar 

quando um só grupo domina a grande massa. Na vida moderna, isto ocorre, pois tal dominação é 

sutil, não usa elementos de força física, mas está onipresente na sociedade: a Mídia, mais 

especificamente a mass media, ou Mídia de Massa, aquela que tem um alcance maior sobre a 

população. Mauro Wolf define essa ferramenta como: 
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(...) os mass media[que] constituem, simultaneamente, um importantíssimo setor 

industrial, um universo simbólico objeto de um consumo maciço, um investimento 

tecnológico em contínua expansão, uma experiência individual cotidiana, um terreno de 

confronto político, um sistema de intervenção cultural e de agregação social, uma 

maneira de passar o tempo, etc. Tudo isso se reflete naturalmente na forma de estudar 

um objeto que muda tantas vezes(...).  (WOLF, 1987, p. 4) 

É interessante, ainda, que o conceito de Mídia seja acompanhado do conceito de Opinião 

Pública, já que os dois fenômenos estão estritamente ligados, sendo igualmente importantes para 

a presente análise. Bobbio, Matteucci e Pasquino definem a Opinião Pública da seguinte forma:  

 A Opinião pública é de um duplo sentido: quer no momento da sua formação, uma vez 

que não é privada e nasce do debate público, quer no seu objeto, a coisa pública. Como 

"opinião", é sempre discutível, muda com o tempo e permite a discordância: na 

realidade, ela expressa mais juízos de valor do que juízos de fato, próprios da ciência e 

dos entendidos. Enquanto "pública", isto é, pertencente ao âmbito ou universo político, 

conviria antes falar de opiniões no plural, já que nesse universo não há espaço apenas 

para uma verdade política, para uma epistemocracia. A Opinião pública não coincide 

com a verdade, precisamente por ser opinião, por ser doxa e não episteme; mas, na 

medida em que se forma e fortalece no debate, expressa uma atitude racional, crítica e 

bem informada. (BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO 1983, p. 842) 

Entende-se então que a Opinião Pública, além de mutável, não se baseia necessariamente em 

fatos ou na verdade. Na realidade, a opinião de uma população, ou Opinião Pública deriva das 

informações que lhe são apresentadas (o que nem sempre representa o todo) e de como estas lhe 

são apresentadas. Nesse estágio, é importante entender como a Mídia se comporta e a quem ela 

serve, já que é por meio deste canal que a maior parte da população obtém suas informações e 

consequentemente, o material com a qual formará sua opinião. 

Piers Robinson, pesquisador de comunicação, mídia e política mundial, com foco em 

conflitos e guerras, nos evidencia um caminho de análise do papel desempenhado pela Mídia ao 

nos apresentar duas perspectivas dominantes no meio acadêmico: 

Two perspectives dominate the academic debate: the pluralist model and the elite model. 

The pluralist model assumes that power is dispersed throughout society (including across 

the media and the public) so that no one group or set of interests dominate. As such, 

pluralist accounts maintain that media and publics are independent from political 

influence and, as such, can (and should) act as powerful constraints upon governments. 

(...) Conversely, the elite model, assumes that power is concentrated within elite groups 

who are able to dominate politics and society. As such, elite accounts maintain that both 

the media and the public opinion are subservient to political elites. From this 

perspective, media have a rather less independent form of influence - acting merely as 

mouthpieces for government’s officials, operating to mobilize public support of 

respective policies. (ROBINSON, 2008, p. 138) 
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No Modelo Pluralista, o poder está disperso na sociedade para que nenhum grupo ou 

conjunto de interesses domine, garantindo um modelo de governo que não está nas mãos de 

poucos. Dessa forma, a Mídia e o público são independentes de influência política e, portanto, 

podem (e devem) agir como ferramentas poderosas de constrangimento de governo. O autor 

ainda cita um debate sobre CNN effect1, através do qual a cobertura midiática independente pode 

aplicar pressão sobre o governo em busca de um curso de ação particular em um momento de 

crise. No Modelo Elitista, por sua vez, o poder está nas mãos de pequenos grupos, que, por meio 

da Mídia, exercem seu poder de dominação, mobilizando a sociedade em torno de um objetivo 

estabelecido, legitimando suas ações. 

Para que o primeiro Modelo possa se estabelecer, duas condições devem ser cumpridas: as 

informações devem ser entregues à população de forma objetiva pela mídia, livre de pontos de 

vista; além disso, o público deve ser capaz de consumir e processar as informações recebidas, 

para que assim possa formar uma opinião independente. No segundo modelo, por sua vez, a 

função da mídia se resume a comunicar os pontos de vista dos policy makers, a um público que o 

aceita passivamente. (ROBINSON, 2008, p. 141).  

Segundo Robinson, (2008) em uma sociedade democrática, espera-se que a Mídia se 

conforme ao Modelo Pluralista, sendo uma ferramenta facilitadora do debate completo e aberto 

sobre questões importantes. O Modelo Elitista seria característico de sociedades totalitárias, onde 

a Mídia é objeto de controle do Estado. O desempenho de um papel democrático e pluralista por 

parte da Mídia, no entanto, é questionável ( 2008 p 142). Para alguns defensores do Modelo 

Elitista, a Mídia pode desempenhar apenas os seguintes papéis: agenda setting (MCCOMBS e 

SHAW, 1972; COHEN, 1963 apud ROBINSON, 2008, p. 145), ao focar em determinados 

assuntos ao invés de outros; priming (IYENGAR e KINDER, 1987 apud ROBINSON, 2008, p. 

145), ao preparar e direcionar o público às questões pelas quais devem julgar seus líderes; e 

framing (ENTMAN, 1991 apud ROBINSON, 2008, p. 145), que se refere à maneira pela qual as 

informações são apresentadas e como esta influencia a forma como o público percebe 

determinadas questões.  

                                                 
1 Teoria da Ciência Política e dos estudos de Mídia. Defende que o desenvolvimento dos canais internacionais de 

notícias que funcionam 24h por dia, teve um grande impacto na condução da Política Externa dos Estados. Este 

processo iniciou-se no fim da Guerra Fria (Livinston, Steven in CLARIFYING THE CNN EFFECT: An 

Examination of Media Effects According to Type of Military Intervention). 
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A partir dos conceitos básicos e dos debates apresentados por Robinson, podemos 

estabelecer uma relação com as ideias críticas de Noam Chomsky,(2002) um dos mais renomados 

críticos contemporâneos da relação entre Mídia e Política. Tendo como base as democracias 

liberais, em especial a dos Estados Unidos, ele analisa o papel da Mídia em relação ao Governo e 

à Sociedade. 

Primeiramente, apresentemos as duas formas pelas quais a Democracia pode existir, sob a 

ótica de Chomsky: 

Uma delas considera que uma sociedade democrática é aquela em que o povo dispõe de 

condições de participar de maneira significativa na condução de seus assuntos pessoais e 

na qual de informação são acessíveis e livres [...]. Outra concepção de democracia é 

aquela que considera que o povo deve ser impedido de conduzir seus assuntos pessoais e 

os canais de informação devem ser estreita e rigidamente controlados. Esta pode parecer 

uma concepção estranha de democracia, mas é importante entender que ela é a 

concepção predominante. (grifo meu) (CHOMSKY, 2002, p. 9 e 10). 

A segunda definição apresentada é necessária para entender como uma população pode ser 

influenciada pela Mídia, para atender as  necessidades políticas de um Estado ou um governo. 

Nessa forma de democracia, o povo acredita participar do processo político ao exercer seu poder 

de voto, mas, na realidade, apenas é guiado a fazer as escolhas que faz, não tendo grandes 

poderes de voz após este momento. Este processo, no entanto, não é percebido pela maior parcela 

da população. O que pode se relacionar às ideias dos defensores do Modelo Elitista, que 

questionam a capacidade intelectual da massa. 

Noam Chomsky define esse “modelo” como “Democracia de Espectadores”: 

                                [...] “os interesses comuns escapam completamente da opinião pública” e só podem ser 

compreendidos e administrados por uma “classe especializada” de “homens 

responsáveis” que são suficientemente inteligentes para entender como as coisas 

funcionam. (CHOMSKY, 2002, p. 15) 

Assim, um pequeno grupo de “especialistas” é eleito pela grande massa de pessoas, que não teria 

a inteligência suficiente para entender quais são os interesses comuns à população e ao Estado, e 

muito menos para administrar tais interesses.  

Ora, existem duas “funções” numa democracia: a classe especializada, os homens 

responsáveis, assume a função executiva, o que significa que eles pensam, planejam e 

compreendem os interesses de todos. Depois, temos o rebanho desorientado, e ele 
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também tem função na democracia. Sua função na democracia, dizia ele, é a de 

“espectador”, e não de participante da ação. [...] Porém, uma vez que ele tenha 

transferido seu apoio a um ou outro membro da classe especializada, deve sair de cena e 

se tornar espectador da ação, não participante. Isso numa democracia que funcione de 

maneira adequada. (CHOMSKY, 2002, p.17) 

Tal concepção relaciona-se ao questionamento da sabedoria do Modelo Pluralista e sua 

crença de que a população deve ter uma opinião independente. Segundo aqueles que, a princípio, 

defendem o Modelo Elitista, a maior parte da população é mal informada e não tem as condições 

necessárias para sustentar uma opinião coerente, e, portanto, capaz de influenciar a política.   

Para Chomsky, os governantes partiriam do pressuposto de que a massa popular é 

ignorante a ponto de não saber o que faz, e, portanto, deve ser mantida em seu lugar. O povo é 

essencial para a democracia, seja ela qual for, já que escolhe o grupo especialista que a 

representará. Mas sua ação acaba aí. Ignorante que é, a massa deve ser controlada. Mas, como 

manter um grupo tão grande e diverso de pessoas em seu devido lugar? Como evitar que a massa 

manche a democracia com a sua ignorância? Como controlá-la? A resposta é simples e é 

praticada há tempos: distraindo-a. Se a população está distraída com outros assuntos que não 

sejam os políticos, que não sejam o interesse comum (que inclui o seu próprio), ela não estragará 

os rumos bem traçados pelo tão bem capacitado grupo especializado. Nesse momento, a Mídia 

desempenha um importantíssimo papel, assim como as escolas e a pop culture
2.
 Por meio desses 

instrumentos, uma percepção apenas razoável da realidade é apresentada ao povo, com o intuito 

de lhe “incutir as ideias e convicções certas” (CHOMSKY, 2002, p.18), que o façam apoiar as 

ações do seleto grupo intelectual.  

Uma população pode ser convencida de qualquer coisa desde que as armas certas sejam 

usadas. E a principal delas é o medo. Se o povo for convencido de que existe uma grande ameaça 

à sua sobrevivência ou à existência de seu Estado, este se torna muito mais suscetível a aceitar e 

apoiar ações mais duras ou medidas extraordinárias. Essa ameaça construída normalmente é 

externa por um grande motivo: se as pessoas estão distraídas com algo que está acontecendo lá 

fora, prestarão menos atenção ao que acontece aqui dentro. Dessa forma, as chances de 

contestação popular diminuem drasticamente; “a propaganda política patrocinada pelo Estado, 

                                                 
2 O termo pop culture, neste caso, refere-se à Indústria Cultural. 
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quando apoiada pelas classes instruídas e quando não existe espaço para contestá-la, pode ter 

consequências importantes. ” (CHOMSKY, 2002, p.13). 

É nessa dinâmica de controle e distração que se encontra a diferença básica entre uma 

Democracia e um regime Totalitarista. Neste último, a população é controlada por meio do 

monopólio da força, da imposição dura de suas medidas, da inibição da contestação pelo medo. 

Enquanto isso, em uma Democracia, o controle por meio da manipulação da realidade e da 

distração é tão eficaz, que a maior parte da população nem percebe que existe algo a ser 

contestado. Walter Lippmann (apud CHOMSKY, 2002, p.14) chama esse processo de “revolução 

na arte da democracia”. Segundo ele, esta “revolução” pode ser usada para “construir o 

consenso” da população. 

2. O CASO DOS ESTADOS UNIDOS. 

Após a breve apresentação dos principais conceitos inerentes ao tema deste trabalho, 

podemos prosseguir com a análise inicialmente proposta. Para tal, voltemo-nos ao estudo de 

como estes conceitos e debates se apresentam e se desenvolvem no caso específico dos Estados 

Unidos da América. 

   2.1. Estrutura Midiática, Propaganda Política e Relações Públicas.  

Um panorama importante das estruturas midiáticas do país é apresentado pelos autores 

Rosatti e  Scott (2011). Inicialmente, é importante entender que a mídia de massa e o processo de 

comunicação norte-americana  figura como elemento bastante significativo tanto no âmbito 

político interno quanto externo. Isso se deve ao fato de que a maior parte da informação adquirida 

pela população é proveniente da mídia de massa (principalmente os jornais, revistas e televisão), 

instrumento que acaba por ser determinante na formação da visão de mundo da população. 

Consequentemente, a mídia passa a ter papel essencial na formação da opinião dos nacionais no 

que diz respeito às ações governamentais.  

Em um breve histórico da mídia de massa norte-americana, Rosatti e Scott (2011) 

apresentam um processo de comunicação que sofreu grandes transformações. A estrutura 

midiática do país era composta de pequenos jornais locais, dedicados a pequenas localidades. A 
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importância desse estilo de jornal era enorme para a formação de opinião. A diversidade de 

óticas, ângulos e opiniões tendia a ser maior, apesar de não possuir tão grande alcance sobre a 

população do país. Tal estrutura poderia ser propícia ao desenvolvimento de um Modelo 

Pluralista, citado anteriormente, ao dispersar a opinião e o poder pelo país, por meio de  pequenos 

grupos.  

Segundo os autores, a mudança ocorreu seguindo a tendência da globalização e da 

industrialização da economia. Aqueles pequenos grupos de comunicação acabaram se unindo na 

formação de enormes conglomerados. Grandes em tamanho e pequeno em quantidade, esses 

conglomerados formaram um seleto grupo de comunicação, capaz de alcançar uma enorme massa 

de pessoas.  

Nesse contexto, a diversidade de opiniões esbarra na quantidade de fontes de informação 

disponível. As grandes instituições e agências norte-americanas, grandes provedoras de 

informações, possuem um número fixo de correspondentes de grandes publicações e programas. 

Dessa forma, além de receber as notícias por meio de uma pequena quantidade de veículos, essas 

informações tendem a ser altamente enviesadas, já que são providas pelos próprios porta-vozes e 

autoridades das agências e instituições governamentais. 

Além da pouca diversidade de fontes, é importante ressaltar o fenômeno da seletividade 

no campo internacional, lembrada por Rosatti e Scott. Tal fenômeno diz respeito à cobertura dos 

acontecimentos internacionais, pode ser explicado por alguns fatores, como a complexidade e a 

grande variedade dos acontecimentos, (que precisam ser encaixados em espaços pequenos e 

tempos curtos, de forma simplista, que seja fácil de entender) ou ainda o processo político 

envolvido. As escolhas do que é mostrado ou não, é feita pelos profissionais da mídia, que 

acabam privilegiando a busca pela audiência (e pelo dinheiro e prestígio que esta trará). Como 

consequência, a escolha mais frequente, é a cobertura de grandes desastres ou tragédias, com a 

adição de ares sensacionalistas. Dessa forma, o apelo de uma notícia é maximizado para a maior 

parte da população. 

Ainda em termos de seletividade, os autores lembram que a cobertura internacional 

privilegia quase que inteiramente os acontecimentos em que os Estados Unidos têm participação. 
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Uma consequência importante deste fenômeno é o fato de que o norte-americano comum não tem 

grande noção sobre questões internacionais antes que estas se tornem tragédias ou alvos de 

participação norte-americana. Portanto, estes cidadãos acabam sendo extremamente suscetíveis à 

influência da mídia, já que não possuem conhecimentos prévios da situação ou território em 

questão. Tal influência é concretizada na reduzida quantidade de informação concreta e contexto 

histórico que poderia informar melhor o público em uma situação de crise.  Este fenômeno pode 

ser relacionado a um Modelo Elitista, no qual a população é um agente passivo no recebimento 

de informações providas pelos policy makers. 

Outro aspecto lembrado por Rosatti e Scott, diz respeito ao fato de que apesar de ser 

formada por grandes conglomerados de empresas, a mídia e o jornalismo são feitos por pessoas, 

por seres humanos dotados de opiniões e ideologias, que acabam influenciando as estruturas do 

processo de comunicação, apesar do compromisso jornalístico com a imparcialidade e a 

objetividade. Sendo pessoas, os jornalistas também são passíveis de influência em alguma 

medida pela ideologia e a cultura da sociedade em que vivem, no caso a norte-americana. São 

seres humanos, e não robôs, aqueles que selecionam a informação a ser transmitida e lhe aplicam 

determinada ótica. Dessa forma, a Mídia nunca é livre de valores (ROSATTI e SCOTT, 2011). 

Para Chomsky,(2002) os Estados Unidos foram os pioneiros na atividade de relações 

públicas. Como seus líderes diziam, eles estavam comprometidos com o “controle da mente da 

população”. Esses líderes americanos haviam aprendido bastante com a experiência com a 

Comissão Creel e a criação do Pânico Vermelho (2002, p.22). A citada Comissão foi criada no 

governo do presidente Woodrow Wilson, eleito em 1916 com a plataforma “Paz sem Vitória”. A 

população tinha uma característica extremamente pacifista na época, não vendo motivo que 

justificasse o envolvimento em uma guerra europeia. No entanto, o governo estava comprometido 

com a Primeira Guerra Mundial, e, portanto, tinha de mudar esse quadro. Com a criação da 

Comissão Creel, o governo conseguiu o feito de transformar uma população pacifista numa 

população belicosa e histérica, que queria destruir tudo que fosse alemão e salvar o mundo (2002, 

p.11 e 12). As mesmas técnicas foram utilizadas para espalhar o chamado Pânico Vermelho. 

Diversos instrumentos foram utilizados, como a dispersão de boatos que davam conta de uma 

série de atrocidades supostamente cometidas pelos comunistas, como arrancar braços de bebês 

(2002, p.13). Para Chomsky, isto nos deixa uma lição: “a propaganda política patrocinada pelo 
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Estado, quando apoiada pelas classes instruídas e quando não existe espaço para contestá-la pode 

ter consequências importantes”. (2002, p.13) 

O controle da mente da população por meio da Propaganda Política e do serviço de 

Relações Públicas se dá pela construção de uma opinião comum. Chomsky apresenta uma 

mudança nas Relações Públicas através de eventos ocorridos em 1937, durante a importante 

greve de Steel em Johnstown, no oeste da Pensilvânia. Os empresários abandonaram a velha 

técnica de contratar capangas e aplicar violência contra os grevistas e apelaram para os recursos 

muito mais sutis da propaganda. O objetivo era colocar a população contra os grevistas, passando 

a imagem de que estes eram desordeiros, nocivos à população e que prejudicavam o interesse 

geral. Esse interesse geral é o “nosso interesse”, o interesse de todos nós contra o interesse deles 

(2002, p. 25), ou seja, criou-se uma ideia comum. Essa nova abordagem, funcionou 

extremamente bem.  

Essa fórmula, de colocar o “nós” a favor de coisas boas e o “eles” a favor de coisas ruins 

(e consequentemente contra nós) ficou conhecida como a Fórmula do Vale Mohawak (2002, 

p.25), sendo repetida diversas vezes. Afinal de contas, quem poderia ser contra tudo que há de 

bom e a favor de tudo que é ruim? Para Chomsky, o objetivo principal de uma propaganda bem-

feita é ciar um slogan vazio do qual ninguém vai discordar e todos vão apoiar como “apoie as 

nossas tropas.” Um slogan desse tipo não dá maiores informações e nem motivos para que 

alguém possa discordar.  

Para Chomsky, os profissionais de Propaganda Política e Relações Públicas têm uma 

concepção bem específica sobre a Democracia, na qual uma classe especializada é treinada para 

trabalhar a serviço dos senhores da sociedade e o resto da população deve ser mantida sem 

nenhum tipo de organização, pois isso só causaria confusão. Para isso, o cidadão deve 

permanecer em frente à TV (e aqui poderíamos incluir a mídia impressa e a mídia eletrônica) 

absorvendo os valores que lhes são incutidos, os “valores certos”. O ideal é que a população 

comum seja distraída por programas cômicos, jogos de futebol e entretenimento em geral, e, de 

vez em quando, seja convocada a entoar algum slogan vazio que a mantenha na linha. É preciso 

também, mantê-la sempre assustada, seja por algum demônio interno seja por um externo, para 

que não haja tempo de parar e pensar.  
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O contexto traçado por Chomsky nos Estados Unidos dá conta de um país comandado 

pelo mundo dos negócios, com sindicatos enfraquecidos, com uma cultura operária que um dia 

foi rica, destruída. Outras formas de organização popular são praticamente inexistentes. Para o 

autor, os dois partidos, o Democrata e o Republicano são meras facções do partido dos negócios. 

A maior parte da população não se daria o trabalho de votar. Além disso, a Mídia seria um 

monopólio coletivo: todos têm o mesmo ponto de vista. (2002, p. 30). Uma sociedade, assim, 

poderia ser considerada um terreno fértil para manipulações.  

2.2. Os Ataques de 11 de setembro de 2001 e as reações imediatas. 

Na manhã do dia 11 de setembro de 2001, quatro aviões comerciais, ao todo, com 265 

pessoas a bordo, foram sequestrados por 19 terroristas que desviaram suas rotas originais. Dois 

destes aviões tinham como alvo um dos maiores ícones da cidade de Nova York, o World Trade 

Center, que além de ser conhecido como polo econômico, era figura recorrente no imaginário 

cultural, em aparições em séries e filmes. O primeiro avião atingiu a Torre Norte do World Trade 

Center às 8h46min, o segundo, a Torre Sul às 9h03min. A segunda colisão foi transmitida ao 

vivo para o mundo pela CNN. O terceiro avião se chocou contra o Pentágono, sede do 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos, às 9h37min. O quarto avião, não atingiu o seu 

destino final, caindo em um campo aberto em Shanksville, na Pensilvânia, após uma tentativa de 

os passageiros de retomar o controle do avião.  

Num espaço de tempo de apenas duas horas (desde o sequestro dos aviões e o desvio de 

suas rotas, até a queda do último destes), o pânico de um ataque terrorista sem precedentes estava 

instalado, não só nos Estados Unidos, como no mundo ocidental como um todo. Todos os 

acontecimentos, minuto a minuto, foram acompanhados e destrinchados exaustivamente ao vivo 

pela população mundial por meio  dos meios de comunicação. O ineditismo não ficou só no fato 

de ser um ataque terrorista de grandes proporções dentro do território norte-americano, como 

também na massiva cobertura de um ataque deste tipo.  

Além de importantes mudanças do âmbito externo, os ataques terroristas desencadearam 

fortes mudanças no âmbito interno do país.  Segundo Pecequilo (2013), o período de 

administração de George W. Bush, o presidente da época, pode ser dividido em algumas fases. A 
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primeira fase, que vai de janeiro a setembro de 2001, é marcada por “tendências mistas de 

ofensiva neoconservadora, resistência interna e baixa popularidade” ( 2013, p.12) A eleição do 

presidente não era apoiada por mais da metade da população, além de ser contestada pelo fato de 

ter sido decidida nos tribunais, após a Suprema Corte Federal suspender uma recontagem de 

votos. O inesperado ataque em 11 de Setembro alterou bruscamente a situação “ao gerar um 

consenso baseado no medo inédito que atingiu os Estados Unidos depois da perda da 

invulnerabilidade do território continental. ” (2013, p.13). A autora define bem as intenções dos 

ataques: 

Associado em um primeiro momento às atitudes unilaterais de Bush filho, os ataques 

tinham um contexto mais amplo: a contestação da dominação hegemônica, cuja 

supremacia militar não poderia ser combatida, mas cuja sociedade apresentava fissuras. 

Para explorar essas fissuras, o foco de 11/09 foram símbolos do poder social e 

econômico do país (as torres gêmeas do World Trade Center em Nova Iorque) e 

estratégico-político (Pentágono e prédios públicos em Washington, DC).(2002,p.13) 

Durante os ataques, o Presidente George W. Bush cumpria compromissos em uma escola 

infantil em Sarasota, na Flórida. Sua primeira fala sobre os fatos, ainda sem possuir muitas 

informações, foi a de que havia ocorrido um “aparente ataque terrorista”. As primeiras reações do 

governo foram parar as operações em todos os aeroportos do país, pela primeira vez na história. 

Prédios públicos como a Casa Branca, os Departamentos de Estado e Justiça, o Banco Mundial e 

a ONU foram evacuados. As fronteiras com Canadá e México entraram em alerta máximo. Bush, 

falando de uma base da Força Aérea na Louisiana, em seu caminho de volta da Flórida, diz que 

todas as medidas de segurança apropriadas estão sendo tomadas, incluindo colocar o Exército em 

“high alert” em todo o mundo, e faz a seguinte declaração: ”Make no mistake, the United States 

will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts” (CNN,2001). O presidente 

ainda pede orações por todos aqueles que morreram ou se feriram nos ataques. Já na tarde 

daquele dia, David Ensor, Correspondente de Segurança Nacional da CNN reporta que os oficiais 

norte-americanos acreditam haver “bons indícios” de que Osama bin Laden, militante saudita 

suspeito de coordenar os bombardeios de duas embaixadas dos Estados Unidos em 1998, estava 

envolvido nos ataques.  

Na mesma noite, o Presidente, falou à população em rede nacional, diretamente o Salão 

Oval, em um pedindo de orações pelas milhares de vidas que foram “acabadas pelo mal”, 

enchendo os norte-americanos de perplexidade, tristeza e raiva. O Presidente ainda diz que os 
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ataques tiveram os Estados Unidos como alvo, pois este é o maior polo de liberdade e 

oportunidade do mundo e que, a “fundação da América” não foi destruída. Anuncia que o 

governo não fará distinção entre os terroristas que cometeram os atos e aqueles que os abriguem 

ou protejam. A aprovação de George W. Bush, que no início de seu mandato girava em torno de 

60%, pulou para 90% após os ataques (GALLUP, 2015) 

Pecequilo (2013) ressalta ainda outras reações aos ataques, como a liberação de novas 

forças neoconservadoras internamente e o favorecimento da construção de um novo inimigo, “o 

terrorismo fundamentalista islâmico de caráter transnacional (...) e a implementação de regras de 

censura e restrição de liberdades civis pelo Estado.” (2013, p.13) A sistematização de todas essas 

regras ocorreu com o estabelecimento do Ato Patriota em 2001, uma lei de combate ao terror que 

permitia o encarceramento, sem direito a advogado, de suspeitos de envolvimento em atos 

terroristas ou de espionagem de cidadãos. Pecequilo ainda lembra a redefinição das práticas de 

interrogatório mais duras, o que acabou por autorizar a tortura em memorandos internos. Os 

prisioneiros passaram a ser considerados “não como soldados, mas como combatentes inimigos, 

sem pátria, somente com afiliação de grupos terroristas”. (2013, p.13) Essas tendências 

resultaram em grandes violações dos Direitos Humanos com “escândalos de maus tratos de 

prisioneiros de Guantánamo em Cuba, nas instalações de Abu Graib no Iraque e em instalações 

secretas da CIA em outros países” (2013, p.13). Como forma de amparar todas essas ações, criou-

se o Departamento de Segurança Doméstica (Homeland Security) e USNORTHCOM (Comando 

do Norte), em 2001. (2013, p.13) 

Em 20 de Setembro de 2001, em discurso ao Congresso, George W. Bush declara a 

chamada “Guerra ao Terror”, buscando proteger um mundo onde “a liberdade em si, estava sendo 

atacada”. Anuncia que as evidências recolhidas, apontavam para a organização terrorista Al 

Qaeda como autora dos atos em 11 de Setembro. Comparou-a a máfia: “Al Qaeda is to terror, 

what Mafia is to crime, but its goal is not making Money, its goal is remaking the world and 

imposing its radical beliefs on people everywhere”. Adiciona que seus objetivos incluem matar 

todos os cristãos, judeus e americanos, não fazendo distinção entre civis e militares. George W. 

Bush, diz que a organização e seu líder, Osama Bin Laden, estão ligados à muitas outras 

organizações em diversos países, totalizando milhares de terroristas pelo mundo, que são trazidos 

a países como o Afeganistão, para serem treinados em táticas de terror e posteriormente enviados 
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de volta a seus países de origem, com o objetivo de espalhar o mal e a destruição. O presidente 

ressalta que a liderança da Al Qaeda tem grande influência sobre o Afeganistão, apoiando o 

regime do Talibã, que na época controlava a maior parte do país. Bush diz que respeita o povo do 

Afeganistão, um país que é uma amostra do que a Al Qaeda quer para o mundo, mas condena o 

Talibã. Inicia então, algumas demandas: como entregar todos os líderes da Al Qaeda, fechar 

campos de treinamento de terroristas e entregar prisioneiros norte-americanos. Ressalta que as 

demandas não estão abertas à discussão ou negociação. O presidente declara que os inimigos da 

América são todas as organizações terroristas e os governos que as apoiam, e que a Guerra ao 

Terror não acabará até que todo grupo terrorista de alcance global tenha sido encontrado, parado 

e derrotado. (Vídeo do  Youtube, 2010) 

Em 7 de Outubro de 2001, os Estados Unidos da América invadiram o Afeganistão. 

3. O 11 DE SETEMBRO NA MÍDIA – THE ECONOMIST 

Nesta terceira parte do trabalho, será realizada uma análise específica de um veículo de 

Mídia. O objeto escolhido para esta análise foi a The Economist, publicação semanal de língua 

inglesa, propriedade do The Economist Group. Apesar de ser editada em Londres, tem grande 

alcance global. Em 2006, por exemplo, a sua circulação semanal girava em torno de 1.1 milhões 

de exemplares, metade disso, só nos Estados Unidos. A The Economist ganhou muitos leitores 

por fazer cobertura de acontecimentos globais. 

Para a presente análise, foram colhidos os editoriais semanais de três meses que cobriram 

os eventos posteriores aos ataques terroristas, começando do dia 13 de setembro (dois dias após 

os eventos em Nova York) e terminando no dia 13 de dezembro. O capítulo será divido em cinco 

partes: uma parte para cada mês de cobertura e uma parte final para análise geral. 

3.1. Setembro de 2001 

Para Rosatti e Scott, nos momentos iniciais de uma crise, é mais provável que os veículos 

midiáticos apoiem as respostas e ações do governo, para que só depois de algum tempo, possam 

surgir críticas. A The Economist, segue esta tendência, apesar de fazer algumas críticas as ações 

imediatas aos ataques e anteriores a eles. No primeiro editorial analisado, o de 13 de setembro de 
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2001, chamado The day the world changed, a publicação tece críticas as primeiras reações do 

governo norte-americano quanto à segurança do presente George W. Bush. Para a publicação, foi 

um erro manda-lo às pressas para um lugar seguro. Bush deveria ter mostrado liderança, ter sido 

visto sendo um bom líder, ao se deslocar para as ruínas dos ataques ou para a Casa Branca. Este 

erro, no entanto, foi rapidamente corrigido, o que deu créditos a Bush. O discurso de Bush na 

Casa Branca na noite do dia 11 de setembro foi elogiado: “In his first messages to the country, 

George Bush spoke well, balancing reassurance and resolve”.  

Ainda no mesmo dia 13, a The Economist critica o que chama de grande falha no 

recolhimento de informações. Uma ação tão bem planejada deveria ter sido interceptada. Traz as 

ideias de alguns críticos, que há algum tempo acham que os Estados Unidos e seus aliados têm se 

apoiado muito em alta tecnologia e deixado de lado as “antigas técnicas” como a espionagem 

humana. Segundo a publicação, para lutar contra inimigo sem escrúpulos, os governos teriam que 

trabalhar com os dois. O preço alto disso, seria a perda de privacidade e liberdades individuais. 

Mas, após os ataques, as prioridades podem ter mudado.  

As relações diplomáticas do Governo Bush anteriores aos ataques também são criticadas. 

Para a The Economist, houve uma grande falha do presidente em criar bases de cooperação com 

outros Estados. Essa cooperação é essencial em um momento de luta contra um grupo terrorista 

de alcance global. Para a publicação, os Estados Unidos deveriam  ser cautelosos ao retaliar, pois 

esta seria  uma questão traiçoeira. Deveria  evitar inflamar mais os ânimos de possíveis mártires 

do terrorismo. A resposta, no entanto, não deveria  ser tímida. 

Já no editorial do dia 20 de setembro, The battle ahead, a The Economist começa uma 

campanha de apoio à reação militar preparada pelos Estados Unidos. O texto publicado no 

mesmo dia em que George W. Bush faria o discurso em que declara a chamada Guerra ao Terror, 

defende que a batalha, apesar de perigosa e arriscada, deveria  ser travada  e ganha. Critica 

aqueles que são contra o conflito por quererem a paz, pois defendem que diante de um 

acontecimento como esse, a paz precisaria  ser conquistada. São estabelecidos, inclusive, os 

requisitos para que a guerra seja ganha. Primeiramente, deveria  haver determinação por parte dos 

Estados Unidos e seus aliados. O segundo requisito, esboça uma crítica à abordagem de Bush: 
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The second requirement is a sense of priorities. President Bush and others have been 

right to say that the enemy is not just the terrorists themselves but also those countries 

that harbor and foster them. But the more ambitious the effort, the less likely is to 

success. No commander likes to fight on several fronts at once. President Bush will need 

to choose what his top priority should be – probably Osama bin Laden and his network – 

and focus first on that, rather than embarking immediately upon a wider war. (THE 

ECONOMIST, 2001)  

O terceiro requisito, por sua vez, fala de paciência, algo que seria mencionado por Bush algumas 

semanas depois. Esta não é uma tarefa a ser completada rapidamente e unicamente através dos 

meios militares. Os Estados Unidos precisam unir aliados: os países amigos da OTAN 

(Organização do Tratado do Atlântico Norte), além do apoio essencial de Estados islâmicos que 

rodeiam o Afeganistão e outros possíveis esconderijos de terroristas. Dessa forma, a publicação 

apoia as intenções governistas de reação militar, mas faz certas ressalvas quando a forma com a 

qual ela deve ser feita.  

Em três artigos publicados sobre o assunto no dia 27 de setembro, a The Economist, tece 

elogios ao “bom começo” da campanha contra o terrorismo, além da forma com George W. Bush 

lidou com as questões que se apresentaram. No primeiro, chamado Closing in:  

The United States did not immediately lash out in a vengeful rage. President George 

Bush did not fall on his face or reach for his gun; instead he has shown considerable 

amounts of skill, subtlety, leadership and, above it all, intelligence. Countries in the 

Middle East and Central Asia, in the midst of which sit the Al-Qaeda terror bosses and 

their bosses and their Taliban hosts in Afghanistan, did no rush to gang up on America; 

instead almost all offered some degree of support, forming a fragile but nevertheless 

remarkable coalition. (...) The campaign against them has got off to a very good start. . 

(THE ECONOMIST, 2001)  

A publicação então ressalta que é apenas um começo e que, a parte mais complicada está por vir: 

a intervenção militar no Afeganistão. É fácil ver os riscos envolvidos: 

They begin with the dilemma surrounding the very aim of the military action. On 

September 20th, in his stirring speech to Congress, President Bush suggested that there 

would be two targets: al-Qaeda, with its boss Osama bin Laden; and the Taliban regime 

itself. Since then, Mr. Bush’s officials have been retreating from that language, seeking 

to focus solely on al-Qaeda. . (THE ECONOMIST, 2001)  

Há ainda o risco de que uma ação militar desastrada possa causar instabilidade fora dos Estados 

Unidos, no Paquistão e na Arábia Saudita, por exemplo. 
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Além dos riscos, no entanto, a The Economist enxerga uma grande oportunidade: a de 

uma aliança extraordinária que só foi possível após os ataques. Tal alianças inclui os países da 

OTAN, a Rússia, o Uzbequistão, Tajiquistão, Paquistão, Arábia Saudita e outros países do Golfo, 

além da aquiescência da China e do Iran, o que não seria possível antes do dia 11 de setembro. 

Isso é reflexo de uma combinação de coisas: o horror da morte de milhares de pessoas, a 

hostilidade contra o Afeganistão, o interesse próprio em ganhar apoio ocidental contra rebeldes 

domésticos, além do reconhecimento da importância militar e econômica dos Estados Unidos. 

No segundo artigo do dia, Liverty v Security, a publicação defende que a emergência dos 

ataques justifica uma mudança na balança entre Liberdade e Segurança, isto, sob controles 

democráticos. Os ataques foram feitos, não apenas contra a liberdade, como disse George W. 

Bush, mas foram possíveis através da liberdade. Os terroristas conseguiram atacar a sociedade 

mais aberta do mundo, explorando toda a sua abertura.  

The scale of outrage (...), the use of suicide bombers, the lack of warning, the conversion 

of aircraft into flying missiles, all should serve as prompts to re-examine old procedures, 

and question established liberties – be they “the freedom” to carry and buy knives at 

airports or “the freedom” to stash your Money in a numbered account in Liechtenstein. . 

(THE ECONOMIST, 2001)  

A publicação menciona também as prisões realizadas sob novas regras de emergência. O 

que pode ser relacionado as medidas tomadas pelo governo norte-americano em relação à prisões 

sem advogados ou novas definições de tortura, ações que foram mencionadas anteriormente e 

sintetizadas sob o Ato Patriota.  

É importante, no entanto, distinguir as medidas que são necessárias por conta o estado de 

emergência e aquelas que são desejáveis a longo prazo. As medidas empregadas no contexto de 

emergência deveriam ter garantidas sunset clauses, ou seja, um prazo de expiração para as 

medidas, o que fará com que estas sejam reconsideradas após certo tempo. De forma geral, apoia 

as medidas restritivas da liberdade emergenciais em prol da segurança. 

No terceiro artigo, Is globalisation doomed?, a The Economist demonstra sua preocupação 

com as questões levantas contra a globalização. Além do fato que a perda de confiança dos 

investidores estar iniciando uma onda de recessão mundial, há aqueles que culpam a própria 

globalização pelos ataques. John Gray, um professor da London School of Economics acredita 
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que, liderados pelos Estados Unidos, os Estados mais ricos do mundo simplesmente agiram 

acreditando que todos gostariam de viver como eles, falhando em reconhecer uma mortal mistura 

de emoções, ressentimentos culturais e um senso de injustiça e genuína rejeição à modernidade 

ocidental. A publicação, no entanto, acredita que a globalização não tem a culpa que lhe 

atribuem, já que envolve um sistema voluntário de interação econômica e cultural. Ainda, os 

países que são parte desse processo, não se tornaram uma massa única, já que mantiveram suas 

especificidades. 

3.2. Outubro de 2001. 

No dia 11 de outubro, no artigo chamado The next phase, a publicação elogia a 

abordagem norte-americana:  

“The patient accumulation of successes.” That phrase was one of the most notable and 

memorable from President George Bush’s televised address on October 7th announcing 

the beginning of air strikes against Afghanistan’s Taliban and the al-Qaeda terrorists 

they harbor. (...) It was wise to set such a cautious tone. It was also wise to spend almost 

four weeks planning and preparing this first military operation. Truly powerful countries 

do not have to lash out wildly when attacked; indeed, to do so is a sign of weakness, not 

strength, for it is likely to be ineffective and to signify a short temper and attention span. 

. (THE ECONOMIST, 2001)  

Apesar dos elogios, acrescenta que uma “acumulação paciente de sucessos” é difícil de se 

manter. Para começar, é mais fácil alcançar uma “acumulação de não falhas”, como a não 

conquista de novos apoiadores do terrorismo da Al-Qaeda. Preocupa-se também, com possíveis 

novos ataques a serem feitos pela organização, com o objetivo de demonstrar força. Havendo ou 

não mais ataques, a publicação defende que os aliados continuem, impiedosamente, com o 

avanço militar no Afeganistão, apoiando, dessa forma, as correntes ações governamentais.  

Ainda neste artigo, pela primeira vez, a The Economist menciona o Iraque como um possível 

objetivo de ofensivas militares: 

One country that is forever in the minds of America’s military planners is Iraq. There is 

a strong temptation to extend the ambition of this operation to Iraq, in order to remove 

Saddan Hussein from power, eliminate his weapons programs, and end the Arab belief 

that American-led sanctions are killing Iraqi children. . (THE ECONOMIST, 2001)  

No entanto, desaconselha que a Guerra ao Terror seja estendida neste momento: 
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But it would be folly to go any further now. Unless there were Strong and disclosable 

evidence of a link between Iraq and al-Qaeda’s terrorism, a move against Iraq would 

destroy America’s coalition. No Arab country could afford to remain supporters of 

American action, and their desertion would be likely to lead to doubts, and intensified 

popular protests, in Pakistan. America may not need every member of its coalition, but it 

certainly needs the states surrounding Afghanistan. . (THE ECONOMIST, 2001)  

A publicação defende que deve haver um claro foco na tarefa que os Estados Unidos têm nas 

mãos: lidar com o Talibã e a Al Qaeda.”In the month since the atrocities of September 11th, 

President Bush has handled that task well. He has shown an admirable and powerful patience. 

Now the successes must be accumulated.” 

Em 18 de Outubro, o artigo A battle of nerves trata da questão dos novos ataques, dessa 

vez bioterroristas, sofridos pelos EUA com antrax. Neste caso, a questão a ser feita é se esses 

ataques sugerem que os inimigos da coalizão norte-americana são mais fracos ou mais fortes do 

que se pensava. Se ataques com antrax são a segunda melhor arma dos terroristas depois do 

sequestro dos aviões, essa tática os faz parecem mais fracos do que fortes. Enquanto bombas e 

mísseis caem no Afeganistão, causando muitas mortes e destruição, alguns ataques com bactérias 

causaram apenas uma morte nos EUA. No entanto, a tática do bioterror pode ser muito mais 

inteligente: ao realizar vários ataques aos EUA, eles podem causar uma extensão da ação militar 

norte-americana, o que poderia imediatamente começar a minar a coalizão de apoio, não apenas 

naqueles países que cercam o Afeganistão e no mundo árabe, como também no mundo ocidental. 

Os terroristas podem ou não ter conseguido seus suprimentos do Iraque, mas podem querer que 

os EUA pensem que sim. Ao acreditar que o Iraque está envolvido, as bombas seriam 

direcionadas à Saddan Hussein. De qualquer forma, para a publicação, os ataques bioterroristas 

apenas fazem com que seja mais importante continuar com a ofensiva: 

(...) they merely make it all the more important for the Taliban regime in Afghanistan to 

be removed from power, enabling American forces to surround, isolate and defeat Mr. 

bin Laden and his troops. Preferably, all these things should happen as quickly as 

possible – for their own sake, for the sake of the confidence of American citizens, and 

for the sake of the continued unity of the frontline coalition. . (THE ECONOMIST, 

2001)  

Além de defender a continuidade da ofensiva militar, o artigo até esboça pressão sobre o governo 

por resultados: “With all due speed speed, as winter and the Ramadan approach, that power must 

now roll further forward. The Taliban must go, and a new regime must replace them. Then 

Osama bin Laden’s nerve will truly be tested.” 
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No dia 25 de outubro, com o artigo How the world has (and hasn’t) changed, a publicação 

elenca as principais mudanças no mundo após os atentados, entre elas: a queda de confiança dos 

investidores e a consequente recessão, as novas alianças formadas e o amadurecimento do 

governo de Bush. Todo novo time presidencial precisa de um tempo para se estabelecer, e os 

Ataques aceleraram esse processo:  

Chances are, by the end of this year, it would already have found some sort of balance 

between its unilateral, America-first, instincts and its need to work with other countries 

to achieve its aims. September 11th did not in other words, produce a sudden change in 

the Bush administration’s stance; it accelerated a process which would have happened 

anyway. . (THE ECONOMIST, 2001)  

 

As mudanças mais profundas, no entanto, só poderão ser medidas a partir dos resultados 

da guerra. Sobre a campanha militar, o artigo destaca que, mesmo após três semanas, ela está 

apenas em seus estágios iniciais. Até agora, muito pouco aconteceu, o que pode ser bom e ruim. 

Bom, porque quer dizer que a esperança de Osama bin Laden, de que a guerra do Afeganistão 

fosse radicalizar milhões de muçulmanos, não foi concretizada. O lado preocupante, no entanto, é 

o fato de que os Estados Unidos ainda não mostraram vontade de arriscar mortes entre seus 

soldados na tarefa de derrubar o Talibã e encontrar bin Laden. Nenhum exército quer perder 

soldados, mas para a publicação, com o objetivo de cumprir sua tarefa, os EUA precisam arriscar 

lutar no solo, e consequentemente, arriscar vidas de seus soldados. Dessa forma, pressiona o 

governo por mais resultados. 

3.3. Novembro de 2001 

Em seu artigo de 1 de novembro, A heart-rending but necessary war, a The Economist 

trata das reações da opinião pública à ofensiva militar no Afeganistão. A mídia, em suas pausas 

nas notícias sobre o antrax, está dominada por imagens de afegãos mortos e feridos, jovens e 

velhos, além de evidências de norte-americanos acertando alvos errados. No entanto, não há nada 

dramaticamente diferente no que está acontecendo com os civis, mas dessa vez, os repórteres e as 

câmeras estão mais perto dos bombardeios e não tem muito mais do que isso para enviar aos seus 

editores. O que também pode refletir uma outra causa de preocupação: pouco progresso está 

sendo alcançado nos objetivos norte-americanos.  
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As preocupações com a guerra criaram três grupos de pensamentos diferentes: o primeiro 

grupo, se opõe ao conflito, e pede a paz, pois acha que a morte de mais inocentes não é 

necessária. O segundo grupo, acredita que a paz precisa ser conquistada e que os generais norte-

americanos estão sendo cautelosos demais. Há ainda um outro grupo, parte do Ocidente, mas com 

mais representantes nos estados muçulmanos, que apoia a ação contra a Al Qaeda e o Talibã, mas 

acredita que esta deve ocorrer rapidamente, com o mínimo possível de mortes de civis. A 

publicação lembra que desde o princípio, George Bush alertou que o processo seria difícil, não 

prometendo uma vitória rápida. Apesar das dificuldades, a determinação é permanente: 

The task is hard, but the determination to complete it is intact. The ultimate source of 

that determination, the opinion of the American public, remains resolute. The memory of 

the September 11th is naturally Strong, but also kept fresh by the deaths at home from 

anthrax and by the fear of other attacks.  . (THE ECONOMIST, 2001)  

 

 Apesar da defendida paciência, no entanto, os pedidos de urgência devem ser levados em 

consideração por duas razões principais: a primeira é a de que se mortes civis muçulmanas forem 

se acumulando, é muito provável que os países vizinhos ao Afeganistão cedam a pressões 

domésticas e comecem a se perguntar se vale a pena apoiar os Estados Unidos. Este apoio é 

essencial para que o estabelecimento de bases e linhas de suprimento norte-americanas. A 

segunda razão, se encontra na construção de uma imagem forte para o Talibã. Quando mais 

difícil e demorada pareça ser a derrubada deste governo, mais outros muçulmanos de perto e de 

longe podem querer juntar-se a eles. O Talibã pode começar a ser visto como uma força viável 

contra a grande superpotência. Para mitigar esses riscos, o artigo defende que uma batalha 

terrestre precisa ser arriscada. Resultados precisam ser alcançados. 

 No dia 15 de novembro, o artigo After the rout, comemora o progresso na campanha 

militar: o colapso da resistência do Talibã no norte do Afeganistão. Mas o progresso também traz 

problemas: apesar da boa notícia no norte, derrotar o Talibã no sul de seu território pode se 

provar muito mais difícil. No entanto, os benefícios dessa vitória, após cinco semanas de 

ofensiva, não podem ser ignorados. O Talibã, sem dúvidas sofreu um baque psicológico. 

Inegavelmente, estão lutando contra o maior poder militar o mundo, e, após estes eventos, seus 

homens podem começar a se perguntar se vale a pena continuar lutando. Além disso, agora os 

EUA ganharam mais liberdade de operação: não precisam mais depender da hospitalidade de 
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vizinhos como o Paquistão e o Uzbequistão, podendo estabelecer suas bases dentro do próprio 

Afeganistão.  

The Americans can now, moreover, start to prove by their deeds that they are genuinely 

benign in their intentions towards the Afghans. They can make it possible for refugees to 

return to their homes, or at least to their country. They can give protection and support to 

the aid agencies that have been so cruelly frustrated in their attempts to reach the 

vulnerable before the onset of winter. They can provide aid for their own to ensure that 

the threat of death by famine or exposure or lack of medical treatment need no longer 

hang over people in the liberated parts of the country. (THE ECONOMIST, 2001) 

 

Seus esforços militares e humanitários, no entanto, podem ser constrangidos pela Aliança 

do Norte, oficialmente Frente Islâmica Unida para a Salvação do Afeganistão, grupo que unia 

diversos grupos étnicos que antes viviam em conflito, para lutar contra o Talibã. Apoiaram os 

Estados Unidos na ofensiva militar, mas eram considerados turbulentos e difíceis de lidar. Seu 

histórico de brutalidade, ainda preocupava os norte-americanos. Um outro risco, ainda, é a 

possibilidade de a Aliança no Norte desistir da luta contra o Talibã e de todos os riscos que ela 

oferece, já que pode dominar agora a parte norte do país.  

A publicação ainda defende que a responsabilidade por paz e segurança no Afeganistão 

deveria estar nas mãos de um corpo internacional, com a benção das Nações Unidas e composta 

pelo menos em parte por soldados provenientes de países muçulmanos, como Bangladesh, 

Indonesia e Turquia, tendo em última estância o comando norte-americano. Há uma urgência em 

estabelecer uma força de paz responsável nas áreas liberadas: That, coupled with the provision of 

generous humanitarian aid, has become the coalition’s most presing task. Terror cannot be fough 

by war alone.  

Em 22 de Novembro, com The elusive character of victory, há uma importante mudança 

no posicionamento da The Economist: a publicação passa a defender que derrotar o Talibã e 

capturar Osama bin Laden são vitórias, mas não são suficientes por duas razões principais. A 

primeira e maior razão é o fato de que é quase impossível que a rede da al Qaeda se acabe apenas 

pela morte de seu líder. Uma rede terrorista como essa, pode sempre se recuperar e se reagrupar.  

Efforts to detect, punish and deter terrorism remain imperative if basic freedoms and 

security are to be preserved. More needs to be done, beyond this, in the hope of making 

fewer people want to be terrorists.(...) The campaign against al-Qaeda will have to 

continue beyond Afghanistan and beyond Mr. bi Laden. (THE ECONOMIST, 2001) 

 

A segunda razão pela qual a tarefa ainda estaria incompleta se encontra nas fronteiras do 

Afeganistão: 
Al-Qaeda found sanctuary there not only because the Taliban shared its religious 

militancy but also because in the rough, even brutal conditions of Afghanistan, Mr. bin 
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Laden’s possession of money, men and weapons made him as attractive ally. If the 

country again descends into civil war, with no government, institutions or effective laws, 

the same conditions could easily return in the future. (THE ECONOMIST, 2001) 

 

Por essas razões, é vital que os EUA e seus aliados façam o que puderem para ajudar a construir 

algum tipo de governo para o país. É muito importante que haja paz e estabilidade, para que o 

passado recente não se repita. 

 Para deter obter uma vitória de longa duração, o artigo destaca que é importante que o 

terrorismo internacional seja punido e a ameaça de armas de destruição em massa seja contida. 

Para tal, é vital determinar quem são os aliados e quem são os inimigos dos Estados Unidos nesse 

processo. Na última categoria, a publicação destaca aquele que está no “topo da lista de todos”, o 

Iraque: “Given Saddan Hussein’s record in developing weapons of mass destruction, his is bound 

to be the face America turns to next, after Mr bin Laden and the Taliban.”. 

 Em 29 de novembro, com On the ground, a publicação comemora os avanços alcançados 

na campanha militar. O envio de tropas para o campo de batalha afegão prova que os Estados 

Unidos estão levando a sério a sua campanha contra a Al-Qaeda, e estão bem no caminho para a 

vitória. Nenhum choro de simpatia ao Talibã veio do mundo muçulmano, o que ofereceu uma 

justificativa eloquente para chamar a queda do regime de libertação. A chegada da marinha 

também tem outro significado maior: pela primeira vez desde a Guerra do Golfo, tropas norte-

americanas em território estrangeiro não estão apenas guardando embaixadas ou protegendo 

trabalhadores humanitários, estão lutando contra um inimigo:  

Here then is an end to ten years of doubt about the United States’ involvement in any 

form of combat that might lead to the shedding of American blood.(...). But air strikes 

alone do not win wars; they need to be complemented with fighting on the ground, and 

an attack against America like that of September 11th has removed any hesitancy about 

the need to risk ground troops’ lives in a military response. (THE ECONOMIST, 2001) 

 

 Apesar das conquistas, ainda há um longo caminho a ser seguido antes que a satisfação 

possa ser alcançada. A principal questão a ser resolvida após a conquista dos objetivos iniciais, é 

encontrar um governo, mesmo que interino, que possa ser implantado no novo Afeganistão. As 

coisas ainda podem dar errado para Bush. A publicação ressalta ainda uma grande dificuldade, 

relacionada aos ideais pelos quais os Estados Unidos estão lutando: liberdade, justiça e a lei. “The 

balance between civil liberties on one hand and the resoable demands of the state in defence of its 

citizens on the other has plainly shifted since September 11th”. Desta questão, surgiram 

preocupações (inclusive legais), quanto a natureza dessa guerra: “weather it is civil or 
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international, whether foreigners are mercenaries or regular, and whether those who fight fot al-

Qaeda and the Taliban are soldiers or mere terrorists.  But the killing of prisioners, however nasty 

they may be, breaks a cardinal principal of warfare.” Além da quebra de princípios básicos de 

guerra, há ainda a preocupação com as intenções de Bush, de julgar estrangeiros suspeitos de 

terrorismo em cortes militares. Tribunais secretos, que requerem baixos padrões de provas, sem 

um júri, em que o acusado pode não ter voz na escolha de seu advogado e ser condenado à morte 

com poucas evidências, para a publicação é profundamente perturbador. Há ainda do risco de 

alienação de alguns aliados dos Estados Unidos na Guerra ao Terror:  

Some European authorities are already balking at extraordinary suspects to America if 

they are to face such courts. When so much is going so well for the United States, and 

deservedly so, it would be foolish to hand Mr. bin Laden such an unnecessary gift.  

(THE ECONOMIST, 2001) 

3.4. Dezembro de 2001. 

 Em dezembro, com Addicted to oil, a The Economist traz à tona um assunto extremamente 

importante quanto se fala em Oriente Médio: o Petróleo. Mesmo antes dos ataques, a 

dependência norte-americana do petróleo importado do Oriente Médio fez com a estabilidade da 

região fosse considerada um interesse vital de segurança. A enorme reserva de petróleo na Arábia 

Saudita, retirada a baixos custos, transforma a dependência norte-americana deste país é uma 

realidade que se estenderá por anos. A única forma de quebrar essa ligação, seria um bloqueio ao 

petróleo estrangeiro, uma política muito difícil de se explicar aos eleitores.  

 Até setembro de 2001, a mencionada dependência era considerada “benigna”. Nesta 

visão, a dependência era real, mas também fácil de se conviver, pois acreditava-se que a Arábia 

Saudita e os países do Oriente Médio guiariam-se pelo que era melhor para eles, em termos 

econômicos, guiariam-se pelo mercado. Dessa forma, não era importante se o país era aliado 

ocidental e sim, se era racional. Essa racionalidade, no entanto, é ameaçada por fenômenos como 

o Talibã: 

But if a Taliban-like regime were ever to gain control of the Saudi oilfields, could it be 

relied on the maximize profits in a sensibly self-interest fashion? It might decide to blow 

up the wells, in pursuit of devout poverty and to punish the West for its corruption. An 

indefinite cessation of production from what is now Saudi Arabia is not something the 

West could take in its stride, with or without flexible markets. And going to war for the 

oil might not be straightforward, especially if one postulates nuclear arms in the 

possession of such a state. (THE ECONOMIST, 2001) 
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Para se proteger de um fenômeno como este, a alternativa seria investir em energias alternativas, 

o que só seria possível mudando as políticas de taxação dos combustíveis, para incentivar novas 

tecnologias. A segurança energética é outra questão importante a ser levada em consideração na 

nova conjuntura mundial.  

 No último artigo a ser analisado, The patient accumulation of successes, a The Economist 

faz um balanço geral das conquistas na Guerra ao Terror, pelas quais os norte-americanos devem 

se orgulhar, e fala do longo caminho que há pela frente em 2002.  

American troops have not suffered the humiliation meted out to the Soviet Union in the 

1980s. Bombing did not prove pointless or reckless. There has been no “humanitarian 

disaster”. Other Islamic countries, notably Pakistan, the Gulf States and Egypt, have not 

erupted in popular fury against the West. Americans have not “lashed out”, and nor have 

they been “arrogant” or “triumphalist”. Instead they have been sober, well-organized, 

well-supported, determined and remarkably successful. They needed to be, and they 

continue to be. (THE ECONOMIST, 2001) 

 

Alguns críticos podem argumentar que um dos principais objetivos (capturar Osama bin Laden e 

outros líderes da al Qaeda) ainda não foi alcançado. Mas, segundo a publicação, isso só reforça a 

fala de George Bush sobre a “paciente acumulação de sucessos”, já que o perigo de novos 

ataques aumentaria. A luta deve continuar.  

 O padrão dos eventos ocorridos até agora, ajudam a dar forma ao futuro da campanha 

militar. O sucesso militar e a vontade norte-americana de agir além de seu território, criou ao 

mesmo tempo dissuasão e encorajamento. Dissuasão, para Estados que possam ter considerado 

apoiar ou abrigar os terroristas anti-americanos. Encorajamento, para aqueles grupos em países 

apoiadores do terror, para que possam se rebelar e se opor aos seus regimes.  

  Quanto às próximas tarefas dos Estados Unidos, a publicação destaca a manutenção da 

paz no Afeganistão, além de esforços para deter Saddan Hussein, e ainda, reiniciar o processo de 

paz entre Israel e Palestina.  

It is a tall order, as well as a long list. As he sets about these tasks, President Bush would 

do well to revive another of his foreign-policy slogans, this time from the campaign trail 

in 2000: that, in its conduct abroad, America should be “humble but Strong”. Both 

characteristics have been necessary since September 11th. Both can be displayed with 

pride. (THE ECONOMIST, 2001) 

3.5. Uma análise geral 

 Segundo Rosatti e James, os veículos de mídia tendem a apoiar as ações e decisões 

tomadas por um governo no início de uma crise. Esse padrão pode ser observado na análise 
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proposta. De maneira geral, o período de cobertura apresentado demonstra o apoio da publicação 

às ações radicais tomadas na emergência seguida aos ataques de 11 de setembro, sob a 

justificativa da segurança do mundo ocidental. A campanha militar dos Estados Unidos no 

Afeganistão teve o apoio da The Economist em todos os momentos. Parte das críticas, que vez ou 

outra são feitas, se dirigem a ação governamental do presidente George W. Bush anterior aos 

ataques, demonstrando como esta evoluiu no momento de crise. A outra parte dessas críticas se 

materializa em pressão por resultados no Afeganistão, inclusive pedindo a adoção de estratégias 

mais radicais para alcançar resultados, ainda sob a justificativa da segurança.  

  É possível identificar o papel da mídia na construção de um inimigo, ao constatar a 

coleção de motivos, edição após edição, pelos quais os objetivos da Guerra ao Terror deveriam 

ser alcançados, além dos discursos inflamados sobre a crueldade dos ataques e a maldade dos 

terroristas. Esse aspecto pode ser relacionado ao processo de construção da opinião, apresentado 

por Chomsky, que usa o medo para instigar a população a apoiar aventuras externas. 

Normalmente, as pessoas tendem a ser pacifistas, não vendo motivo para se envolver em mortes e 

aventuras externas. Mas, ao serem amedrontadas, elas mudam de ideia. Os ataques foram a base, 

que continuou a ser alimentada continuamente. Esse aspecto também pode ser relacionado ao 

papel da mídia em framing, defendido por Entman, que trata de como as informações são 

apresentadas e como isto influencia a percepção das pessoas. A linguagem e os adjetivos 

utilizados na descrição do inimigo, influenciam a percepção da população a respeito dele. 

  O estabelecimento dos objetivos da Guerra ao Terror pode ser relacionado ao papel de 

agenda setting, defendido McCombs, Shaw e Cohen, em que a Mídia privilegia alguns assuntos 

em detrimento de outros. Conforme o tempo passa, é clara a mudança na abrangência dos 

objetivos da guerra. Inicialmente, a publicação acredita que uma guerra ampla contra o terrorismo 

seria fadada ao fracasso e que a o foco deveria ser dado a derrubar o Talibã e capturar Osama bin 

Laden. Conforme os eventos se desenvolvem, a publicação vai progressivamente incluindo os 

objetivos que julga serem necessários para a Guerra ao Terror. Incluem-se aí, a formação de um 

novo governo para um novo Afeganistão, livre do Talibã, além da ajuda humanitária para este 

país; a manutenção da estabilidade no Oriente Médio, maior fonte mundial de petróleo, o que 

asseguraria a segurança energética norte-americana; o aproveitamento da oportunidade única de 

coalizão que acabou se formando, inimaginável antes dos ataques; entre outros. Pode-se enxergar 

ainda, a concretização da construção de um inimigo ao ver que já no dia 11 de outubro, 
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exatamente um mês após os ataques, a publicação já inicia sua campanha para que o Iraque seja 

considerado como próximo alvo das ofensivas da Guerra ao Terror. Dessa forma, traz um novo 

inimigo aos olhos do leitor. A invasão concreta do Iraque, por sua vez, aconteceria apenas no dia 

20 de março de 2003. 

 Os elogios à gestão da crise por George W. Bush e o governo norte-americano são 

constantes. Desde os discursos e as palavras utilizadas, até a estratégia militar paciente dos 

Estados Unidos no Afeganistão são consideradas bem-sucedidas. Os críticos do governo e do 

conflito em si, têm os seus argumentos refutados, enquanto os apoiadores do governo têm os seus 

argumentos embasados. Nesse aspecto, pode-se identificar o papel de priming, definido por 

Ivengar e Kinder e citado acima. Os elogios à gestão de Bush em comparação com as críticas 

feitas ao seu desempenho antes dos ataques, mostram a evolução do governo, direcionando o 

público às questões pelas quais o presidente deve ser julgado.  

  De forma geral, se tem a impressão de que a Mídia, e em particular a The Economist, em 

sua cobertura imediata dos atentados, pavimenta o caminho que depois será seguido pelo 

governo, ao apoiar os planos de conflitos e os riscos maiores que o governo vai assumindo com o 

passar do tempo. A maior parte das críticas feitas ao governo norte-americano, se convertem em 

elogios após o desenrolar das ações governistas atender as pressões e expectativas expostas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho não pretende esgotar a temática do terrorismo ou da influência midiática na 

sociedade, mas fazer uma breve análise dos temas propostos levando em consideração os eventos 

e conceitos apresentados. Uma palestra proferida por Noam Chomsky na ocasião das 

comemorações do décimo quinto aniversário da Fairness and Accuracy in Reporting, ou 

Imparcialidade e Precisão ao Noticiar – FAIR, na cidade de Nova York em 2002, se faz muito 

interessante para a conclusão da análise proposta.  

Supondo ser um tema bastante apropriado ao evento e à época, Chomsky decide falar 

sobre o tema da Guerra ao Terror através de um exercício teórico. Imagina que um marciano 

inteligente, tendo estudado em Harvard, tenha aprendido todos aqueles princípios morais e 

elevados pregados pela sociedade atual e realmente acredite neles. Imagina, então, qual seria a 

abordagem que esse marciano destinaria ao tema. Após apresentar os fatos, o marciano partiria 

para o esclarecimento de algumas ideias básicas, como o conceito do terrorismo e qual seria a 

reação adequada a ele. Em sua busca pela imparcialidade, o marciano procuraria estabelecer 

padrões morais mínimos: “se um ato é correto quando nós praticamos, então ele é correto quando 

os outros praticam; e se é errado quando os outros praticam, é errado quando nós praticamos” 

(CHOMSKY, 2002, p. 80). O marciano, no entanto, não encontraria sequer uma frase na 

exaustiva cobertura sobre a guerra, que abordasse esse padrão mínimo. Para encontrar a definição 

oficial de terrorismo, o marciano deveria buscar entender como aqueles que lutam contra o 

terrorismo, o definem. Nesse sentido, o terrorismo é definido como “o uso calculado da violência 

ou a ameaça da violência para atingir objetivos de natureza política, religiosa, ou ideológica... por 

meio da intimidação e da coerção ou implantando o medo. ” (CHOMSKY, 2002, p.82). Essa 

definição, contida nos manuais o exército norte-americano, seria considerada inútil pelo 

marciano, já que essa frase fica muito próxima da política oficial do governo. Todavia, quando se 

trata da política governamental, essas mesmas ações são definidas como “conflito de baixa 

intensidade” ou “contraterrorismo”. “A propósito, não são apenas os Estados Unidos que agem 

assim; até onde eu sei, essa prática é universal. ” (CHOMSKY, 2002, p.83). É por isso, que essa 

definição precisa ser abandonada, criando um dilema de qual então seria a definição certa de 

terrorismo. Mas há uma solução: aproveitar aquela mesma definição, mas apenas quando os alvos 

do terrorismo somos nós.  
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Chomsky então supõe que o marciano queira desafiar essa definição vigente de 

terrorismo, e usar aquela definição oficial, dos manuais do Exército. Então, ele encontraria alguns 

exemplos claros do terrorismo: o próprio 11 de Setembro, mas também a reação dos Estados 

Unidos e da Inglaterra ao exemplo anterior. Em anúncio feito no New York Times em 28 de 

outubro de 2001, pelo almirante Michael Boyce, a população do Afeganistão é informada que os 

Estados Unidos e a Inglaterra continuariam os ataques até que o país trocasse a sua liderança. 

Este pode ser considerado um exemplo clássico de terrorismo de acordo com a definição oficial 

norte-americana. Ainda, duas semanas dessa declaração, o presidente George W. Bush havia 

informado aos afegãos de que o ataque não seria interrompido até que eles entregassem os 

suspeitos procurados. Se o marciano continuasse a sua pesquisa, encontraria muitos outros desses 

exemplos clássicos de terrorismo. As razões que ele encontraria são simples: os países que 

dirigem o mundo precisam demonstrar que não se submetem a nenhuma autoridade, precisam 

impor a sua credibilidade.  

“Outra forma de se expressar, é declarar que ‘somos um Estado terrorista’ e é melhor 

vocês saberem das consequências caso se metam no nosso caminho’. É claro que isso só 

se justifica se interpretarmos “terrorismo” no sentido oficial, tal como está definido no 

código legal americano [...]. (CHOMSKY, 2002, p. 57) 

 

 Depois de apresentada parte do exercício proposto por Chomsky em 2002, podemos voltar 

a análise os artigos publicados pela The Economist. Pode-se enxergar os padrões duplos 

apresentados pela publicação (e sem dúvida, pela maior parte dos veículos que cobriram os 

eventos do lado ocidental). Enquanto as ações terroristas de 11 de setembro são descritas 

repetidamente como atrocidades e demonstrações do que há de maldade no ser humano, as 

reações do governo norte-americano são consideradas perfeitamente aceitáveis, justas e 

necessárias. As vidas inocentes perdidas no Afeganistão e mostradas pela mídia, são consideradas 

apenas um efeito de os jornalistas em campo não terem nada mais a mostrar (o que inclusive era 

um mal sinal, já que poderia significar que nada de mais interessante estava acontecendo). O fato 

de os Estados Unidos declararem que se virariam contra, não apenas os grupos terroristas, mas os 

países que lhes dessem abrigo (o que implicaria deixar uma população inocente no meio do 

caminho de bombardeios e ataques), foi considerada uma demonstração de inteligência e 

integridade por parte do governo norte-americano. As vidas perdidas no meio desse processo, são 

consideradas um mal necessário para se ganhar a guerra contra o terrorismo. Mas qual seria 
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exatamente a diferença entre as vidas inocentes de norte-americanos e as vidas inocentes de 

afegãos?  

 É comum do ser humano agir de forma defensiva ao ser atingido. É próprio do instinto de 

sobrevivência, atacar ao se sentir ameaçado, ao sentir que sua vida pode lhe ser retirada. Mas 

animal racional, o ser humano também tem a capacidade de enxergar além do instinto natural, de 

ter empatia e enxergar o mal que fazemos ao outro. Afinal, qual é a diferença entre todos estes 

citados atos terroristas, se todos tiram vidas inocentes por vingança, ressentimento ou com o 

objetivo de impor a sua visão de mundo? Mas somos condicionados, diariamente, a enxergar o 

mundo através de padrões duplos e morais distintas, somos condicionados a filtrar os 

acontecimentos de acordo com aquilo que sempre nos foi ensinado, nos filmes, nas séries, nos 

jornais e nas revistas. Enquanto isso, os atos terroristas seguem um padrão cíclico, em que o 

grupo A ataca o país B... o país B ataca o país C em retaliação ao grupo A, que em retaliação ao 

país B, ataca de volta. E assim segue. E a mídia e a propaganda política seguem nos mostrando 

quem amar e quem odiar. 
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