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Resumo 

 

Entende-se por jornalismo de guerra a técnica jornalística utilizada em cenários de 

guerra/conflito e por repórter de guerra a pessoa que pratica essa técnica. Apesar de ser 

conhecida e praticada um pouco por todo o mundo, esta é uma modalidade jornalística 

mais sofisticada, não só devido ao perigo inerente à situação presenciada, como também 

devido a todo o know-how exigido ao profissional de comunicação em causa. 

A mediatização dos conflitos tem sido, cada vez mais, uma realidade e o Daesh 

vem-se assumindo, constantemente, como tema principal de todos os noticiários e 

conversas de café. Contam-se inúmeros ataques, em diversos países e o caos encontra-se 

instalado sem data marcada para o cessar-fogo. 

A presente investigação tem como principal objetivo determinar em que medida a 

forma como é abordado o conflito existente no Iraque e na Síria (envolvendo o Daesh), 

por parte dos principais órgãos de comunicação social portugueses (RTP, SIC e TVI), 

condiciona a interpretação dos acontecimentos e a opinião pública portuguesa. 

Após a revisão de literatura necessária à correta compreensão do tema, foram 

utilizados dois instrumentos de recolha de dados: entrevistas realizadas a dois militares 

e a dois jornalistas, com o intuito de perceber a opinião daqueles que vivem os conflitos 

na primeira pessoa; e inquéritos por questionário, a 116 pessoas, com idades superior a 

16 anos. Os dados obtidos foram analisados e foi, posteriormente, respondida a pergunta 

de partida. 

 

Palavras-chave: Jornalismo de Guerra; Repórter de Guerra; Daesh; Influência 

Mediática; Mediatização dos Conflitos; Opinião Pública. 

 

 

 

 



x 
 

Abstract 

 

It’s understood by war journalism the journalistic technique practiced in war 

zones, and it’s understood by reporter of war the individual who carry that technique. 

Despite of being known and used all over the world, this is a journalistic way more 

sophisticated, both because of the inherent danger of the situation reported and all the 

know-how required by the reporter professional. 

The mediatisation of these conflicts has been, more and more, a reality and Daesh 

it’s becoming, constantly, the main subject of all news and talks. There are many attacks 

taking place in several countries and the chaos setted gives no time to ceasefire. 

The present research aims to determine to what extent the approach of the conflict 

in Iraq and Syria (involving Daesh) made by the main Portuguese media organs (RTP, 

SIC and TVI), affects both the interpretation of events and the Portuguese public 

opinion. 

Therefore two different forms of data collection have been used: interviews with 

two soldiers and two journalists, in order to understand the views of those who live the 

conflict in the first person; and questionnaire surveys to 116 people over the age of 16. 

The obtained data were analysed and subsequently it was founded answer for the initial 

question, concluding that the informative approach of the Portuguese media (RTP, SIC 

and TVI), affect and influence the Portuguese public opinion. 

 

Keywords: War Journalism; War Reporter; Daesh; Mediatic Influence; Media coverage 

of the conflict; Public opinion. 
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I – Introdução 

  

 Este trabalho consiste numa investigação aprofundada sobre um tema de interesse 

pessoal do candidato, investigação esta que resultará na Dissertação de Mestrado 

necessária para a obtenção do grau de Mestre em Ciências da Comunicação na vertente 

de Comunicação Pública Política e Intercultural. 

O repórter, por seu turno, consciente dessa realidade e do seu estatuto de face visível 

e reconhecível da guerra, sente-se por vezes tentado a cair na ilusão de considerar as 

hostilidades um mero pretexto para as suas acções, uma narrativa de aventuras 

criada de propósito para que ele assuma o papel de personagem principal. Nesta 

perspectiva, os conflitos quase não passam de um acumular de dificuldades e de 

obstáculos erguidos para que ele os ultrapasse, até ao inevitável desenlace feliz. Aos 

olhos do enviado especial, a guerra tende a transformar-se numa narrativa heroica de 

aventuras. (Santos 2005: 97) 

 Escolhido o tema – jornalismo de guerra – foi apontado o objetivo principal deste 

trabalho, que será determinar em que medida a abordagem mediática feita em Portugal 

(pelos três canais televisivos RTP, SIC e TVI) influencia, ou não, a opinião pública 

portuguesa. Para isso, para além da investigação necessária para completar a 

fundamentação teórica, serão ainda aplicadas duas formas distintas de recolha de dados: 

produção de inquéritos online (por forma a perceber a opinião dos inquiridos sobre o 

tema em estudo) e realização de entrevistas (feitas a dois jornalistas e a dois militares). 

 A escolha recaiu sobre o conflito existente no Iraque e na Síria devido à sua 

atualidade, interesse e importância na conjuntura mundial em que vivemos. É inevitável 

ver os telejornais diários ou os sites informativos disponibilizados na internet e não ver 

uma notícia sobre a guerra civil que atualmente decorre na Síria ou então sobre o grupo 

de pessoas (autoproclamado Estado Islâmico ou Daesh) que, sob pretextos religiosos, 

mantém dois países completamente dominados e subjugados à sua vontade. São 

constantes os desenvolvimentos e, inteirados das consequências políticas, económicas e 

socias que desta situação advêm, ainda mais motivados ficamos na resolução deste 

trabalho, onde o que se procura é a perceção e compreensão deste acontecimento, da 

importância que este tem na atualidade e na explicação do mediatismo que esta situação 

tem diariamente. 
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 Consideramos que a complementaridade entre as entrevistas a jornalistas – que já 

tenham estado em cenário de guerra a exercer a sua profissão, bem como entrevistas a 

militares que também tenham tido a mesma experiência – e os inquéritos por 

questionário a uma determinada população, ajudará na resposta ao nosso problema de 

partida e à consolidação dos objetivos a que nos propomos. O objetivo principal incluirá 

a influência dos media (nos exemplos da RTP, SIC e TVI) na opinião pública 

portuguesa mas também pretendemos comparar e perceber qual o ponto de vista e 

opinião daqueles que lutam em cenários de guerra (militares) e aqueles que noticiam 

essa mesma luta (jornalistas) sobre o mediatismo que este conflito tem alcançado, 

determinando se concordam ou não com este mediatismo e se consideram o conteúdo 

noticiado o relato da realidade neste tipo de confrontos. 

 Este trabalho encontra-se assim dividido em cinco capítulos, destacando-se entre 

os mais importantes: a fundamentação teórica onde se encontram discriminadas todas as 

temáticas relacionadas com o tema bem como enunciados os principais autores; a 

metodologia onde se encontram explicadas as normas adotadas na análise dos dados, 

bem como o problema de conhecimento que está na base desta investigação e respetivos 

objetivos e hipóteses; a análise e a discussão dos dados recolhidos onde se encontra a 

resposta à pergunta de partida e, por fim, o epílogo do trabalho ou conclusão onde se 

encontram compiladas as principais conclusões retiradas ao longo de todo o processo de 

realização desta investigação. 

 Encaramos este desafio como necessário e pertinente na realidade atual, não só 

por se debruçar sobre um acontecimento que é considerado notícia como também por 

abordar problemáticas como a eventual propaganda que os media fazem sobre os 

conflitos e a não-verdade do que, muitas vezes, é transmitido, contribuindo quase 

obrigatoriamente para a incrementação da chamada opinião pública. 

(…) A cobertura da Guerra do Golfo e a intervenção do Kosovo levantaram a 

questão da manipulação da informação pelos governos estados-maiores. O debate 

foi, igualmente, lançado a propósito da capacidade de certos movimentos sociais, e 

também de organizações terroristas, de transformarem os jornalistas em assessores 

de imprensa complacentes ou embaraçados, através de “golpes mediáticos” que vão 

da tomada de reféns a acontecimentos encenados. (Neveu 2003: 7) 
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II – Fundamentação Teórica 

 

Proceder-se-á neste capítulo ao desenvolvimento das principais temáticas que se 

encontram relacionadas com o tema desta investigação. Para que esta fundamentação 

teórica seja suficientemente sólida recorrer-se-á aos principais autores ligados ao tema, 

permitindo, assim, uma compilação de dados suficientemente esclarecedora sobre a 

essência deste trabalho empírico. 

1 – Jornalismo – Definição Geral 

 

Antes de iniciar o desenvolvimento teórico respeitante ao jornalismo em zonas de 

conflito ou “jornalismo de guerra”, como é vulgarmente chamado, é propositado 

explicar, ainda que com breves noções, em que consiste esta atividade profissional 

denominada jornalismo. 

“A actividade jornalística consiste em transformar os acontecimentos – ou, por 

vezes, simples informações – em notícias, pelo facto de as publicar.” (Gaillard 1971: 

25) Entende-se, então, por jornalismo a atividade profissional correspondente à 

investigação, redação, edição e publicação/divulgação de informação atual em tempo 

útil – ou seja dentro de um espaço de tempo em que a notícia ainda é atual, interessante 

e informativa. 

O jornalismo (para muitos) está assente, também, na representação do quarto 

poder – conceito surgido em França em 1828, ainda durante a Revolução Francesa – 

(seguindo o poder executivo, o poder legislativo e o poder judicial) e, nesta função, tem 

como principal objetivo a manutenção da democracia. Neste patamar os jornalistas 

funcionam como “vigilantes do poder” denunciando quaisquer abusos. Já para outros o 

jornalismo não é representante do quarto poder mas sim de um quarto equívoco: “Este 

Quarto Poder está numa fase peculiar da sua evolução. Por um lado, está cada vez mais 

satisfeito com o poder que o corrompe; por outro, vai no sentido de uma impotência 

elefantina relativamente a todas as questões que realmente interessam” (Mesquita 2003) 

– referindo-se ao crescimento de interesses económicos que estão por detrás das grandes 

cadeias informativas, desvinculando o jornalismo do seu papel de vigilante do poder 

político para passar a funcionar como auxiliar do mesmo. 



4 
 

Importa agora saber quem é a pessoa que põe em prática o jornalismo, ou seja, o 

jornalista e em que consiste este conceito. Tendo em conta a definição dada 

anteriormente para jornalismo, o jornalista será, então, aquele que tem a função de 

investigar, redigir, editar e publicar/divulgar determinada informação, fazendo disso a 

sua profissão. 

Os jornalistas são homens e mulheres de “acção” e não “pensadores”, como os 

académicos. Os académicos ocupam-se de um exame reflexivo. Reúnem informação 

de modo a construir ou verificar a teoria, ajustando factos concretos aos 

enquadramentos teóricos… Os jornalistas são pragmáticos; o jornalismo é uma 

actividade prática, continuamente confrontada com “horas de fecho” e o imperativo 

de responder à importância atribuída ao valor do imediatismo. Não há tempo para 

pensar porque é preciso agir. (Traquina 2002: 154) 

Regressando aos primórdios da história dos jornalistas em Portugal, podemos 

dizer que nem sempre a profissão de jornalista foi como é atualmente. Aliás, estes só 

surgiram no nosso país no século XIX, até então existiam redatores historiógrafos, que 

se preocupavam, apenas, em deixar uma marca no mundo das Letras. (Sousa 2009: 3) 

No entanto, a meio do século XIX, o jornalismo em Portugal ganhou o fôlego 

verificado em outros países como Inglaterra e França. Começaram a surgir novas 

profissões ligadas ao jornalismo tais como: chefes-de-redação e repórteres fazendo com 

que a profissão evoluísse e começasse a ser mais valorizada e reconhecida. 

Com os progressos técnicos e o melhoramento dos meios de comunicação e dos 

transportes, os jornais utilizam processos cada vez mais rápidos e seguros para a 

obtenção de notícias. À medida que se avança no terceiro quartel do século XIX, 

assiste-se a uma verdadeira revolução neste capítulo. Os jornais passam então a 

dispor de dois principais veículos informativos: para o noticiário do exterior, o 

telégrafo, que fora pela primeira vez utilizado ao serviço da imprensa periódica em 

1845, pelo inglês Morning Chronicle, exemplo que foi depois seguido em todo o 

mundo (...); para o noticiário local, o repórter, ou seja, já não o redactor preso à sua 

secretária, aguardando que as notícias lhe venham cair. (Tengarrinha 1965: 190) 

Surgiu assim a profissionalização do jornalista, uma profissão sujeita a direitos e 

deveres como todas as outras, uma profissão ensinada nas universidades de todo o país, 

uma profissão prevista e salvaguardada pelo Código do Trabalho e descrita como 

podemos ver abaixo: 
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“O jornalista profissional é aquele que tem por ocupação principal, regular e 

remunerada, o exercício da sua profissão numa ou em várias publicações diárias ou 

periódicas, ou numa ou várias agências noticiosas, e que daí retira o essencial dos 

seus rendimentos.” (Artigo L. 761. 1 do Código do Trabalho de 29 de março de 

1935) 

A função do jornalista é objetiva e ao mesmo tempo ambígua. Objetiva porque ele 

só tem de transmitir a informação que adquire através da sua investigação ou via outrem 

e ambígua porque dentro dessa informação ele seleciona o que pode ou não interessar ao 

público. Nessa seleção é utilizada a subjetividade da pessoa (jornalista), o que faz com 

que o jornalismo seja impossível de ser 100% objetivo e imparcial. 

É evidente que uma notícia é um testemunho sobre o acontecimento, mas não é um 

testemunho qualquer, cujo autor seja chamado a dizer o que viu, só o que viu e tudo 

o que viu. O jornalista é uma testemunha activa e selectiva. Activa porque vai à 

procura dos elementos de informação (…) selectiva, porque relatará apenas o que 

poderá interessar ao seu público. (Gaillard 1971: 33) 

 E é neste sentido de seletividade existente (inevitavelmente) no jornalismo que 

surgiu o mote para esta dissertação, uma vez que o estudo passará pela diferenciação 

das abordagens mediáticas feitas pelas três estações televisivas portuguesas (RTP, SIC e 

TVI) sobre o Daesh. Estas três estações televisivas praticam jornalismo através de 

profissionais da área (jornalistas) e, portanto, são reféns da sua subjetividade. A par 

disto encontram-se também todos os interesses político-partidários e económicos 

inerentes a estas estações televisivas e que acabam por limitar a margem de manobra 

das investigações e posteriores transmissões das informações. 

         Indo por partes, depois de introduzido o tema e o conceito do jornalismo, segue-se 

o momento de aprofundar os conceitos ligados diretamente ao mote desta investigação, 

ou seja: o jornalismo praticado em zonas de conflito ou “jornalismo de guerra” e, serão 

portanto, esses os tópicos desenvolvidos nos próximos capítulos. 

 

2 – O conceito e a prática de jornalismo em zonas de conflito 

 

Neste capítulo serão abordadas temáticas diretamente relacionadas com o 

jornalismo de guerra. Nomeadamente o enquadramento histórico das situações 
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registadas atualmente; o relato, na primeira pessoa, de experiências vivenciadas por 

repórteres de guerra e, ainda, os princípios jornalísticos que estão na base do 

comportamento de um profissional da informação, nomeadamente, aquando de uma 

cobertura jornalística em cenário de crise. 

2.1 – Enquadramento histórico 

 

         De acordo com a Enciclopédia de Filosofia de Stanford: "A guerra deve ser 

entendida como um conflito armado real, intencional e difundido entre as comunidades 

políticas”. Por seu lado, Carl Von Clausewitz (1982: 101) definiu a guerra da seguinte 

maneira: “A guerra é, pois, um acto de violência destinado a forçar o adversário a 

submeter-se à nossa vontade”. Ambas as definições remetem a guerra para um conflito 

entre duas partes que defendem diferentes posições. Os motivos que levam à existência 

de uma guerra variam e vão desde motivos políticos, a económico-sociais e religiosos – 

esta vertente será explorada mais à frente nesta dissertação –, mas importa agora 

contextualizar a situação internacional a nível de conflitos existentes atualmente. 

         Todos os dias são noticiadas, por todo o mundo, milhares de informações 

referentes a conflitos (guerras). Uma notícia, publicada pelo Independent e partilhada 

pelo Brasil Post, relatou um estudo que concluiu que de 162 países analisados apenas 

onze não se encontram envolvidos em conflitos. Destes conflitos noticiados destacam-se 

três que já atingem níveis de gravidade e consequências humanitárias extremas, são 

eles: O conflito israelo-palestiniano, onde Israel e Palestina trocam invasões e 

bombardeamentos desde 1948 (ano em que foi constituído o Estado de Israel), devido a 

desentendimentos territoriais. Ambos reivindicam territórios que consideram “sagrados” 

como Jerusalém e a Faixa de Gaza e nenhum dos Estados se disponibiliza a ser o 

primeiro a ceder, aumentando a tensão existente nestes países e nos que os rodeiam. A 

par deste conflito, assiste-se invariavelmente aos conflitos existentes na Ucrânia. Trata-

se de conflitos de origem interna, em que a população se divide no que diz respeito ao 

futuro do país: uns preferem manter-se aliados à Rússia e outros pretendem uma nova 

aliança com a Europa. Sobressaem de novo as questões territoriais agora aliadas a 

questões estratégicas e económicas. Por um lado está a Rússia, que quer manter o 

domínio que exerce sobre a Ucrânia – esta região é conhecida não só pela sua enorme 

área territorial mas também por conter uma das maiores usinas de aço do mundo bem 
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como uma das maiores reservas de carvão e titânio a nível mundial. Por outro lado está 

ainda a sua localização estratégica entre a Europa e a Rússia –, e por outro está a Europa 

que pretende a integração da Ucrânia na zona Euro. Enquanto a Europa quer alargar as 

suas fronteiras para leste, isolando a Rússia, Moscovo quer o controlo do território 

ucraniano para poder confrontar a Europa. Assim, enquanto a Europa vê na Ucrânia 

uma porta de entrada para o Oriente, a Rússia vê neste país uma porta de saída para o 

Ocidente. 

         A juntar a estes dois conflitos preocupantes surge, então, o conflito que vai servir 

de base para esta dissertação: o conflito no Iraque e na Síria provocado pela ameaça do 

grupo islâmico radical conhecido por Daesh. O motivo que leva à existência deste 

conflito, que tem tomado proporções a nível mundial, parece ser bastante simples: a 

intenção da criação, no Iraque e na Síria, de um Estado Islâmico, controlado por este 

grupo radical. A mediatização deste conflito tem sido enorme e as consequências do 

mesmo também. Com a crescente necessidade de noticiar tudo o que acontece os media 

desdobram-se em técnicas para divulgar os acontecimentos. Assiste-se a documentários 

sobre o tema, a separadores específicos nos próprios sites dos media, a declarações 

feitas por enviados especiais. O investimento das grandes cadeias de comunicação 

social em chegar primeiro para transmitir primeiro vem já desde a Primeira Guerra 

Mundial, mas intensificou-se nos últimos anos e o motivo deste facto é a globalização.  

         No meio desta azáfama noticiosa estão os jornalistas. Aqueles que estão na linha 

da frente do acontecimento para poderem transmitir a história em primeira mão. 

Aqueles que viajam milhares de quilómetros para captarem cada momento. William 

Howard Russel, do jornal The Times, foi o primeiro jornalista a ser enviado para fazer a 

cobertura jornalística em cenário de conflito. Foi em 1854, em plena Guerra da Crimeia. 

Em 1914, aquando da Primeira Guerra Mundial, chegou a vez de um jornalista 

português ser enviado para fazer a cobertura do conflito, trata-se de Hermano Neves, 

segundo José Rodrigues dos Santos – na sua obra: Crónicas de Guerra - Da Crimeia a 

Dachau. 

         Na história do jornalismo de guerra é possível verificar-se que este nem sempre foi 

passível de transmitir a realidade dos acontecimentos. Durante a Primeira Guerra 

Mundial, por exemplo, é sabido que a Grã-Bretanha controlava tudo o que era 

transmitido, divulgado e publicado pelos jornalistas escolhidos para fazer a cobertura 
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mediática: “Diversas informações importantes foram encobertas e escondidas da 

população”. (Costa 2014: 13) 

         Atualmente não existe censura por parte dos governos dos países responsáveis 

pelo envio dos jornalistas, no entanto, estes obedecem a condutas e normas jornalísticas 

e também às diferentes políticas e abordagens impostas pelo órgão de comunicação 

social para o qual trabalham. 

 

2.2 – Vivências dos jornalistas no terreno 

 

         “Não há melhores testemunhas da História do que os jornalistas. Não porque 

apreendam e descrevam melhor a realidade do que outras testemunhas, mas porque é 

sua profissão observar os acontecimentos com os olhos de quem os vai relatar para 

terceiros”. (Santos 2011: 9) É assim que José Rodrigues dos Santos explica a função de 

um jornalista que é enviado para outro país, que não o seu, para observar e transmitir o 

que lá está a acontecer. Philippe Gaillard (1971: 50) concorda: “O repórter é um 

jornalista enviado a um lugar para ver, ouvir, sentir, anotar e, finalmente, relatar o 

acontecimento”. 

         Existem diversas denominações que se referem ao jornalista que é enviado para 

um cenário de guerra: têm-se como exemplo as expressões “repórter de guerra” ou 

então “enviado especial”. Gaillard (1971: 67) explicou este conceito: “A partir de um 

certo número de quilómetros de deslocação que nunca foi especificado o repórter torna-

se enviado especial”.  

         Ser repórter de guerra envolve, inevitavelmente, perigo. Desta forma, os 

jornalistas enviados para esta função devem obedecer a algumas regras e possuir 

algumas características que podem fazer a diferença no terreno, decidindo se este vive 

ou morre. De entre muitas outras normas a seguir, o jornalista deve falar pelo menos 

duas línguas (sendo uma delas preferencialmente inglês), deve conhecer a história, 

costumes e situação política do país para onde vai – respeitando sempre essa história, 

costumes e regime político – e deve também ter desapego pelas coisas que leva consigo 

(é incerto o momento em que poderá ter de as deixar para trás). A juntar a isto, tem de 

ser um jornalista saudável e forte psicologicamente para aguentar o que vai ver. Diz-se 
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que um jornalista preparado é um jornalista seguro, mas nem a maior preparação do 

mundo, nem a maior experiência, determinam quando algo corre bem ou mal e uma 

pequena falha pode ser fatal. 

Uma resposta menos bem dada pode por em risco tudo, a nossa vida, a reportagem, 

tudo. Da última vez que fui à UTAD contei um episódio que era sobre uma amiga 

jornalista italiana que morreu porque se descuidou um bocado com a roupa quando 

entrou no Afeganistão e ela era uma pessoa que em experiência nos dava dez a zero. 

Ela cometeu apenas um erro e o erro pagou-se caro. (Ramalho 2015) 

         Apesar da complexidade e dos custos que envolve o envio de um jornalista para 

um cenário de guerra, este continua a ser um método muito utilizado, porque confere 

veracidade à notícia, glorificando assim não só o jornalista em causa como também o 

órgão de comunicação social que este representa. Assim, conclui-se que ser repórter de 

guerra traz consigo um certo prestígio. Mas será o prestígio motivo suficiente para levar 

alguém a aceitar partir para um lugar de onde não sabe se volta? O que motiva o 

jornalista a aceitar ser repórter de guerra? José Rodrigues dos Santos, na sua obra A 

Verdade da Guerra (2005) levantou o mesmo problema: “É absolutamente necessário 

determinar qual a motivação dos correspondentes de guerra e perceber o que os faz 

correr voluntariamente riscos e ir para locais que qualquer pessoa mentalmente sã 

normalmente evitaria”. E, no mesmo livro, aponta também as possíveis motivações que 

levam um jornalista a aceitar partir em missão jornalística para outro país: 1º o desejo 

de serem vistos como heróis; 2º necessidade de se levarem ao limite em situações 

humanas e profissionais extremas; 3º mostrar aos superiores que são capazes de aceitar 

o desafio – necessidade de afirmação perante o grupo profissional; 4º a descoberta – a 

ideia de que um jornalista tem de saber o que é uma guerra; 5º o dinheiro. 

         Seja qual for a motivação que leva um jornalista a aceitar ir para a guerra a 

verdade é que a experiência é enormemente enriquecedora e a adrenalina também. 

Nelson Traquina, no seu livro O que é Jornalismo (2002: 204), explicou a vontade que 

existe por parte dos profissionais do jornalismo em viver essas histórias e também a 

importância remetida para a vivência do inesperado: 

Embora o jornalismo inclua muita rotina, o inesperado é o momento mágico 

incontornável de qualquer filme de Holly-Wood sobre os jornalistas; O guião é 

simples: os jornalistas entram em acção, num ritmo frenético de luta heroica contra o 

tempo e em dedicação ao imperativo de informar os cidadãos. E estar no centro do 
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vulcão da cobertura jornalística de um acontecimento inesperado corresponde a um 

momento histórico da carreira que os jornalistas podem contar aos netos. Ser pivot 

quando a guerra rebenta e aguentar o lugar durante longas horas faz a inveja dos 

colegas e os sonhos do jovem que vê a emissão e resolve querer ser jornalista. 

         Mas, desengane-se quem acredita que tudo o que é dito e até mostrado através de 

imagens corresponde à verdade absoluta dos factos. A própria verdade é muitas vezes 

manipulada para benefício dos órgãos de comunicação social. Afinal, o investimento é 

demasiado grande para se correr o risco de a guerra ser pouca.  

Imagine um soldado que começa a disparar para benefício das câmaras de televisão. 

Imagine um político que decide parar uma guerra por causa de um repórter 

incómodo. Tudo isso já aconteceu. A guerra desenrola-se nos campos de batalha, 

mas também nas páginas dos jornais e nas palavras e imagens dos noticiários. 

(Santos 2005: contracapa) 

         Dinis de Abreu, na nota que escreveu para o livro A Guerra em Directo, de Carlos 

Fino (2003: 5), reafirma a crescente necessidade de mediatização de tudo o que 

acontece, levando a que nem sempre o que é transmitido seja o que está realmente a 

acontecer: “O repórter percebeu, então, melhor que nem sempre a verdade é aquela que 

as câmaras registam e que as palavras são, por vezes, um simulacro de jornalismo, 

porque os media geram expectativas e o directo não pode esperar pela guerra”. 

         Como em tudo o que existe no mundo, tudo tem um lado bom e outro mau. Muitos 

jornalistas, apesar de estarem a fazer o seu trabalho, por mais que se limitem à 

transmissão da informação, a verdade é que se encontram a contar uma história, história 

essa sobre pessoas que se encontram debilitadas e a sofrer. Tudo em nome da 

globalização e do negócio da mediatização. Fica o misto do entusiasmo e da culpa. E 

quem parte em busca da melhor história, volta com a sensação de que valeu a pena, mas 

que em nada ajudou aqueles que lá encontrou. Carlos Fino em A Guerra em Directo 

(2003:68) confirma esta situação ao mesmo tempo que partilha um dos momentos que 

viveu enquanto repórter de guerra. 

Terminado o directo, deixo EBU com um sentimento misto de dever cumprido e 

insatisfação. Aqui estou eu num país em guerra, a animar o grande espetáculo 

mediático montado para a seguir, ajudando, espero, a perceber o seu enquadramento, 

situado mesmo num dos polos do confronto, mas ainda sem ter visitado uma única 

frente. 
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         Ainda no mesmo livro Carlos Fino (2003: 119) vai mais longe, citando 

Baudrillard: 

O repórter é um irresponsável, na medida em que não intervém. Estende às vítimas o 

espelho em que reflecte o sofrimento, mas a finalidade é enviar a imagem “para o 

outro lado”, onde é comercializada e consumida. Por isso, jamais pagaremos aos que 

sofrem aquilo que lhes devemos: a transformação da sua dor na matéria-prima que 

faz girar a economia da informação. 

 

2.3 – Missão e princípios do jornalismo de guerra 

 

         Fazer jornalismo consiste na elaboração de um retrato da realidade, para ser 

transmitido e compreendido pelo público. Assim, pode dizer-se que a sua missão é 

transmitir informação, o mais fielmente possível, ao maior número de pessoas. No que 

diz respeito ao jornalismo de guerra essa realidade mantém-se, ou seja, o seu objetivo 

consiste na recolha de dados para poderem, posteriormente, ser transmitidos, 

esclarecendo o público sobre o acontecimento. De entre muitos princípios atribuídos à 

atividade jornalística existem, na nossa perspetiva, três que se salientam aquando 

relacionados e atribuídos ao jornalista em cenário de guerra:  

 O apego à verdade: diz respeito à consonância entre o que é dito sobre a 

realidade e essa mesma realidade. Este é, talvez, o mais importante princípio do 

jornalismo e, também, o mais desrespeitado, muito por causa da crescente luta 

pelas audiências a que se assiste atualmente. Em cenário de guerra, por 

exemplo, é usual usar-se o ditado: “When war is declared, truth is the first 

casualty” que em português significa: “Em tempo de guerra, a primeira vítima é 

a verdade”. (Ponsonby´s cit in Costa 2014: 18) 

         Tendo em conta a experiência relatada por Carlos Fino (2003: 74), a manipulação 

da verdade torna-se evidente quando existe a necessidade do direto. 

Estamos ali, na linha da frente, corremos até um certo risco, mas a verdade é que, 

neste momento, não se registam combates. Só que os condicionalismos não 

permitem que fiquemos à espera até que eles ocorram, para ter, então sim, não 

apenas Good Stuff, mas também Real Stuff. (…) Seja como for, a verdade é que é 

muito raro alguma estação impor-se o rigor de revelar as condições em que, por 

vezes, as suas imagens mais espectaculares são obtidas.  
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 O compromisso com a atualidade: uma notícia só é notícia enquanto é atual. Os 

jornalistas quando abraçam esta profissão são preparados para a efemeridade da 

notícia e, por isso, impõe-se diariamente a pressão das chamadas “notícias em 

primeira mão”. Todos querem ser os primeiros a contar a história, não só pelo 

prestígio deste facto como para cativar a atenção do maior número de 

espetadores. Trata-se de puro negócio. O mundo tem sede de informação e os 

órgãos de comunicação social são exímios na satisfação deste desejo. Deste 

modo, é com naturalidade que nos deparamos com o envio de jornalistas para 

cenários de guerra, catástrofes naturais ou atentados terroristas, logo após estes 

acontecerem. Isto porque é urgente captar o máximo possível do sucedido para 

satisfazer a necessidade de informação da população. 

         Carlos Eduardo Franciscato realizou a sua Tese de Doutoramento debruçando-se 

sobre a atualidade no jornalismo e definiu a sua conceção de uma forma simples (2003: 

10): 

A noção de atualidade jornalística tem sido citada como uma das categorias que 

mais precisamente demarcam o conteúdo e a atividade jornalística em relação a 

outras práticas e saberes sociais. O sentido mais comum desta noção é expresso pelo 

termo “novidade”, ao indicar que o conteúdo jornalístico propõe descrever eventos 

novos surgidos em decorrência do inevitável fluxo de ocorrências do mundo.  

         Franciscato concluiu ainda com a sua Tese (2003: 305): 

O tempo se institucionaliza tanto como um fator de identidade como de tensão. A 

temporalidade dá uma forma cultural ao principal produto jornalístico, a notícia, 

tornando-a reconhecível e estabelecendo os seus limites de sentido, atuação e 

existência social. A notícia tem um tempo de existência efémero, seja em 

consequência da velocidade do movimento do mundo que desatualiza o relato 

jornalístico, seja pelos modos como a organização jornalística aplica a esta 

volatilidade mecanismos para sua substituição regular ou sua permanência em 

desdobramentos sucessivos. 

 A necessidade da imparcialidade: este conceito está intimamente 

relacionado com a objetividade dos factos. No entanto, por questões de 

natureza externa, sejam elas políticas ou culturais, a objetividade 

daquilo que é transmitido nem sempre acontece, colocando em causa a 

imparcialidade daquilo que é noticiado. A imparcialidade é um 
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conceito por si só muito dúbio e quase impossível de cumprir na 

totalidade, senão vejamos o seguinte exemplo: em cenário de guerra, a 

informação é transmitida por um jornalista e esse jornalista, na 

impossibilidade de mostrar tudo, é forçado a decidir o que é importante 

ou não de ser transmitido, ou seja, chega até nós apenas uma parcela da 

realidade, o que já aí deita a imparcialidade da notícia por terra e, em 

última instância, leva a uma incorreta interpretação dos factos por parte 

do público. 

         José Carlos Ramalho, numa entrevista cedida para esta investigação – entrevista 

colocada na sua totalidade como apêndice a este trabalho – explicou, que o processo de 

seleção das imagens, em cenário de guerra, acontece de forma natural, segundo os 

princípios editoriais impostos do que é notícia naquele momento, aliados aos valores do 

próprio jornalista: 

Em primeiro lugar tenho de saber qual é que é o tema, não é chegar lá e disparar pra 

tudo quanto é lado. E depois faço o que qualquer outro jornalista faz, faço a escolha, 

dentro de tudo o que está à minha volta, daquilo que é notícia e do que não é notícia. 

O processo é igualzinho, é um processo de seleção. Num cenário de guerra depende 

da situação, por exemplo, no tsunami no Siri Lanka que foi um sítio onde morreu 

muita gente a morte era notícia e isso tem que se mostrar, mas de uma forma que 

não choque, não de forma gratuita, se for de forma gratuita perde o valor de notícia. 

Aprendi muito com esses momentos, deu-me uma bagagem muito grande. Aprendi a 

olhar para as situações colocando um filtro naquilo que vejo e na vida. 

         Apesar dos constrangimentos jornalísticos impostos, aos três principais princípios 

do jornalismo – devido à imprevisibilidade inerente à guerra –, a verdade é que nenhum 

jornalista tem como objetivo a não-verdade daquilo que está a transmitir e, tratam-se 

portanto, apenas, de formas e estratégias utilizadas aquando das coberturas jornalísticas.      

         Os reguladores dos princípios jornalísticos estão assentes na Ética e Deontologia 

do Jornalismo. 

 

 

 



14 
 

2.4 – Ética e Deontologia do Jornalismo de Guerra 

 

         O Código Deontológico do Jornalista tem como objetivo orientar a conduta 

jornalística, fornecendo normas e deveres profissionais que devem ser respeitados para 

que haja seriedade no jornalismo. A deontologia é o estudo dos fundamentos do dever e 

das normas morais, enquanto a ética é um ramo da filosofia que estuda a natureza do 

que é considerado moralmente correto. (Vieira et al. 2007) Ambas as ciências 

encontram-se portanto interligadas e podem ser reconhecidas, no jornalismo, através das 

normas – presentes no Código Deontológico do Jornalista – que impõem aos jornalistas, 

das quais se salientam: 

 O dever da proteção das fontes de informação: o jornalista tem o direito e o 

dever da não divulgação das suas fontes de informação. Esta é uma norma que 

tem suscitado muitos debates devido às diferentes opiniões existentes. Por um 

lado estão os jornalistas, que defendem a sua ética profissional e por outro estão 

os poderes políticos e judiciais que defendem o julgamento da verdade com 

acesso livre a todas as provas. No Código Deontológico:  

 

O jornalista não deve revelar, mesmo em juízo, as suas fontes confidenciais de 

informação, nem desrespeitar os compromissos assumidos, excepto se o tentarem 

usar para canalizar informações falsas. 

 

 O dever de respeito pela verdade: como já foi explicado anteriormente, nesta 

dissertação, o apego à verdade é um dos princípios que estão na base do 

jornalismo e é, então, uma das normas que norteiam os jornalistas. 

         No código Deontológico do Jornalista:  

O jornalista deve assumir a responsabilidade por todos os seus trabalhos e actos 

profissionais, assim como promover a pronta rectificação das informações que se 

revelam inexactas ou falsas. O jornalista deve também recusar actos que violentem a 

sua consciência. 

 O dever de só divulgar informações desde que confirmadas por fonte segura: 

cabe ao jornalista investigar a sua fonte bem como a viabilidade da informação, 

antes de a divulgar. Uma notícia mal investigada pode por em causa, em última 

instância, a vida de terceiros. No Código Deontológico do Jornalista: 
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O jornalista deve relatar os factos com rigor e exactidão e interpretá-los com 

honestidade. Os factos devem ser comprovados, ouvindo as partes com interesses 

atendíveis no caso. A distinção entre notícia e opinião deve ficar bem clara aos olhos 

do público. 

 

 O dever de não usar métodos desleais na procura da informação: A 

concorrência feroz existente atualmente leva a que, por vezes, exista demasiada 

pressão sobre o jornalista para ser o primeiro a contar determinada história. O 

Código Deontológico do Jornalista prevê essa situação ao referir que: “O 

jornalista deve utilizar meios leais para obter informações, imagens ou 

documentos e proibir-se de abusar da boa-fé de quem quer que seja.” 

         No que diz respeito à atividade jornalística praticada em cenário de guerra, os 

jornalistas devem manter a sua postura de respeito perante as normas descritas acima. 

Mas, segundo os Princípios Internacionais de Ética Profissional no Jornalismo, 

definidos em Paris, no ano de 1983, ao jornalista em cenário de guerra são ainda 

atribuídos outros princípios (informação retirada do site do Sindicato dos Jornalistas): 

    O respeito pelos valores universais e pela diversidade de culturas (Princípio 

VIII): Este princípio encontra-se intimamente ligado à norma do Código 

Deontológico do Jornalista respeitante à imparcialidade, mas acrescenta a 

importância que o jornalista tem na interligação entre os povos e na 

implementação do respeito entre os mesmos. Um jornalista não pode, em 

momento algum, chegar a um país que não é o seu e agir como se não 

concordasse com o que ali se pratica. 

 

O jornalista participa assim activamente na transformação social, no sentido duma 

maior democratização da sociedade, e contribui, através do diálogo, para criar um 

clima de confiança nas relações internacionais, propício à paz e à justiça entre todas 

as partes, ao desanuviamento, ao desarmamento e ao desenvolvimento nacional. 

 

    A eliminação da guerra e doutros grandes males que a humanidade enfrenta 

(Princípio IX): O jornalista, presente num cenário de fragilidade, deve abster-se 

da violência ou da instigação à mesma. O jornalista deve, por outro lado, aplicar 

a sua humanidade no combate à ignorância e à incompreensão entre os povos, 
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sensibilizando as comunidades para as necessidades existentes naqueles locais. 

Na guerra, são os jornalistas que lidam com as vítimas e demais atores sociais 

presentes (militares, políticos, terroristas…) e são eles que têm o poder de 

difundir a realidade verificada e apelar à solidariedade mundial, estreitando 

assim as ligações internacionais. 

 

O compromisso ético com os valores universais do humanismo obriga o jornalista a 

abster-se de qualquer justificação ou instigação à guerra de agressão e à corrida aos 

armamentos, especialmente os nucleares, e às demais formas de violência, ódio ou 

discriminação, especialmente o racismo e o apartheid, a opressão por regimes 

tirânicos, o colonialismo e o neocolonialismo, assim como outros grandes males que 

afligem a Humanidade, tais como a pobreza, a subalimentação e as doenças. 

 

         Em título de conclusão deste capítulo é conveniente referir que o Código 

Deontológico do Jornalista existe não só para proteger aqueles a quem se destina a 

informação, protegendo-os de possíveis abusos e da mentira, como também, para 

proteger aqueles que têm na informação a sua profissão, neste caso, os jornalistas, 

garantindo-lhes condições para o livre exercício da sua profissão. 

         De salientar que, nesta listagem, não se encontram todas as normas presentes no 

Código Deontológico do Jornalista, mas sim apenas uma seleção feita em concordância 

com o tema desta investigação. A listagem completa encontrar-se-á como anexo a este 

trabalho. 

3 – Os Media Digitais e os Conflitos 

 

Encontrando-nos, atualmente, em plena era de desenvolvimento digital, torna-se 

oportuno enquadrar a temática desta investigação nesta premissa tecnológica. E, a 

verdade, é que o jornalismo é uma das áreas que mais acompanha esta inovação e a 

prática do próprio jornalismo de guerra tem assumido significativas diferenças e 

atualizações, facilitando, por um lado, o papel do jornalista e, por outro lado, a receção 

da informação por parte do público. 
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3.1 – Novas formas de comunicar os conflitos: “warblogs”, redes 

sociais e tecnologias móveis 

 

         Atualmente, com o avanço das tecnologias, a internet tem ganho terreno à rádio, à 

televisão e ao jornal, como principal fonte de informação utilizada pela população. A 

exigência dos consumidores, o curto prazo da notícia e a possibilidade da publicação de 

um acontecimento em tempo real fez com que surgisse um novo tipo de jornalismo: o 

jornalismo online. Marta Pacheco (2014: 39) confirma esta realidade, afirmando: 

O jornalismo partiu da premissa de deadline (prazo) para online. As últimas notícias 

tornam-se velhas histórias em poucas horas ou mesmo minutos. Perante esta 

situação, podemos alegar a falta de pureza e confiança no actual jornalismo, pois a 

constante saída de notícias denota, em parte, falta de qualidade e crédito do seu 

conteúdo. 

         A verdade é que este tipo de jornalismo tem muitas vantagens, que acabam por ser 

utilizadas e reconhecidas pelos utilizadores. O jornalismo online permite: a divulgação 

de um acontecimento em tempo real – com a possibilidade de acréscimo de informação 

à medida que determinada situação vai acontecendo; permite uma pesquisa simples e 

diversificada sobre um mesmo assunto (na ótica dos utilizadores); possibilita uma maior 

mobilidade aos jornalistas – na medida em que é possível fazer a cobertura e a 

transmissão de um determinado acontecimento utilizando apenas um telemóvel –; e, por 

último, permite uma maior interatividade entre os jornalistas e o seu público – através 

de comentários e envio de vídeos, por exemplo. 

A antiga audiência (o público, o cidadão comum, os antigos receptores de notícias) 

começou a abandonar o seu papel de mero agente passivo e a participar neste 

complexo processo de pesquisa, produção e difusão de informação/ notícias, através 

de fóruns, caixas de comentários, sites pessoais e colectivos, weblogs, wikis e outras 

ferramentas de expressão, acção, interacção e participação, acessíveis a qualquer 

pessoa que entre na grande rede ubíqua que é a internet. (Zamith 2008: 11) 

         Na expetativa de acompanhar a evolução inevitável das tecnologias, os próprios 

jornais, rádios e estações televisivas viram-se obrigados a criar sites na internet, onde 

vão atualizando ao minuto tudo o que se passa no país e no mundo. António Granado 

(2005), citado por Zamith (2008: 13), afirmou que a RTP foi o primeiro órgão de 

comunicação social português a registar domínio na internet. 
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         O mesmo se passa no que diz respeito ao tratamento feito atualmente sobre os 

conflitos/ guerras existentes, ou seja, a informação é constantemente atualizada nos sites 

destes órgãos de comunicação social e servem de base a artigos de opinião, reportagens, 

notícias e peças televisivas a ser transmitidas depois. E, a par destes sites noticiosos, 

temos as redes sociais e os warblogs. O cidadão comum vê na internet a possibilidade 

de se tornar jornalista, ao transmitir uma informação ou opinião sobre um determinado 

assunto, na sua rede social, em primeira mão. Assim, assistimos à publicação, em 

massa, de vídeos amadores sobre todo o tipo de acontecimentos e declarações de civis 

sobre os mesmos. A juntar a este facto temos ainda os warblogs – blogs inteiramente 

destinados ao tratamento de dados sobre conflitos/guerras, em que os autores (sejam 

eles jornalistas, escritores ou anónimos) refletem sobre a atualidade desses conflitos, 

fazendo uma espécie de diário. 

         Assistimos assim a uma revolução na indústria da comunicação e do jornalismo e 

a uma alteração, quase por completo, das técnicas de cobertura mediática realizadas nos 

conflitos. Tecnologias móveis como o telemóvel, o PC, o tablet e os smarphones, 

constituem o suporte e a base deste novo jornalismo, na medida em que, o mesmo 

objeto permite a gravação de informação bem como a sua publicação e posterior 

pesquisa: “Nos aparelhos celulares com acesso always on (sempre conectados) é 

possível ler jornais, assistir programas de televisão, ouvir rádio, jogar videogames, 

baixar músicas e filmes gravar e editar seus próprios conteúdos, enviar pela internet 

para amigos ou para as redes sociais”. (Barbosa e Mielniczuk 2013: 115) Assim sendo, 

pode-se dizer que as novas tecnologias vieram facilitar o trabalho do repórter de guerra, 

não só em termos de logística (poupando tempo e esforço físico) como também na 

facilidade e rapidez da transmissão das informações recolhidas no campo. E, por outro 

lado, vieram dar voz ao público que muitas vezes é testemunha desses conflitos/ 

guerras, conseguindo assim, muitas vezes, complementar as informações jornalísticas 

publicadas. 

         Mas há, também, aspetos negativos a apontar a este ciberjornalismo, ou jornalismo 

online e estes passam essencialmente pela descredibilização da informação publicada. 

Com a facilidade existente na publicação de informação, na internet, por quem quer que 

seja, é natural que haja um descrédito sobre muita dessa informação, uma vez que, 

muitas vezes os dados publicados não correspondem à realidade e nem sequer foram 

confirmados, mas, sendo publicados na internet foram difundidos, induzindo em erro 
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muitas pessoas e em, última instância, a própria opinião pública. Neste fator encontra-

se, então, a principal distinção existente entre jornalismo – onde os factos devem ser 

confirmados antes de serem publicados e o jornalismo online – onde a informação é 

publicada e alterada, em tempo real sem prejuízo dos seus autores. 

Muchos ciudadanos atribuyen la misma credibilidad a todos los soportes mediáticos 

porque no diferencian las funciones específicas de cada uno, y para ellos las 

imágenes que circulan por la Red son documentos cuya evidencia aparente certifica 

la veracidad de los hechos a los que se refieren, sin cuestionar otros detalles que se 

plantearía un profesional de la información. En este contexto, Internet y las redes 

sociales jugaban con ventaja respecto a las limitaciones técnicas y al control 

informativo al que estaban sometidos los medios locales. (Soengas 2013: 149) 

 

         Fernando Zamith (2008), citando Valcarce e Marcos (2004: 20), refere a mesma 

ideia de Soengas (2013) e alerta: “Não confundamos suporte com conteúdos. Na 

internet existe informação jornalística, eventualmente abundante, plural, multimédia e 

de qualidade, mas também outros serviços e conteúdos que nada têm a ver com 

jornalismo.” 

 

         Posto isto, pode concluir-se que estamos perante uma quarta revolução industrial 

em que as novas tecnologias são o mote para a modernização. Este facto obriga os 

órgãos de comunicação social a adaptar-se e, por arrasto, o jornalismo também se 

modifica e moderniza. As coberturas jornalísticas em cenários de guerra sofreram 

diversas alterações e, atualmente, estas coberturas mediáticas são feitas e 

complementadas tanto pelos jornalistas como pelo público (muitas vezes testemunha 

dos acontecimentos). 

 

3.2 – A mediatização dos conflitos 

 

É chegado o momento de abordar o lado mediático dos conflitos, nomeadamente, 

no que diz respeito à sua ligação direta com dois conceitos fundamentais: a sua 

influência na opinião pública e a utilização do sensacionalismo como captador de 

audiências. 
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3.2.1 – O conceito de opinião pública 

 

      Estando na base do jornalismo e dos media as diretrizes de “vigilantes do poder” e 

“porta-vozes da opinião pública”, convém esclarecer em que consiste o termo de 

opinião pública – até porque, neste trabalho, será também analisada a influência que os 

media exercem, ou não, sobre a opinião pública, no que diz respeito à temática 

abordada. 

         Entende-se por opinião pública a opinião partilhada por um grande número de 

pessoas, essencialmente, quando esta opinião é trazida a público, tornando-se, portanto, 

pública:  

         “A Opinião corresponde sempre a um juízo formulado a respeito de qualquer facto 

e a sua dimensão pública surge quando essa opinião é partilhada com um vasto número 

de indivíduos a tal ponto que, a observação emitida poderia ser de qualquer um deles.” 

(Sena 2007) 

         Nilza Sena (2007) vai mais longe ao citar Gabriel Tarde (1991): “A opinião está 

para o público (...) tal como a alma está para o corpo”, explicando que, para o autor, a 

opinião pública resulta da transformação de uma opinião individual numa opinião 

coletiva e vice-versa. 

         É natural, então, que a crescente mediatização dos conflitos e, em particular, do 

conflito existente no Iraque e na Síria tenha consequências na opinião pública, uma vez 

que grande parte da informação que é recebida pelo público é a informação selecionada 

e difundida pelos meios de comunicação social. 

 

3.2.2 – O conceito de sensacionalismo 

 

         Em geral, o conceito de sensacionalismo (Souza 2010) está ligado ao exagero, à 

intensificação/ valorização da emoção, à exploração do extraordinário, à valorização de 

conteúdos descontextualizados, à troca do essencial pelo supérfluo ou pitoresco e à 

inversão do conteúdo pela forma – tendo como objetivo a mercantilização da 

informação. 

         Para isso, para alcançar o maior número de vendas, os media apelam à emoção do 

seu público e, nos conflitos/guerras este objetivo é facilmente atingido devido ao 

enorme lado humano associado. Surge aqui é a necessidade de distinção entre o que é 
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informação e o que é puro sensacionalismo e a discussão lança-se, por exemplo, sobre 

se devem ser, ou não, transmitidas/publicadas imagens reais dos atentados (em caso dos 

conflitos). E este será um dos pontos a desenvolver na parte prática desta investigação. 

 

4 – Tipologias e modalidades dos conflitos bélicos 

 

         São vários os motivos que levam à existência de conflitos entre 

grupos/nações/países, no entanto há algumas razões que se destacam, não só pela 

dimensão que atingem atualmente como pela sua óbvia manifestação na motivação à 

existência de guerras. De entre inúmeros fatores que motivam a existência de conflitos, 

salientam-se os seguintes (baseados no ensaio de Francisco Proença Garcia sobre 

Tipologias de Guerra 2003): 

 

 Poder: este é o motivo comum a todas as tipologias de conflitos existentes. 

Sempre que se inicia uma guerra ou conflito é inerente a vontade de uma parte 

se sobrepor à outra, ou seja, de um lado sair vitorioso em relação ao outro, 

arrecadando assim aquilo a que se chama de poder.  

 

 Economia/Dinheiro/Riqueza: é sabido que quase todos os conflitos têm na sua 

génese motivos económicos. Vivemos numa época alimentada pelo poder do 

dinheiro o que traz consequências muitas vezes catastróficas ao equilíbrio e à 

paz mundial. Recursos naturais, petróleo, ouro, água, território, tudo serve de 

motivo para gerar um conflito. 

 

 Religião: os conflitos entre diferentes religiões sempre existiram e, de todos, são 

os mais perigosos e incompreensíveis, na medida em que existe derramamento 

de sangue em nome de um Deus, cujo objetivo da sua existência seria a 

manutenção da paz entre os povos. 

 

         Posto isto, podemos afirmar que os conflitos assumem várias modalidades e 

possuem naturezas distintas (Garcia 2003). Dentro da sua natureza, podemos distinguir 

quatro tipologias de conflitos: 
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 Histórico-sociais: Há grupos/nações/países que ao longo da sua história têm 

pautado consecutivamente conflitos com determinados grupos/nações/países 

devido a divergências que atravessam gerações. Um exemplo de um conflito 

inserido nesta tipologia é o conflito existente entre os Estados Unidos da 

América e a Rússia – a chamada guerra fria – que se mantém até aos dias de 

hoje, num clima adormecido mas demasiado sensível. 

 

 Político-sociais: Regimes totalitaristas e ditatoriais levam à existência de 

conflitos desta tipologia. Surgem, portanto, da necessidade de libertação e de 

afirmação de uma determinada comunidade em prol da defesa dos seus direitos. 

As manifestações recentes existentes no Egito e na Síria, contra os governos 

vigentes, são disso exemplo. Estes conflitos são vulgarmente chamados de 

“guerras-civis” ou de “revolução”. 

 Económico-sociais: A ambição por poder e riqueza leva a que muitas vezes haja 

tensões entre diferentes grupos/nações/países e existe também a vantagem de 

grupos/nações/países, que pelo seu poder económico tentam controlar e dominar 

os outros mais desfavorecidos. Consequências destes conflitos são os bloqueios 

comerciais e as barreiras alfandegárias. Temos como exemplo deste conflito o 

embargo colocado pelos EUA a Cuba, desde 1960 até aos dias de hoje. 

 

 Religiosos: A religião sempre foi a causa de muitos conflitos entre 

grupos/nações/países com diferentes crenças. Mas os principais conflitos 

religiosos têm por base a vontade de imposição de uma determinada religião 

sobre uma região ou país e a conversão de “infiéis” (todos aqueles que não 

comungam da mesma religião são chamados de infiéis) a uma determinada 

religião. Tem-se como exemplos destes conflitos as Cruzadas, a Jihad e a Guerra 

Santa. 

 

4.1 – O conflito no Iraque e na Síria – A ameaça do Daesh 

Neste subcapítulo desenvolver-se-á a temática que deu o mote para esta 

investigação, ou seja, a atual guerra civil na Síria e o surgimento do grupo terrorista 

radical autodenominado Estado Islâmico ou, como é tratado, o Daesh. Serão ainda 
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apontadas as consequências que deste conflito advêm e que tomam proporções à escala 

mundial. 

 

4.1.1 – O conflito civil na Síria 

 

         São muitas as plataformas online que nos dão conta da situação que se vive na 

Síria e no Iraque. Sites como o do Público, G1, BBC Brasil, RTP, SIC e Rádio 

Renascença – onde é possível consultar a origem e desenvolvimentos deste conflito – 

serviram de mote para as informações descritas abaixo (sites consultados estarão 

disponibilizados no capítulo alusivo às Referências Bibliográficas). 

         Remonta a Março de 2011 o início da guerra civil na Síria e surgiu em 

consequência da chamada Primavera Árabe – nome dado à onda de manifestações e 

revoluções iniciadas na Tunísia e proliferadas tanto pelo Oriente Médio como pelo 

Norte de África. O povo sírio, influenciado pelos países vizinhos iniciou uma revolta 

contra o governo totalitarista de Bashar al-Assad, que está no poder há já quase 15 anos. 

Iniciaram manifestações pacíficas até Assad (como é vulgarmente chamado) ordenar 

uma resposta militar contra os manifestantes, denominando-os como “terroristas”. Teve 

assim início a Guerra Civil na Síria, que dura há já quase cinco anos. 

         Como resposta à atitude de Assad, em enviar tropas para atacar as frentes 

revolucionárias, foi criado o Exército Livre Sírio que tem lutado por restaurar a 

democracia síria, derrubando al-Assad. E é aqui que a situação se complica, por um lado 

estão os rebeldes, aqueles que querem destituir o governo atual e que são apoiados, 

entre outros, pela França, Inglaterra e EUA. Por outro está al-Assad que é apoiado por 

duas grandes potências mundiais como o Irão e a Rússia – o que incrementa também o 

arrefecimento da relação já muito ténue entre os EUA e a Rússia, prolongando a Guerra 

Fria até aos dias de hoje. A juntar a esta situação assiste-se ainda ao aparecimento de 

grupos religiosos radicais que aproveitam a instabilidade da guerra civil para se 

apoderarem de território sírio – assunto a desenvolver abaixo. 

         Focando agora na guerra civil, há ainda a apontar diversos crimes de guerra 

cometidos por ambas as partes, mas principalmente por al-Assad que foi acusado de 

usar armas químicas contra civis, em 2013. Surgiu aqui a necessidade da intervenção 
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dos EUA que ameaçaram invadir a Síria caso o seu presidente não se comprometesse a 

destruir todo o seu arsenal químico. al-Assad aceitou a imposição dos EUA mas 

continuou a ser suspeito de ataques com armas químicas. 

         Segundo o The Guardian, até agora foram mortos mais de 470 mil sírios, sendo 

que 400 mil foram mortos no conflito e 70 mil por consequências do mesmo como falta 

de água, comida e medicamentos. 

         Já foram realizadas várias tentativas, por parte da comunidade internacional, de 

negociação para resolver este conflito no entanto nenhuma alcançou o sucesso, uma vez 

que não existe flexibilidade de nenhuma das partes para que haja entendimento 

(Informação disponível no site da BBC Brasil 2015). 

 

4.1.2 – O Daesh 

 

         Aproveitando o clima de instabilidade que se vive na Síria e em toda a sua zona 

circundante, devido aos diversos conflitos internos existentes, surge o autoproclamado 

Estado Islâmico, ou como é agora tratado, Daesh – grupo islamita radical que reivindica 

territórios na Síria e no Iraque para poder unificá-los e torná-los num único Estado, o 

Estado Islâmico para o Iraque e o Levante. Este grupo radical pratica a Jihad – 

considerada a luta pela fé perfeita segundo Maomé – e usam a sua interpretação da 

Sharia (lei islâmica) contra todos aqueles que se recusem a seguir as suas normas 

(Informação disponível no site do Público 2015). É sabido, por exemplo, que 

atualmente o povo sírio, para se poder manter nas suas casas e no seu território tem 

apenas três possibilidades de futuro: a conversão ao islamismo, o pagamento de uma 

taxa ou, em última instância, a morte. 

         Torna-se necessário explicar a diferença entre as duas principais fações em que se 

divide o islamismo: os sunitas e os xiitas. Segundo o site da SIC Notícias, os sunitas 

correspondem, em número, à maioria de islamitas no mundo, cerca de 80% contra 20% 

de xiitas e constituem o grupo que defende que o líder islâmico deve ser alguém 

escolhido pela população islâmica para seguir os passos de Maomé – deus da religião 

islâmica – por seu turno, os xiitas são muito mais conservadores e ainda defendem que a 

sucessão do califado – nome que se dá à forma islâmica de governo – deve ser 

hereditária e liderada pelo califa – considerado o líder dos xiitas e de toda a comunidade 
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islâmica descendente de Maomé. O grupo radical autoproclamado Estado Islâmico 

escolheu Abu Bakr al-Baghdadi para ser o seu líder e este é, atualmente, um dos 

homens mais procurados a nível internacional. O site G1, afirma que os EUA oferecem 

uma recompensa de 7 milhões de dólares por informações que levem à sua morte ou 

captura. 

         Em suma, analisando a situação do Iraque e da Síria – através do site da Rádio 

Renascença e do G1 – é fácil de entender em que condições o autoproclamado Estado 

Islâmico se proliferou pelo território. Na Síria, um país maioritariamente sunita, 

encontra-se no poder uma minoria xiita. A tensão foi despoletada pela Primavera Árabe, 

iniciada na Tunísia, o que levou à revolta da população sunita contra o governo xiita 

totalitário existente na Síria. A par disto, formou-se um grupo sunita mais radical – o 

autoproclamado Estado Islâmico – que no início combatia as forças políticas junto da 

população síria mas que neste momento se encontra contra todas as frentes existentes 

(forças políticas e militares, população síria que não se converta a esta fação sunita e 

também contra os curdos – minoria populacional que se envolveu no conflito para 

reclamar o seu território e os seus direitos – com o intuito de implementar um estado 

pela força, o Estado Islâmico. O Iraque é uma pretensão deste grupo terrorista devido ao 

seu simbolismo para a religião islâmica: Bagdad é o objetivo principal pois acredita-se 

que foi neste local que surgiu o islamismo. No entanto, outra razão para este domínio 

pela força, exercido pelo Daesh, está na captura e morte de Saddam Hussein pois, é 

sabido, que a morte dele despoletou uma enorme sede de vingança nos grupos mais 

radicais e foi nesse momento que se despoletou a onda terrorista a que atualmente se 

assiste. 

         Apesar de se autoproclamar Estado Islâmico, muitos são os que defendem que este 

grupo radical não constitui nem um estado nem proclama a lei islâmica. O site da Rádio 

Renascença citando o Secretário-Geral das Nações Unidas dirige-se aos terroristas 

afirmando que eles são um “não-estado, não-islâmico”, posição defendida pela maioria 

dos países ocidentais e também pela maioria da população muçulmana que rejeita a 

posição tomada por este grupo radical. E, é neste contexto, que surge a expressão Daesh 

– que se refere a um acrónimo para Estado Islâmico do Iraque e da Síria, mas que 

também significa “espezinhar”, “esmagar” ou “fanático que impõe as suas opiniões aos 

outros” – utilizada pelos países ocidentais como forma de ataque e repúdio pelas 
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atitudes tomadas, isto porque Daesh é uma denominação rejeitada pelo autoproclamado 

Estado Islâmico. 

         Com apoiantes vindos dos quatro cantos do mundo para combaterem nas fileiras 

desta Jihad, o autoproclamado Estado Islâmico ou Daesh é financiado não só pela venda 

do petróleo de que se apoderou nos territórios ocupados como também por príncipes 

sauditas e por pessoas ligadas ao Catar. Em entrevista, para suporte desta dissertação, 

Paulo Dentinho, Diretor de Informação da RTP, explicou: 

A Arábia Saudita sabia que não podia contrabalançar mais as forças dos movimentos 

xiitas que estavam no poder em Bagdad e na Síria. Então, como não podiam fazer a 

guerra, pelo menos não oficialmente, começaram a financiar estes movimentos mais 

radicais, entre eles o estado islâmico. O estado islâmico na sua génese é financiado 

por príncipes sauditas e por gente ligada ao Catar. A religião do autoproclamado 

Estado Islâmico é exatamente a mesma da Arábia Saudita. E quando nós ficamos 

absolutamente siderados porque os tipos do estado islâmico crucificam pessoas, 

porque os tipos do estado islâmico cortam o pescoço, bem na Arábia Saudita todos 

os anos isto acontece, sob o silêncio quase ensurdecedor da comunidade 

internacional. Isto porque as relações comerciais entre a Arábia Saudita e o mundo 

ocidental, entre o Catar e o mundo ocidental, também são enormíssimas. 

         Graeme Wood, jornalista da revista The Atlantic, – citado pelo Público – explicou 

que o Daesh tem na base das suas atitudes a crença de que se aproxima o apocalipse e 

que este será causado por eles próprios. Trata-se de um Hadith – mensagem do profeta 

Maomé. 

         Em entrevista, para suporte desta dissertação, Paulo Dentinho, Diretor de 

Informação da RTP, explicou este conceito:  

Temos o Corão e temos os Hadiths, que são frases atribuídas ao profeta e que 

algumas escolas corânicas não valorizam. Os Hadiths são feitos assim: De onde é 

que isto vem? Quem é que o disse? Quem é que disse àquele? Quem é que disse ao 

outro? E assim vão andando até constatarem que aquilo tem alguma veracidade e 

pode ser atribuído ao profeta. Os Hadiths ajudam à criação da suna que é a vida 

como no tempo do profeta. Num dos Hadiths eles falam que os cristãos vão derrotar 

os exércitos muçulmanos na batalha de Dabiq, na Síria e que depois o profeta irá 

emergir em Jerusalém e derrotará todos os exércitos cristãos. Eles acreditam nesta 

espécie de profecia e em certa medida o que eles querem é tropas ocidentais e cristãs 

ali e isso é complicado porque o que eles têm é tropas locais.  
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         Paulo Dentinho afirmou ainda que prevê muitas dificuldades na resolução deste 

conflito: 

Devem ser tropas muçulmanas a derrotar o estado islâmico e não propriamente 

tropas ocidentais. E, enquanto existir o califado, o califado vai continuar a ser um 

farol de atração e é preciso derrotá-lo, isto é um bocadinho como matar a serpente 

no ovo e quanto mais tempo se demora mais difícil se torna fazê-lo.  

 

4.1.3 – As consequências do conflito 

 

         De um conflito civil pela procura da implementação de uma democracia surgiu 

uma ameaça que se alarga à escala internacional. Proliferam pessoas/grupos extremistas 

por todo o planeta que, convencidos pela mensagem do Daesh, planeiam ataques contra 

civis nos mais variados pontos do mundo. Recordemos os atentados realizados em 2015 

(listagem presente no site do Observador): O ataque ao jornal satírico Charlie Hebdo a 7 

de Janeiro, onde morreram doze pessoas; Os ataques em 26 de Junho, onde morreram 

mais de 60 pessoas num triplo ataque na Tunísia, França e Kuwait; O atentado suicida 

em 10 de Outubro, na Turquia, onde morreram 102 pessoas; A queda de um avião, com 

224 pessoas a bordo, sem sobreviventes, a 31 de Outubro; O atentado a uma base militar 

no Líbano, a 12 de Novembro, de onde resultaram 44 mortos; E, o atentado mais 

mediático dos últimos anos, também pela proximidade territorial com Portugal, os 

múltiplos ataques em França, onde foram mortas quase 130 pessoas no dia 13 de 

Novembro. Mas, em 2016, os ataques não cessaram e contam-se já 84 mortos com o 

ataque em Nice, a 14 de Julho, onde um tunisino a residir em Nice abalroou dezenas de 

pessoas com um camião. E ainda, mais recentemente, os atentados na Alemanha, num 

comboio e num centro comercial de onde também resultaram vários mortos e feridos. 

         A juntar aos constantes ataques existentes, que têm semeado o medo um pouco 

por todo o mundo, estamos também a assistir a um novo fenómeno: a crise dos 

refugiados. Segundo o Observador, desde que se iniciou este conflito, já mais de 4 

milhões de sírios tiveram de abandonar as suas casas e o número aumenta para 9 

milhões se a estes juntarmos os do Afeganistão, Somália e Sudão, sendo já considerada 

a maior onda migratória desde a Segunda Guerra Mundial. Esta corrente de refugiados 
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que visa, maioritariamente, países europeus tem levantado muita controvérsia: por um 

lado estão os defensores da solidariedade humanitária e por outro estão os receosos da 

infiltração de terroristas nos países europeus através da integração dos refugiados. 

Portugal, segundo o Expresso, ofereceu-se para receber mais 3000 refugiados para que 

assim se possa “aliviar” os países mais fustigados por esta crise migratória. De lembrar 

que, para Portugal, está prevista a chegada de cerca de 4300 pessoas requerentes de 

asilo, no espaço de dois anos. 
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III – Metodologia  

 

Um trabalho de investigação pressupõe como regra fundamental a utilização de 

uma metodologia específica e adequada possibilitando a orientação do projeto e 

assumindo-se como vital para o desenvolvimento da parte empírica do mesmo. 

“Investigar é uma atividade transcendente, que envolve o uso de metodologias 

sofisticadas, requerendo recursos especiais e uma longa preparação prévia.” (Ponte 

2003)  

“Investigar é bem mais do que encontrar respostas para os problemas, investigar é 

colocar problemas aos problemas ingenuamente ou preguiçosamente julgados 

resolvidos, investigar é criar problemas às fórmulas prontas-a-consumir…” (Rosário et 

al. 2013)  

Após ler estas tentativas de explicação do que significa, na verdade, investigar, 

denota-se a importância de definir uma metodologia pois esta será a bússola orientadora 

de todos os passos que o investigador seguirá desde o início até à conclusão da presente 

dissertação e englobará todos os métodos de recolha de dados utilizados. 

Partido do problema de investigação e objetivos inerentes, são colocadas 

hipóteses de respostas que poderão, no final do trabalho, vir a ser confirmadas ou 

refutadas. Depois de definidos o problema, os objetivos e as hipóteses, parte-se então, 

para a elaboração da fundamentação teórica que sustentará esta investigação. Nesta fase 

procede-se a uma investigação aprofundada sobre os principais autores ligados ao tema 

por forma a permitir que este estudo, de caráter exploratório – em que se procura 

explicar um fenómeno – tenha utilidade empírica e científica para ser realizado. Na 

verdade, não é objetivo do autor desta dissertação atestar hipóteses ou 

comprovar/refutar teorias, mas sim explorar um tema atual, ainda pouco desenvolvido e, 

na sua ótica, útil e interessante para a compreensão do fenómeno da mediatização dos 

conflitos em Portugal. 

 

A sociologia dos media propõe-se, pois, estudar as diversas modalidades de 

produção e recepção da informação, as relações que se instauram entre o emissor e o 

receptor das mensagens, a influência dos media sobre a sociedade, interessando-se 

mais especificamente pelo comportamento dos vários agentes intervenientes (os 

jornalistas, os políticos, os responsáveis pela tomada de decisões na área da 

economia, os intelectuais, mas também os leigos) e pelo comportamento do utente, 

ou seja, do público. (Rieffel 2003: 6) 
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Posto isto, é possível integrar esta investigação na área da sociologia dos media e, 

deste modo, faz todo o sentido contrabalançar opiniões por forma a chegar a uma 

conclusão. Neste trabalho temos, através da utilização de amostras não aleatórias: por 

um lado a opinião pública e por outro a opinião dos profissionais/atores sociais 

envolvidos. E é aqui que entra a metodologia. Esmiuçando por partes, a recolha de 

dados para este trabalho está assente em duas técnicas distintas: os inquéritos por 

questionário (método quantitativo) e as entrevistas (método qualitativo), fazendo, assim, 

deste estudo um estudo misto (conceitos desenvolvidos no capítulo IX referente à 

análise e discussão dos dados). 

1 – Problema de conhecimento 

 

         Para a realização uma investigação é necessário definir um ponto de partida, ou 

seja, determinar o que queremos saber. E, para isso, é necessário colocar uma pergunta, 

pergunta essa que será respondida com os dados adquiridos ao longo da investigação. 

         A elaboração do problema de conhecimento é um ponto muito importante e carece 

de tempo para que não seja ambíguo ou impossível de responder. 

         Depois de decidido o tema para esta dissertação – a cobertura mediática feita em 

Portugal sobre o conflito existente no Iraque e na Síria – foi elaborada, então, a pergunta 

base do trabalho: Em que medida a cobertura mediática feita em Portugal, por parte dos 

três principais órgãos de comunicação social (RTP, SIC e TVI), sobre o conflito 

existente no Iraque e na Síria, influencia ou condiciona a opinião pública portuguesa? 

2 – Hipóteses de Investigação 

 

 Sempre que se realiza um trabalho, dito empírico, existem normas que devem ser 

seguidas e concretizadas. Nesta fase trata-se da elaboração das hipóteses de 

investigação. Deste modo, as seguintes hipóteses de investigação dizem respeito a 

possíveis conclusões ou respostas que poderemos tirar no final da investigação. 

Normalmente as hipóteses tendem a responder aos objetivos colocados, ou seja a 

hipótese geral corresponde a uma possível resposta ao objetivo geral e as hipóteses 

operativas correspondem a possíveis respostas aos objetivos específicos. No final do 



31 
 

trabalho – na conclusão – as seguintes hipóteses irão ser comprovadas ou, por outro 

lado, refutadas. 

Hipótese Geral 

 Os meios de comunicação (RTP, SIC e TVI) condicionam, em grande escala, a 

interpretação dos acontecimentos e a opinião pública portuguesa. 

Hipóteses Operativas 

 A abordagem da TVI é a que mais condiciona a opinião pública. 

 A RTP é a mais utilizada, pelos portugueses, para se manterem informados 

sobre o conflito existente no Iraque e na Síria. 

 Os meios de comunicação social em estudo tendem a fazer uma abordagem mais 

sensacionalista e menos factual e histórica. 

 A maioria dos portugueses não se encontra informado sobre o conflito existente 

no Iraque e na Síria. 

 A maioria dos portugueses não procura outras fontes de informação (para além 

dos blocos noticiosos dos três meios de comunicação em estudo) para se 

manterem atualizados sobre o conflito existente no Iraque e na Síria. 

 A opinião pública portuguesa sobre o conflito existente no Iraque e na Síria é, 

em geral, unilateral e simplista.  

 

3 – Objetivos da Investigação 

 

         Depois de definidos o tema e o problema de conhecimento desta dissertação, bem 

como distinguidas as hipóteses que poderão ser, ou não, confirmadas no final desta 

investigação, é chegada a altura de determinar os objetivos que pautarão todo o trabalho 

a realizar. São os objetivos discriminados, abaixo, que nos permitirão tirar as conclusões 

necessárias para que a pergunta de partida seja, no final, respondida. 

Objetivo Geral 

 Determinar em que medida a forma como é abordado o conflito existente no 

Iraque e na Síria, por parte dos principais órgãos de comunicação portugueses 
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(RTP, SIC e TVI), condiciona a interpretação dos acontecimentos e a opinião 

pública portuguesa. 

Objetivos Específicos 

 Utilizar as plataformas digitais dos três órgãos de comunicação em estudo. 

 Observar, investigar e traduzir a opinião pública portuguesa sobre o conflito. 

 Aprofundar conhecimentos históricos sobre o conflito existente no Iraque e na 

Síria bem como do autoproclamado Estado Islâmico, explicando a origem do 

conflito que está na base desta investigação. 

 Conhecer a realidade do “jornalismo de guerra” praticado pelos jornalistas 

portugueses em conflitos como o existente no Iraque e na Síria. 

 Compreender a realidade jornalística portuguesa e o impacto que esta tem na 

sociedade e na opinião pública. 

 Averiguar a opinião de jornalistas e de militares acerca do mediatismo deste 

conflito e das suas consequências. 
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IV – Análise e Discussão dos Resultados 

 

Este capítulo subdividir-se-á em duas partes. Na primeira proceder-se-á à análise 

das duas diferentes formas de recolha de dados utilizadas nesta investigação: os 

inquéritos e as entrevistas, através de uma observação pormenorizada das respostas 

dadas. Numa segunda parte proceder-se-á à discussão dos resultados para que se possa, 

no final, responder à pergunta de partida deste trabalho. 

 

1 – Análise dos inquéritos por questionário 

 

Na análise dos questionários realizados, os dados serão apresentados em forma de 

gráfico, com o objetivo de se tornarem mais facilmente lidos e compreendidos (Sousa 

2006: 740). Será uma análise de 116 inquéritos, realizados através de um questionário 

online, a pessoas com idades a partir dos 16 anos. Os inquéritos foram elaborados 

através do programa Google Forms e foram difundidos e respondidos através da rede 

social Facebook, sendo selecionada, para o efeito, a técnica de amostragem não-

aleatória assente numa amostra por conveniência. Esta amostra assenta na aplicação de 

inquéritos a “determinados voluntários”, devido à impossibilidade da realização de um 

inquérito por questionário a uma amostra maior e aleatória. Assim, os dados recolhidos 

através dos inquéritos realizados, apesar de não poderem ser “considerados 

representativos, não deixam de ser úteis” pois, dão a conhecer indícios importantes e 

interessantes para a “explicação de determinados fenómenos e para a resolução de 

problemas científicos em geral”. (Sousa 2006: 649) 

 

O questionário esteve disponível para ser respondido durante vinte dias (entre os 

dias 6 e 26 de Fevereiro do ano de 2016) e das 17 questões colocadas, podemos 

distinguir dois tipos diferentes, sendo então considerado um questionário misto: 

questões fechadas (referentes às questões número 1, 2, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15 e 16) e 

questões semiabertas (referentes às questões número 3, 4, 8, 10, 11, 12 e 17). 

Entende-se por questões fechadas aquelas em que o autor oferece todas as 

possíveis respostas, apresentadas em forma de escolha múltipla. Este estilo de perguntas 

permite um tratamento de dados mais simples mas reduz a precisão das respostas. Deste 
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modo, foram incluídas as questões semiabertas, onde também são colocadas 

possibilidades de resposta, no entanto, existe a oportunidade de o participante no 

questionário, caso não se identifique com nenhuma das respostas dadas, acrescente a sua 

própria escolha, enriquecendo assim a recolha dos dados uma vez que oferece ao leitor 

alguma liberdade na sua resposta. 

É de salientar que, ao longo do questionário, as perguntas foram delimitando a 

amostra inicial, excluindo-se, por etapas, aqueles que não se encontravam informados 

sobre o assunto em estudo. Esta delimitação permite chegar ao universo de inquiridos 

que satisfazem as premissas deste estudo, permitindo-nos uma análise mais eficaz das 

opiniões. 

A necessidade de realização deste inquérito por questionário está intimamente 

ligada com o principal objetivo desta dissertação, ou seja, perceber se a abordagem 

mediática feita, em Portugal, sobre os conflitos existentes no Iraque e na Síria – 

envolvendo o Daesh – condiciona e influencia a opinião pública portuguesa. 

Para a realização deste método de análise foi necessário ponderar, 

acauteladamente, algumas situações, nomeadamente: a extensão do questionário, a 

ordem das questões e, também, a clareza e a objetividade das mesmas. Tudo com o 

objetivo de tornar as questões o mais percetíveis possível aos olhos dos inquiridos, não 

levantando dúvidas nem condicionando as suas respostas e, por consequência, 

facilitando a posterior análise e discussão dos resultados. 

No que diz respeito à análise dos questionários, todos os gráficos serão seguidos 

de uma pequena explicação dos mesmos, sendo que nesta explicação as percentagens 

serão convertidas em unidades para uma maior simplificação na leitura e subsequente 

compreensão.  
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Gráfico 1 – Género dos inquiridos 

 

Neste questionário, numa população participante constituída por 116 pessoas, 71 

pertencem ao sexo feminino, o que equivale a 61%. E as restantes 45 respostas 

pertencem ao sexo masculino, correspondendo a 39%. 

 

 

Gráfico 2 – Idade dos inquiridos 

  

Com idades agrupadas em cinco intervalos foi possível verificar que a maior parte da 

população inquirida encontra-se no intervalo entre os 16 e os 26 anos – cerca de 81%, o 

que corresponde a 94 pessoas. 
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 Dezoito dos inquiridos têm entre 27 e 37 anos, correspondendo a 15% da 

população em estudo. Três das pessoas que responderam encontram-se na faixa etária 

entre 38 e 48 anos (3%) e apenas uma está no intervalo entre 49 e 59 anos (1%).  

 

 

Gráfico 3 – Habilitações literárias dos inquiridos 

  

 Numa população de inquiridos correspondente a 116 pessoas, a maior parte possui 

o grau de Licenciatura – cerca de 45%, ou seja 53 pessoas. 40%, ou seja, 46 pessoas da 

população em análise responderam ter o Ensino Secundário terminado. Com o ensino 

básico apenas um dos inquiridos (1%) e com o Mestrado verificou-se a participação de 

14 pessoas (12%). A acrescentar que duas pessoas (2%) utilizaram a opção “Outro”: 

uma escreveu ter uma “Pós-Graduação” e outra “Frequência Universitária”. 
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Gráfico 4 – Profissão dos inquiridos 

 

 A maior parte (46%) da população participante neste inquérito por questionário é 

estudante – 53 pessoas. Em segundo lugar está a percentagem referente aos 

trabalhadores por conta de outrem, com 30% das respostas, ou seja, 35 pessoas. Cerca 

de 14%, 16 pessoas, encontra-se desempregado, 6 pessoas (5%) são funcionários 

públicos, 4 pessoas trabalhadores por conta própria (4%) e apenas uma pessoa (1%) não 

respondeu a este campo. 

 

 

Gráfico 5 – População correspondente à audiência dos canais televisivos generalistas RTP, SIC e TVI 

  

 Das 116 pessoas inquiridas 103 (89%) admitiu assistir a algum dos três canais em 

estudo (RTP, SIC ou TVI), enquanto as outras 13 (11%) responderam que não.  
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Gráfico 6 – Preferência dos inquiridos 

 No que diz respeito à preferência televisiva, dentro dos três canais televisivos em 

análise, foram obtidas 97 respostas que se mostraram bastante divididas, mas a maior 

parte (45%, ou seja, 44 pessoas) referiu preferir assistir à TVI, em segundo lugar (com 

34% das respostas o que equivale a 33 pessoas) ficou a SIC e em terceiro a RTP com 

21% das respostas ou seja, 20 pessoas. 

 

Gráfico 7 – Conhecimento sobre o autoproclamado Estado Islâmico ou Daesh 

 

 Em 101 pessoas que responderam a esta pergunta, 95 (94%) responderam ter 

conhecimento sobre os conflitos no Iraque e na Síria que envolvem o autoproclamado 

Estado Islâmico (ou Daesh), contra apenas 6 (6%) que afirmaram não ter conhecimento 

sobre o assunto. 
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Gráfico 8 – Fontes de informação 

 

 No que diz respeito às fontes de informação utilizadas para adquirir conhecimento 

sobre o tema (a ameaça do Daesh no Iraque e na Síria), de entre cinco opções de 

resposta a população que respondeu a esta pergunta (90 pessoas) concentrou-se em 

apenas três. Com 49% das respostas, o que equivale a 44 pessoas, está a televisão à 

frente como a mais utilizada. Logo a seguir com 47%, ou seja, 42 pessoas, está a 

internet e, por último, com 4%, ou seja, 4 pessoas, encontram-se os jornais como fontes 

de informação.  
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Gráfico 9 – Preferências informativas 

 

 Analisando a preferência das 95 pessoas que responderam a esta pergunta, 

podemos verificar que o mérito de melhor canal televisivo a informar sobre este conflito 

foi atribuído à RTP, com 42% das escolhas, ou seja, 40 pessoas. Em segundo lugar está 

a TVI, com 32% das respostas, ou seja, 30 pessoas. E, por último, encontra-se a SIC, 

com 26%, ou seja, 25 pessoas a afirmarem ser este o melhor canal a noticiar o conflito 

em Portugal. 

 

 

Gráfico 10 – Motivos da preferência pela RTP 

 Nesta questão pretendia-se perceber quais os motivos que estavam na base da 

escolha da RTP por parte dos inquiridos. De entre as 40 pessoas que afirmaram preferir 
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a abordagem mediática feita pela RTP, sobre o conflito no Iraque e na Síria, 

nomeadamente, sobre a ameaça do Daesh, é possível salientar a credibilidade e a 

abordagem dadas à notícia (ambas com 10 respostas o que corresponde a 26%) como as 

principais razões que levaram à preferência por este registo informativo. Seguem-se a 

imparcialidade com 19%, ou seja, apontada por 8 pessoas e o rigor, referido por 6 

pessoas o que equivale a 16% das respostas. O tempo dedicado à notícia foi o motivo 

apontado por 3 pessoas (7%) e, por fim, encontram-se a transmissão de imagens reais 

dos atentados, o prestígio dos jornalistas da estação e outro motivo (não especificado), 

cada um correspondente a 2% das respostas, ou seja, respondidos, cada um deles, por 

uma pessoa. 

 

 

Gráfico 11 – Motivos da preferência pela SIC 

 

 Da população que admitiu considerar ser a SIC a que melhor transmite as 

informações relativas ao conflito abordado neste estudo, ou seja 25 pessoas, 48% (ou 

seja, 12 pessoas) referiu ser a abordagem à notícia o ponto forte da estação. A 

credibilidade vem em segundo lugar, escolhida por 8 pessoas (ou seja, 32%). O tempo 

dedicado à notícia foi o motivo de eleição para duas pessoas (8%) e, por fim, 

encontram-se a imparcialidade, o rigor e a transmissão de imagens reais dos atentados, 

ambos referidos por uma pessoa cada, correspondendo, cada opção, a 4% das respostas 
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dos inquiridos. De fora ficou o prestígio dos jornalistas que não foi selecionado por 

ninguém. 

 

Gráfico 12 – Motivos da preferência pela TVI 

 

 De entre as 30 pessoas que selecionaram a TVI como a estação televisiva que 

melhor transmite as informações sobre o conflito no Iraque e na Síria, 10 pessoas (ou 

seja, 35%) justificaram essa opção com a abordagem feita à notícia. Com 18% das 

respostas, correspondentes a 5 pessoas, encontram-se o tempo dedicado à notícia bem 

como a transmissão de imagens reais dos atentados. 11% dos inquiridos (ou seja, 4 

pessoas) aponta o prestígio dos jornalistas como o motivo principal pela escolha do 

canal televisivo. Seguem-se a imparcialidade referida por 3 pessoas (ou seja, 9%), o 

rigor destacado por 2 pessoas (6%) e a credibilidade, apontada apenas por uma pessoa 

(3%). 
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Gráfico 13 – Concordância vs Discordância sobre a abordagem mediática 

  

 A esta pergunta foram contabilizadas 97 respostas, sendo que a maior parte (65 

pessoas, ou seja, 67% dos inquiridos) afirmou concordar com a abordagem mediática 

feita pelos três canais generalistas portugueses: RTP, SIC e TVI, sobre os conflitos que 

envolvem o Daesh. Por outro lado, 33% dos inquiridos, correspondente a 32 pessoas, 

discordam da abordagem realizada. 

 

Gráfico 14 – Influência na opinião pública portuguesa 

 Nesta questão sobre se a mediatização dos conflitos que envolvem o Daesh 

condicionam a opinião pública, o que se pretende é determinar se os media, neste caso 

representados pelas estações televisivas RTP, SIC e TVI, influenciam, ou não, a opinião 

pública portuguesa. Desta forma, a maioria dos inquiridos (84%, ou seja, 81 pessoas) 

considerou que a abordagem mediática feita, sobre estes acontecimentos, condicionam, 
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de facto, a opinião pública dos portugueses. Em muito menor número (16%, 

correspondente a 16 pessoas) estão os que discordam com esta afirmação, considerando 

que esta mediatização não influencia a opinião pública. 

 

 

Gráfico 15 – Influência na opinião dos inquiridos 

  

 Com esta questão o que se pretende é perceber se os inquiridos consideram a 

mediatização dos conflitos abordados neste trabalho uma condicionante e 

consecutivamente, uma influência, ou não, na formação da sua opinião pessoal sobre os 

mesmos. Deste modo e segundo o gráfico, podemos concluir que 59% das pessoas que 

responderam a esta questão (o que corresponde a 57 inquiridos) admitiram ser 

influenciados pela abordagem mediática realizada pelos três canais televisivos em 

análise (RTP, SIC e TVI). 40 pessoas (41% das respostas obtidas) negaram a existência 

de influência na sua opinião, por parte destas estações televisivas. 
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Gráfico 16 – Utilização de outras fontes de informação 

  

 Para enriquecimento da nossa investigação foi elaborada uma pergunta, neste 

questionário, que pretende determinar se os inquiridos utilizam outras formas, para além 

dos três canais televisivos referidos ao longo do inquérito (RTP, SIC e TVI) para se 

manterem atualizados sobre os conflitos que envolvem o estado islâmico. Determinou-

se que 80% das respostas a esta questão, ou seja, 78 pessoas afirmaram recorrer a outras 

fontes de informação para se manterem atualizados. Já 20%, correspondente a 19 

pessoas, nega recorrer a outros meios para além das estações televisivas referidas. 

 

 

Gráfico 17 – Especificação das outras fontes de informação utilizadas 

 No que diz respeito à discriminação das diversas fontes de informação utilizadas, 

para além dos canais televisivos portugueses em análise, por parte dos inquiridos, 
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podemos concluir que a maior parte (60% das respostas, referentes a 47 pessoas) recorre 

a sites internacionais para obter mais informações sobre o tema. As redes sociais são a 

segunda fonte de informação mais utilizada (selecionadas por 19 pessoas o que 

corresponde a 25% das respostas obtidas). Os canais televisivos internacionais são 

utilizados por 11 dos 78 inquiridos que afirmaram utilizar outras fontes de informação, 

o que corresponde, portanto, a 14% das respostas obtidas. Por fim, verificamos a 

existência de 1 pessoa, correspondente a 1% das respostas, que elege os livros como 

fontes de informação alternativas à RTP, SIC e TVI. 

 

2 – Análise das entrevistas 

 

A entrevista consiste numa técnica de investigação científica que não tem o 

objetivo de recolher dados concretos ou de confirmar ou refutar hipóteses, pelo menos 

não diretamente. Elas inserem-se na tipologia de dados qualitativos, pois são propícias à 

elaboração de perguntas abertas e neste tipo de perguntas existe um lado positivo: 

permite a espontaneidade do entrevistado nas respostas dadas mas também apresenta 

um lado negativo: sendo uma pergunta aberta torna mais difícil a interpretação dos 

dados e a sua transposição para a retirada de conclusões. 

Para a presente investigação foram elaboradas duas entrevistas diferentes (mas 

abordando a mesma temática) e aplicadas a quatro pessoas (dois jornalistas e dois 

militares). As entrevistas aos jornalistas foram realizadas presencialmente, no dia 9 de 

Junho de 2015, registadas através da gravação via áudio das mesmas e transcritas para o 

papel para se proceder à devida análise dos dados. As entrevistas aos militares, por 

outro lado, foram realizadas via email e respondidas no dia 10 de Janeiro (José Táboas) 

e 14 de Fevereiro (Nelson Pinto). 

No que diz respeito à estrutura das entrevistas, esta divergiu. Devido ao 

reconhecimento apontado aos dois jornalistas que participaram nesta investigação, as 

perguntas relativas à sua apresentação pessoal foram suprimidas, sendo colocadas 

apenas as questões relativas à temática em estudo. Já relativamente aos militares, foram 

necessárias três perguntas base para que fosse possível contextualizar as respostas, ou 
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seja, o nome, a idade e a sua profissão/local onde a exerce, seguindo-se questões 

semelhantes às realizadas aos jornalistas. 

Numa primeira análise pode-se já afirmar que, ao contrário do que se julgava no 

início desta investigação, conseguir entrevistas por parte de militares foi muito mais 

difícil e demorado do que dos jornalistas, por um lado, porque estão sujeitos a normas 

rígidas de partilha de informação e, em segundo lugar, porque não dispõem de muito 

tempo livre para este tipo de situações. 

Conseguidas as entrevistas (disponíveis nos Apêndices II a V), que tiveram o 

objetivo de reunir opiniões sobre o conflito existente no Iraque e na Síria, é chegado o 

momento de proceder à sua análise e tratamento dos dados. Este processo será realizado 

através da disposição, por tabelas, das temáticas comuns abordadas nas entrevistas, para 

que seja possível a realização de comparação das respostas dadas pelos quatro 

participantes. 

No entanto, antes de se proceder à apresentação e análise dos dados torna-se 

oportuno fazer uma breve apresentação dos entrevistados. Deste modo, da área 

jornalística, foram entrevistados o Diretor de Informação da RTP, Paulo Dentinho e o 

Repórter de Imagem da mesma estação televisiva José Carlos Ramalho. Ambos já com 

uma vasta experiência no que diz respeito à cobertura jornalística em cenários de 

conflito, dos quais se destacam viagens ao Iraque, ao Sri Lanka e ao Paquistão. Do 

ponto de vista militar, foram entrevistados dois profissionais, com idades e experiências 

bastante díspares: por um lado encontra-se José Augusto Táboas (54 anos), Sargento-

mor de Infantaria na situação de Reserva (na Maia) e que, apesar dos seus já muitos 

anos enquanto militar, nunca realizou nenhuma missão no estrangeiro; e, por outro lado, 

encontra-se Nelson Rodrigues Pinto (32 anos), 1º Cabo em Vila Real e que já realizou 

uma missão no Kosovo. Apesar das naturezas distintas dos quatro entrevistados, as suas 

respostas consistem num bom objeto de estudo. 
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Tabela 1- Motivos do conflito existente no Iraque e na Síria 

Paulo Dentinho 
José Carlos 

Ramalho 
José Táboas Nelson Pinto 

- Morte do Saddam 

Hussein 

- Primavera Árabe 

- Ataque ao Iraque 

- Morte do Saddam 

Hussein 

Fanatismo 

Religioso 

- Procura de poder 

- Jogos de interesses 

- Desrespeito pela 

Humanidade 

 

 

Com esta pergunta procurava-se entender quais os motivos que, aos olhos dos 

entrevistados, estavam na base dos conflitos existentes no Iraque e na Síria. Os 

jornalistas da RTP, Paulo Dentinho e José Carlos Ramalho atribuíram o motivo à morte 

do Saddam Hussein e consecutivas Primaveras Árabes, ou seja, revoluções civis na 

busca pela democracia. Por outro lado, os militares entrevistados atribuíram outros 

motivos à origem e génese destes conflitos, José Táboas fala em “fanatismo religioso” 

injustificado e Nelson Pinto refere interesses e poder bem como o desrespeito pela 

Humanidade como os principais fatores que movimentam estes conflitos. 

Pode concluir-se desde já que as opiniões, acerca deste assunto, variam de acordo 

com a profissão, sendo a abordagem dos acontecimentos bastante distinta entre os 

jornalistas e os militares. 

 

Tabela 2- Fontes de informação utilizadas 

Paulo Dentinho 
José Carlos 

Ramalho 
José Táboas Nelson Pinto 

Profissão Profissão 
Meios de 

comunicação social 
Internet 
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 Esta questão estava relacionada com as fontes de informação utilizadas pelos 

entrevistados para se manterem atualizados. Neste campo não se encontraram surpresas, 

uma vez que, Paulo Dentinho, extremamente culto no que diz respeito a esta temática 

mantém-se informado não só por interesse pessoal mas também porque assim a 

profissão o obriga. O mesmo acontece com José Carlos Ramalho. Já no que diz respeito 

a José Táboas, este refere serem os meios de comunicação social a sua maior fonte de 

informação sobre este tema e Nelson Pinto admite recorrer, mais vezes, à Internet. 

 

Tabela 3- Preferência televisiva na abordagem jornalística feita sobre o conflito 

José Táboas Nelson Pinto 

RTP RTP 

 

 Relativamente à preferência, de entre os três canais generalistas portugueses 

(RTP, SIC e TVI), esta questão não se justificaria ser colocada aos jornalistas e, 

portanto, foram apenas colocadas aos militares entrevistados. E daqui podemos retirar 

um dado bastante interessante, uma vez que, mesmo não sendo telespetadores assíduos 

do canal, ambos reconhecem mérito na RTP na forma como esta aborda esta temática. 

 

Tabela 4- Abordagem mediática feita em Portugal sobre o conflito 

Paulo Dentinho 
José Carlos 

Ramalho 
José Táboas Nelson Pinto 

Concorda com a da 

RTP 

Concorda com a da 

RTP 
Não concorda Concorda 

 

 Nesta parte, foi perguntado aos entrevistados se estes concordam com a 

abordagem mediática feita em Portugal sobre os conflitos em análise. Paulo Dentinho e 

José Carlos Ramalho destacam a abordagem feita pela RTP, comparativamente às 

outras e, Paulo Dentinho, classifica as abordagens dos outros canais (realizadas através 

da divulgação de imagens chocantes e do lado mais sensacionalista da questão) como 

“falta de princípios” jornalísticos e morais. José Táboas lamenta a abordagem mediática 
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feita em Portugal, sobre estes conflitos, afirmando que esta (abordagem) deveria ser 

mais “pedagógica” e “cuidadosa”. Por último, temos Nelson pinto, que admite 

concordar com a abordagem mediática, realizada pelas três estações televisivas em 

análise, explicando que este é um assunto “de extrema importância e que diz respeito a 

todos”.  

 Como conclusão sobre este ponto, podemos afirmar que as opiniões referentes às 

diferentes abordagens realizadas pelas diferentes estações televisivas diferem, o que 

demonstra que os entrevistados não estão em concordância quanto à legitimidade e 

postura dos media portugueses. 

 

Tabela 5- Influência dos canais televisivos portugueses sobre a opinião pública portuguesa 

José Táboas Nelson Pinto 

Influenciam a opinião pública Moldam a opinião pública 

 

 Não se justificando ser colocada aos jornalistas – devido à profissão exercida estar 

intimamente ligada com esta problemática –, esta questão foi apenas colocada a José 

Táboas e a Nelson Pinto e ambos foram perentórios ao afirmarem que, de facto, a 

abordagem dos media televisivos generalistas portugueses influenciam a opinião 

pública portuguesa. Nelson Pinto vai mais longe e afirma, até, que as notícias 

transmitidas “fazem as pessoas ficar contra o estado islâmico”.  

 

Tabela 6- O futuro do conflito 

Paulo Dentinho 
José Carlos 

Ramalho 
José Táboas Nelson Pinto 

- Mais atentados à 

Europa e aos EUA 

- Dificuldades na 

resolução do 

conflito 

- Não existe fim à 

vista 

- Atuação da 

comunidade 

internacional 

- O conflito 

resolver-se-á 

quando a verdade 

imperar 
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 No final das entrevistas foi colocada uma questão referente ao futuro do conflito 

no Iraque e na Síria, por forma a tentar perceber as expetativas dos entrevistados sobre 

esta temática. Os jornalistas Paulo Dentinho e José Carlos Ramalho foram os que se 

mostraram mais pessimistas afirmando ainda não ser possível determinar quando nem 

como irá este conflito terminar. Paulo Dentinho disse acreditar que “infelizmente vão 

haver mais ataques contra a Europa e EUA”. Em oposição, estão as opiniões dos 

militares, que transmitem esperança na resolução do conflito, faltando para que isso 

aconteça a “atuação da comunidade internacional” (José Táboas) e “verdade” (Nelson 

Pinto). 

 

3 – Discussão dos resultados 

 

 A discussão dos resultados é, talvez, a parte mais importante de um trabalho 

empírico, pois é nesta fase que são consolidados todos os dados adquiridos ao longo da 

investigação para que, finalmente, possa ser respondida a pergunta de partida.  

 Como já foi dito, este trabalho não pretende a comprovação de nenhuma teoria 

mas sim, apenas, o cruzamento de dados conseguidos através da aplicação de entrevistas 

e de inquéritos por questionário. Tornou-se interessante perceber que, ao longo da 

realização da presente dissertação, também outros estudos (ligados ao Daesh) estavam a 

ser realizados. Estudos esses feitos por jornalistas portugueses, outros por alemães 

provam a cada vez maior mediatização promovida pelos media internacionais. De 

acordo com o Expresso, foi realizado, no início do ano, por parte das autoridades 

alemãs, um estudo que pretendia desmistificar as promessas realizadas pelo Daesh, 

dando a conhecer as verdadeiras condições de vida impostas pelo califado. Também a 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, em Lisboa, promoveu um seminário sobre o 

tema, em maio, onde a dimensão da globalização, a diplomacia e a segurança 

constituíram os principais assuntos abordados. No entanto, há que ressalvar que, em 

Portugal, este é o primeiro trabalho do género a ser elaborado, onde a abordagem 

mediática realizada neste país, sobre o Daesh, surgiu como objeto de estudo à 

investigação. 
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 Iniciando o cruzamento de informações recolhidas, através das duas diferentes 

formas de recolha de dados utilizadas, podemos verificar que numa população de 116 

inquiridos, 89%, ou seja, 103 pessoas admitem assistir televisão e nomeadamente os 

canais generalistas portugueses (RTP, SIC e TVI) o que também vai ao encontro da 

população analisada através do método das entrevistas, uma vez que todos admitiram 

assistir a um dos 3 canais em estudo. 

 Outro ponto de cruzamento tem a ver com o facto de 94% dos inquiridos, o que 

corresponde a 95 pessoas, afirmar ter conhecimento sobre o grupo islâmico radical 

denominado Daesh, o que também foi verificado nos entrevistados analisados, em que 

todos possuíam conhecimentos e opiniões formadas sobre este grupo e o que este tem 

provocado, não só no Iraque e na Síria como um pouco por todo o mundo. 

 A temática sobre as fontes de informação, relativas a estes conflitos, também 

demonstra pontos em comum entre os inquiridos e os entrevistados, sendo referida a 

televisão por 44 pessoas inquiridas e por 3 dos entrevistados como a mais utilizada para 

se manterem atualizados, logo seguida da internet (utilizada por 42 pessoas e 1 dos 

entrevistados).  

 O ponto mais interessante de comparação entre os dois métodos de recolha de 

dados refere-se à preferência televisiva (entre a RTP, a SIC e a TVI), no que diz respeito 

à abordagem realizada sobre os conflitos que estão na base deste estudo. Quarenta 

pessoas (correspondentes a 42% dos inquiridos) apontaram a RTP como a estação 

televisiva que melhor noticia estes acontecimentos, o mesmo aconteceu com os 

entrevistados, em que todos atribuíram este mérito à mesma estação. De salientar que 

numa das questões colocadas anteriormente aos inquiridos, foi perguntado qual a sua 

estação televisiva preferida e, nesta pergunta a maioria escolheu a TVI (45% das 

respostas). Podemos assim concluir que, apesar de a TVI ser a estação televisiva com 

maior audiência (dentro da nossa amostra), isso não implica que seja considerada a que 

melhor noticia este tipo de informações e isso ficou comprovado com o facto de ser 

atribuída à RTP a maior confiança na informação divulgada sobre os conflitos existentes 

no Iraque e na Síria. 

 A forma como é realizada a abordagem mediática feita pelos três canais 

televisivos em estudo (RTP, SIC e TVI), também foi um ponto abordado quer pelos 

inquiridos, quer pelos entrevistados. 65 pessoas (67%) admitiram concordar com a 
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abordagem realizada, enquanto que pelos entrevistados foram levantadas algumas 

dúvidas (os dois jornalistas mostraram concordar apenas com a abordagem feita pela 

RTP, José Táboas mostrou-se insatisfeito com a abordagem mediática portuguesa e 

Nelson Pinto mostrou-se de acordo com a mesma, encontrando-se, assim, as opiniões 

bastante divididas). 

 O último ponto em que vale a pena estabelecer cruzamento de dados entre os 

inquéritos por questionário e as entrevistas é o que diz respeito à influência que os 

media (RTP, SIC e TVI) exercem sobre a opinião pública portuguesa. Quase todos os 

inquiridos (81 pessoas, correspondestes a 84% das respostas) afirmaram que os media 

exercem influência sobre a opinião pública e no leque respeitante aos nossos 

entrevistados a opinião mantém-se, sendo, inclusivamente, esta situação considerada 

“natural” para José Táboas. 

 Como término do tópico referente à análise de resultados, cabe-nos agora 

responder àquela que foi a pergunta de partida deste projeto: “Em que medida a 

cobertura mediática feita em Portugal, por parte dos três principais órgãos de 

comunicação social (RTP, SIC e TVI), sobre o conflito existente no Iraque e na Síria, 

influencia ou condiciona a opinião pública portuguesa?”, de onde, perante todos os 

dados adquiridos, quer pelas entrevistas, quer pelos questionários, quer por todo o 

feedback obtido aquando da realização desta dissertação, a conclusão só pode ser uma: a 

informação veiculada pelos órgãos de comunicação em análise influencia, 

determinantemente, a opinião pública portuguesa. Existem vantagens e desvantagens 

desta massificação informativa acerca dos conflitos, por um lado, permite que um maior 

número de pessoas se encontre atualizado sobre estes acontecimentos, mas por outro, 

limita a interpretação individual necessária à compreensão de um assunto deste género, 

fazendo com que a opinião pública se difunda e enraíze de determinada maneira, 

deixando apenas para os mais curiosos as pesquisas noutros meios de comunicação, 

como sendo: internet e livros, por forma a haver questionamento, procura pelo saber e o 

entendimento desta realidade tão atual, tão próxima e ao mesmo tempo de solução 

inalcançável. 
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V- Conclusão 

 

Depois de apresentados os capítulos e de analisadas todas as informações obtidas 

nos inquéritos e nas entrevistas, importa agora introduzir o último capítulo desta 

investigação, a conclusão. 

A conclusão consolida aquele que foi o trabalho, desenvolvido durante meses, 

para que a pergunta de partida – Em que medida a cobertura mediática feita em 

Portugal, por parte dos três principais órgãos de comunicação social (RTP, SIC e TVI), 

sobre o conflito existente no Iraque e na Síria, influencia ou condiciona a opinião 

pública portuguesa? – pudesse ser respondida. 

Importa, neste patamar, relembrar a atualidade do tema em causa e a importância 

de o debater publicamente. O Daesh é, constantemente, capa de jornais, abertura de 

noticiários televisivos, tema de conversa nos cafés e, apesar de as opiniões divergirem, 

existe um pensamento comum entre todos aqueles que lamentam o flagelo que grupos 

radicais, como o Daesh, têm provocado e a forma como nós, chamados “países 

desenvolvidos” reagimos. Ainda não foi pensada uma forma de pôr fim a este tipo de 

conflitos e a natureza humana parece encaminhar-nos sempre, como que de uma bola de 

neve se tratasse, para uma espécie de “repetição da história”, ou seja, depois do Daesh 

surgirão outros grupos radicais que atentarão contra a vida humana em prol de uma 

ideologia qualquer, até que a humanidade se una numa harmonia entre o respeito e a 

paz. Mas para quando será que o respeito se sobreporá ao dinheiro e a paz ao poder? 

Parece ser esta a questão que não encontra resposta num mundo dominado por 

politiquices insensatas, pela riqueza monetária e pela sede de poder. 

Chegados até aqui, resta-nos fazer uma última verificação, percebendo se os 

objetivos a que nos propusemos foram todos cumpridos bem como fazer uma 

comparação entre as hipóteses idealizadas no início deste trabalho, em contraponto, às 

conclusões retiradas depois da análise dos dados. 

Foi, tal como previsto, observada, investigada e traduzida a opinião pública 

portuguesa sobre o conflito existente no Iraque e na Síria e as conclusões retiradas são 

que a maioria dos inquiridos encontra-se informada sobre este acontecimento, cabendo à 

televisão e à internet o papel das fontes de informação mais utilizadas. Foram também 
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aprofundados conhecimentos históricos, não só sobre o conflito que esteve em análise 

durante toda a investigação, mas também sobre outros que estão a acontecer 

simultaneamente. Foram partilhadas e discutidas experiências de profissionais do 

jornalismo que já estiveram em cenários de guerra (os denominados repórteres de 

guerra) e desvendadas algumas lacunas do jornalismo praticado, como por exemplo, a 

manipulação daquilo que é divulgado porque, como foi dito durante este projeto de 

investigação, o direto não pode esperar pela guerra. E, por último, foi também 

respondida a pergunta de partida, relacionada com a influência que os media 

portugueses (RTP, SIC e TVI) exercem sobre a opinião pública, tendo ficado evidente, 

quer nos resultados dos inquéritos, quer nos resultados das entrevistas que, de facto, 

estes três canais televisivos exercem grande poder sobre a opinião pública, o que quer 

dizer que a abordagem realizada tem o poder de condicionar os julgamentos da 

população portuguesa. 

Este facto levanta diversos desafios ao jornalismo: por um lado encontra-se a 

obrigação de buscar e divulgar a informação sendo que, muitas vezes, esta é uma missão 

condicionada por interesses políticos e económicos ou, simplesmente, pela 

subjetividade do jornalista. Por outro lado impõe-se a necessidade de responder a uma 

concorrência desmedida, onde quem chega primeiro ganha vantagem sobre o outro. Daí 

que os enviados especiais sejam tão prestigiados e a sua profissão seja tão valorizada 

por parte das mais diversas cadeias televisivas existentes. Os princípios de verdade, 

objetividade e de informar só pelo prazer de informar parecem estar adormecidos pelo 

mercantilismo atual. No entanto, salva-se a missão de “vigilantes do poder”, aos 

jornalistas atribuída e que tem sido minimamente conseguida e respeitada. 

A reflexão final que podemos fazer com este trabalho prende-se: em primeiro 

lugar com a necessidade de consciencialização para o que se passa no Iraque e na Síria 

atualmente pois é urgente a necessidade de apoios e da tomada de uma atitude por parte 

da comunidade internacional. É preciso entender que esta consciencialização tem que 

partir de cada um de nós, enquanto cidadãos do mundo, não esperando pelas ações das 

organizações para que a realidade seja alterada. A Carta dos Direitos Humanos foi 

escrita para todos e todos temos o direito à vida e à nossa integridade física e moral, por 

isso, enquanto a mudança não existir em nós, como poderá existir nos outros?  



57 
 

Queremos com esta dissertação não só dar a conhecer os acontecimentos 

conflituosos que se têm verificado um pouco por todo o mundo, mas também espelhar a 

opinião daqueles que lidam com a situação em primeira mão (como os jornalistas e 

militares) e daqueles, que como nós, assistem à guerra de longe. 

 Por outro lado esta investigação fez-nos refletir sobre a veracidade daquilo que é 

transmitido, porque muitas das vezes a informação é manipulada antes de nos ser 

transmitida. É uma realidade assustadora, mas verídica, aquela de que nos dão conta os 

autores citados nesta dissertação. Os interesses económicos e políticos sobrepõe-se 

demasiadas vezes à verdade e à objetividade dos factos. A informação cai demasiadas 

vezes em espirais de controvérsias e opiniões, chegando-se, assim, à chamada 

desinformação. 

Mas nem só de partes negativas se faz esta conclusão. Participaram neste trabalho 

120 pessoas no total (entre entrevistas e inquéritos por questionário), todas conscientes e 

minimamente informadas sobre o tema e quase todas com uma opinião formada sobre o 

mesmo. A grande maioria dos que responderam são jovens entre os 16 e os 26 anos, o 

que demonstra, ou leva a acreditar, que os nossos “próximos adultos”, aqueles que terão 

o poder/dever de desenvolver o país e o mundo, estão conscientes das dificuldades e da 

urgência de intervir. Com esta investigação, muito embora impossível de ser 

generalizada, podemos concluir que o jornalismo pode até ser “comprado”, mas as 

pessoas, essas, a maioria, irão sempre preservar a humanidade, a verdade, o respeito e a 

paz. 

O autor desta dissertação reconhece a revisão bibliográfica escassa existente sobre 

o tema e identifica esse facto como a principal limitação existente ao longo de toda a 

investigação. Mas, este é um assunto atual e, como tal, terá diversas abordagens, 

investigações e estudos realizados nos próximos anos. De facto, este é um tema propício 

à realização de estudos e, no futuro, uma possibilidade de continuação desta 

investigação passaria por aprofundar o tema, com mais revisão bibliográfica e factos 

atuais. Vivenciar uma experiência em cenário de guerra por forma a perceber como tudo 

é decidido e alargar o número de inquiridos do estudo para que as conclusões se 

aproximassem o mais possível da realidade, seriam objetivos a cumprir. 

Fica, como último acrescento, o agradecimento a todos quantos participaram na 

recolha de dados que serviu de base para esta investigação. 
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Apêndice II – Transcrição da entrevista a Paulo Dentinho 

 

Questão: Qual a sua opinião sobre o que está a acontecer na Síria e no Iraque? 

Resposta: Aquilo que se passa na Síria e no Iraque é uma sequência das primaveras 

árabes e a criação de uma crescente sunita, porque temos de olhar isto dentro daquela 

grande divergência que há dentro do islão entre os sunitas e os xiitas. E o que nós 

tivemos foi uma alteração, por exemplo no caso do Iraque, temos uma maioria xiita e 

uma minoria sunita que estava no poder, há uma alteração pela força e na sequência da 

intervenção ocidental, de George W Bush, a queda do Saddam fez com que a maioria 

xiita ficasse nas rédeas do poder. Depois houve ali uma muito má gestão das relações 

entre a maioria xiita e a minoria sunita e também todo o processo iraquiano foi muito 

mal conduzido pelos países ocidentais porque não pensaram no dia seguinte, no day 

after, acharam que a democracia nasceria nas cinzas da hecatombe do regime. E mais 

tarde começaram estas primaveras árabes na Tunísia e foram andando por ai fora, nós 

ocidentais demos uma ajuda no caso da Líbia, eu estive lá vários meses e devo confessar 

que aquilo que o Kadafi disse acaba por hoje se concretizar, uma guerra civil, um 

terrorismo islâmico e uma série de refugiados. A verdade é que nós temos estes 

confrontos por interpostas pessoas entre os dois eixos principais do mundo islâmico ou 

seja a arábia saudita e o irão. A Arábia Saudita enquanto detentora daquilo que é o 

movimento sunita, na sua versão mais radical, ortodoxa, intransigente e depois o Irão 

em que os xiitas começam a por a cabeça de fora e a mostrar as suas garras. Em todo 

este processo das primaveras árabes ele acabou por chegar à Síria. Tal como tinha 

acontecido na Líbia as primeiras manifestações foram reprimidas pelo regime mas na 

Síria temos uma minoria halauita que é um ramo dos xiitas no poder e a maioria da 

população é sunita. Como se esperava uma alteração do regime na Síria, isso não 

aconteceu, o que aconteceu foi que o irão não só conseguiu influenciar o governo de 

Bagdad como apoia por exemplo o governo de Bassar Alassad. O problema aqui é o 

confronto entre a Arábia Saudita e o Irão. Só que a Arábia Saudita que tem um islão 

profundamente duro – há 4 grandes escolas do islão sunita e esta é uma escola de facto 

muito muito dura, com os seus amigos do Katar que têm o mesmo tipo de islão sunita 

acabaram por ir financiando esses grupos radicais. Portanto aquela ideia de uma 

transição que não se verificou também na Líbia, hoje a Líbia é um estado terrorista, 

acabou por não acontecer. Como os ocidentais não ajudaram, a Rússia intrometeu-se, 
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porque não queria perder o Porto Tartous e a geopolítica existente pelo meio, fez com 

que o regime do Bassar Alassad não desmoronasse, os outros não conseguiram ir para o 

poder e portanto os islâmicos moderados vão desaparecendo e as forças radicais vão 

aparecendo cada vez com mais força. A Arábia Saudita sabia que não podia 

contrabalançar mais as forças do movimento xiita que estava no poder em Bagdad e na 

Síria e então como não podiam fazer a guerra, pelo menos não oficialmente, começaram 

a financiar estes movimentos mais radicais, entre eles o Estado Islâmico. O Estado 

Islâmico na sua génese é financiado por princípes sauditas, por gente ligada ao Qatar. A 

religião do estado islâmico é exatamente a mesma da Arábia Saudita. E quando nós 

ficamos absolutamente siderados porque os tipos do Estado Islâmico crucificam 

pessoas, porque os tipos do Estado Islâmico, cortam o pescoço, bem na Arábia Saudita 

todos os anos isto acontece, sob o silêncio quase ensurdecedor da comunidade 

internacional. Isto porque as relações comerciais entre a Arábia Saudita e o mundo 

ocidental, entre o Qatar e o mundo ocidental, também são enormíssimas. Que é uma 

coisa que não acontece entre a Arábia Saudita e a Rússia, eles não têm relações 

comerciais e portanto não têm como pressionar a Rússia. Não estou a dizer que na 

Rússia são uns meninos de coro, muito longe disso, mas a verdade é que tem a ver com 

pressões comerciais. Basta ver que o Qatar comprou o Paris Saint Germain e bairros 

inteiros em paris que é uma das cidades mais caras do mundo. Há uma relação 

comercial muito forte o que faz com que os países ocidentais, porque precisam de 

dinheiro, estejam um bocadinho mais recetivos a receber e a perceber os interesses 

destes países que não são propriamente pessoas que defendam o modelo de vida 

ocidental. Repare-se que na Arábia Saudita as mulheres têm muito menos direitos que 

no Irão, por exemplo.  

Questão: Fala-se que o estado islâmico pode estar a ser financiado por dinheiros de 

tráfico de armas e de drogas… 

Resposta: Isso numa segunda fase. Há uma primeira fase em que são financiados por 

doações por parte de gente ligada ao regime saudita e ao Qatar. Mas isto é como criar 

um monstro, eles criaram um monstro que depois se virou contra eles. Os raptos 

serviram numa determinada altura… Onde é que o Estado Islâmico vende o petróleo 

que explora? Não se sabe? Claro que se sabe, nos portos turcos. 
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Questão: Este conflito já dura há muitos anos, porquê o crescente mediatismo dos 

últimos anos sobre este assunto? 

Resposta: Por causa da criação do estado islâmico, do califado. Houve um acordo há 

muitos anos entre o presidente dos Estados Unidos e o rei da Arábia Saudita. Esse 

acordo previa que os Estados Unidos poderiam explorar os recursos petrolíferos do país 

mas não se iriam imiscuir no que se passava no interior do reino. Com o passar do 

tempo e com os petrodólares a Arábia Saudita acabou por ir financiando as várias 

escolas corânicas por esse mundo fora. E as escolas que eles foram financiando e o islão 

que eles foram propagando é um islão próximo daquilo que eles consideram o 

verdadeiro islão, como disse há bocado há 4 grandes escolas corânicas, esta escola é 

fundada no seculo nono e depois reformulada no século dezoito ou dezanove. O islão 

começa a ser percecionado como radical, o que eles não são é jihadistas, mas são 

salafitas, o jihadismo é o salafita que entende que é preciso passar a ação e é aquilo que 

de algum modo é o estado islâmico. E não se falou antes porque ao proclamar o califado 

o al Baghdadi tornou-se num farol para todos os extremistas do mundo inteiro, que não 

se revêm naquilo que eles consideram que é a monarquia corrupta saudita e acham que a 

pureza do islão inicial tal como no tempo de Maomé está no estado islâmico, está com o 

Baghdadi e é esse estado islâmico que agora põe em causa a própria monarquia saudita, 

portanto eles criaram um monstro que agora os está a por em causa. E ao por em causa a 

monarquia saudita e como eles já têm lá as raízes todas deste islão radical é muito fácil 

de um dia para o outro aquilo poder dar uma volta. O problema agora é que o mundo 

ocidental tem medo deste islão muito mais afirmativo, expansivo, daquilo que alguns 

chamam de islamo-fascismo e que não está muito longe de um certo conceito fascista da 

sociedade. 

Questão: Não acha que este mediatismo funciona como publicidade para este 

grupo? 

Resposta: Informação é comunicar, nós temos de comunicar e ao comunicar 

comunicamos aquilo que são as grandes preocupações da atualidade, não vamos iludir 

as questões. Aquilo que se passa ali é um problema para nós todos, por causa da 

tendência hegemónica que o próprio islão tem e porque o islão sunita não é muito 

compatível com os conceitos democráticos tal como nós os concebemos. 
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Questão: Pegando na sua experiência, como é que acha que isto vai acabar? 

Resposta: O que eu acho, ou o que eu receio, é que vamos ter mais atentados na europa 

e nos Estados Unidos. Há um Hadit - temos o Corão e temos os Hadits que são frases 

atribuídas ao profeta) – que algumas escolas corânicas não valorizam, mas apesar de 

tudo os Hadits são feitos assim: de onde é que isto vem? Quem é que o disse? Quem é 

que disse àquele? Quem é que disse ao outro? E assim vão andando até constatarem que 

aquilo tem alguma veracidade e pode ser atribuído ao profeta. E os Haddits ajudam à 

criação da suna que é a vida como no tempo do profeta. Num dos Haddits eles falam 

que os cristãos vão derrotar os exércitos muçulmanos na batalha de Dabiq, na Síria. É 

uma população que fica na Síria e que já foi conquistada pelo Estado Islâmico e que 

depois o profeta irá emergir em Jerusalém e derrotará todos os exércitos cristãos. Eles 

acreditam nesta espécie de profecia e em certa medida o que eles querem é tropas 

ocidentais e cristãs ali e isso é complicado porque o que eles têm é tropas locais. E 

sendo tropas locais isto gera um grande problema por causa dos interesses vários da 

Arábia Saudita, do Qatar, da Turquia, do Irão e é este cocktail todo que vai tornar difícil 

uma resolução deste assunto, porque devem ser tropas muçulmanas a derrotar o estado 

islâmico e não propriamente tropas ocidentais. E enquanto existir o califado, o califado 

vai continuar a ser um farol de atração e é preciso derrotá-lo – isto é um bocadinho 

como matar a serpente no ovo e quanto mais tempo se demora mais difícil se torna fazê-

lo.  

Questão: Mas a comunidade internacional não deveria intervir mais eficazmente 

neste conflito?  

Resposta: A comunidade internacional para agir é preciso que haja o mínimo de 

consenso e é preciso que essa ação não crie outros problemas porque, a ação da 

comunidade internacional na Líbia, criou um estado terrorista porque foi a comunidade 

internacional que, supostamente em ajuda do povo martirizado da Líbia contra aquele 

ditador sanguinário, o Kadhafi, bombardeou aquilo tudo. Ajudamos na alteração do 

regime e no ano passado o ministro da defesa francês deu uma entrevista a dizer “temos 

de voltar à Líbia porque aquilo é um estado terrorista”, ou seja, falando mal e depressa 

“nós fizemos a trampa agora temos de ir lá limpá-la”. 
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Questão: Para terminar, pode fazer um comentário acerca da política adotada pela 

RTP, nomeadamente no que diz respeito à não divulgação de imagens que possam 

chocar o público? 

Resposta: Nós não temos que fazer propaganda dos outros. Os outros fazem 

determinadas ações para conseguir um ato de propaganda. A propaganda hoje chama-se 

comunicação, mas é o maior problema que os jornalistas enfrentam hoje, até porque há 

muita gente a trabalhar em comunicação. Há mais gente a trabalhar em comunicação do 

que propriamente em informação. Portanto o objetivo deles é poluir a informação, com 

esses atos eles querem poluir a informação. Na Guerra Civil Libanesa, eles tinham 

desviado um avião e um tipo, dos que desviou o avião, disse para o jornalista: “vá filma 

agora o avião” e quando ele filma, o avião explode. Ou seja, aquela imagem corre o 

mundo e eles com essa imagem fazem passar a mensagem. Isto já para não falar da 

brutalidade da imagem, quando mataram o meu camarada de profissão, o primeiro, eu 

nem dormi, porque eu vou para aquelas zonas.  

Pergunta: E as audiências não o preocupam? Os outros canais ao transmitir essas 

imagens com certeza chamam a atenção de mais público… 

Resposta: Isso não me preocupa. Eu enquanto diretor de informação da RTP, as 

audiências não são uma obsessão para mim e eu não vou fazer aquilo que considero 

errado só porque outro está a fazê-lo. É uma questão de valores, eu não vou destruir os 

meus valores só porque outro resolveu destruir os dele, é-me indiferente. 
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Apêndice III – Transcrição da entrevista a José Carlos Ramalho 

 

Questão: Começando por si, porquê ser repórter de imagem? Porquê ser aquele 

que fica sempre por detrás das câmaras? 

Resposta: Não sei, se calhar porque não gosto de estar à frente. Antes de ser repórter de 

imagem também fui relator numa rádio e não sei se me sentia muito confortável. Pra já 

não gostava da minha voz, a minha voz é horrorosa e depois quando fui para a RTP, 

quando dei por mim era repórter de imagem, acho que foi um acaso. E depois descobri 

que gostava e isso foi muito agradável, ir vendo e ir construindo, foi uma maior que foi 

crescendo. Nunca pensei ir para jornalismo, sempre pensei que ia para a edição ou para 

a realização, mas não quando dei por mim estava como repórter de imagem e depois 

apaixonei-me. Foi isso. 

Questão: Quando foi pela primeira vez para um cenário de conflito, como correu? 

O que sentiu? 

Resposta: Conflitos há todos os dias. Mas relativamente a cenários de guerra, ia 

expectante e depois descobri que se calhar corria mais perigos noutros lados do que num 

cenário de guerra. Nas aulas que dou de jornalismo de guerra costumo dizer que: “o 

sítio mais perigoso onde estive até hoje foi num estádio de futebol. Onde julguei que ia 

morrer foi num estádio de futebol e o segundo sítio foi numa fábrica de queijos em 

Seia”. E já corri n cenários de guerra e esses foram os sítios onde julguei que poderia 

morrer.  

Questão: É seguro fazer essas viagens? 

Resposta: É, mas temos de ir bem preparados, não podemos ir de forma inconsciente, 

temos de saber um bocadinho da cultura do povo para onde vamos, temos de saber os 

costumes, não chegamos lá e armamo-nos em heróis, porque nós não somos heróis. 

Temos de respeitar as pessoas de lá e os seus costumes, não irmos como donos da 

verdade. Aconteceu uma situação ou outra no Iraque, com o Paulo – Diretor de 

Informação da RTP – em que nós fazíamos questão de dizer que não éramos americanos 

porque, para eles, se falássemos inglês éramos americanos. E nós tínhamos de explicar 

que somos Portugueses e onde fica Portugal e isso é engraçado porque nós portugueses 

temos muito jeito para comunicar e conseguimos fazer amizades em qualquer parte do 
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mundo e isso abre-nos muitas portas, o facto de não sermos um grande país, de não 

sermos uma grande potência, jornalisticamente dá muito jeito. Não me deu jeito, por 

exemplo em Belgrado, nos bombardeamentos da NATO em 1999, se não me engano, 

em que apesar de termos uma posição neutra, éramos um país da NATO e aí tínhamos 

de ter algum cuidado porque a população revoltava-se facilmente contra nós. No Iraque, 

em alguns sítios na altura também não deu muito jeito, isto porque o nosso Primeiro 

Ministro, Durão Barroso, promoveu a Cimeira das Lages onde foi decidido o ataque ao 

Iraque. 

Questão: O que o motivava a ir? 

Resposta: O jornalismo. Além do mais, modéstia à parte, eu acho que fazia bem aquele 

trabalho. Não fazia melhor do que os outros mas pelo menos fazia tão bem como os 

outros e nunca senti que me tivesse exposto ao perigo, pondo em causa a qualidade do 

trabalho, a minha vida ou a vida dos meus colegas. As escolhas eram muito ponderadas, 

os passos eram muito seguros, desastres podem acontecer a qualquer um, mas quando as 

coisas são pensadas reduzimos a possibilidade de acontecer algo de mal e, modéstia à 

parte, fazia bem o meu papel. 

Questão: O que trouxe consigo dessas experiências, a nível pessoal? 

Resposta: Trouxe mil e uma coisas. Conheci gentes interessantíssimas, culturas pelas 

quais me apaixonei. Por incrível que pareça compreendo muito bem o Islão, isto porque 

durante anos a fio fiz conflitos no Médio Oriente e isto pode parece um pouco de 

contrassenso mas eu acho que a religião muçulmana é a mais avançada de todas, eles é 

que não sabem ler. O que tem alguma lógica porque foi o último livro monoteísta 

escrito. É o mais recente deles todos, foi escrito pelo menos duzentos anos depois da 

Bíblia. O livro é bom mas é preciso saber lê-lo. Aprendi imenso sobre a religião 

muçulmana, apendi a gostar, a entender mas não a compreender o que alguns fanáticos 

fazem porque isso é impensável. 

Questão: Quais os principais dilemas e preocupações de um jornalista que 

embarca numa dessas missões? 

Resposta: A preocupação é ter uma visão sociológica, chegar lá e não ter nenhum 

constrangimento social, não ir com verdades feitas, tentar não transmitir aos que lá estão 

que a visão ocidental é a visão correta. Há muitos jornalistas nossos que têm dificuldade 
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em fazer esse corte, chegam lá e pensam: deste lado estão os bons daquele lado estão os 

maus, não conseguem ficar ali no meio. Quando eu ia em missões perguntavam-nos 

muitas vezes o que nós achávamos do Bin Laden e eu por acaso tinha uma resposta 

muito boa que era: “o Bin Laden por acaso não o conheço mas sei que o Bush não é um 

bom gajo” e pronto isso era engraçado. Uma resposta menos bem dada pode por em 

risco tudo, a nossa vida, a reportagem, tudo. Da última vez que fui à UTAD contei um 

episódio que era sobre uma amiga jornalista italiana que morreu porque se descuidou 

um bocado com a roupa, quando entrou no Afeganistão e ela era uma pessoa que em 

experiência nos dava dez a zero. Ela cometeu apenas um erro e o erro pagou-se caro. 

Questão: O José como repórter de imagem é o primeiro a chegar ao local e é 

também aquele que decide o que vai filmar, o que vai mostrar, que história vai 

contar. Como faz essa seleção de imagens? 

Resposta: Em primeiro que tudo tenho de saber qual é que é o tema, não é chegar lá e 

disparar pra tudo quanto é lado. E depois faço o que qualquer outro jornalista faz, faço a 

escolha, dentro de tudo o que está à minha volta, daquilo que é notícia e do que não é 

notícia. O processo é igualzinho, é um processo de seleção. Num cenário de guerra 

depende da situação, por exemplo, no tsunami no Siri Lanka que foi o sítio onde morreu 

muita gente a morte era notícia e isso tem que se mostrar mas de uma forma que não 

choque, não de forma gratuita, se for de forma gratuita perde o valor de notícia. Aprendi 

muito com esses momentos, deu-me uma bagagem muito grande. Aprendi a olhar para 

as situações colocando um filtro naquilo que vejo e na vida. 

Questão: Então é feliz na sua profissão? 

Resposta: Sim, sou muito feliz na minha profissão. 

Questão: Qual a sua opinião sobre o que está a acontecer na Síria e no Iraque? 

Resposta: Acho que grande parte da culpa é da Europa e dos Estados Unidos, penso 

que o ataque ao Iraque foi um perfeito disparate e abriu-se uma caixa de pandora. 

Nenhuma ditadura é boa, é verdade, o Saddam era um ditador mas aquilo estava mais 

ou menos controlado, o povo não seria totalmente feliz mas os bens essências não 

faltavam, a religião estava controlada, não havia fanatismo religioso e o mundo 

ocidental para combater aquela ditadura ou para tentar tirar proveitos do petróleo armou 

gente que não devia armar e isso trouxe-nos um problema grave! Problema grave para o 



77 
 

mundo, o problema não é só ali e se nós pensarmos bem a capital mais perto de Lisboa 

não é Madrid, é Rabba, que é aqui ao lado e é dos sítios onde há mais fanatismo 

religioso no mundo e é aqui pertíssimo, estão demasiado perto de nós. 

Questão: E o mediatismo dado a esta situação não pode funcionar também como 

publicidade a este grupo? 

Resposta: Não acho que não. Acho que até deviam ser feitas mais coisas. Eu não 

consigo compreender como é que continuam a destruir obras de arte e o mundo 

ocidental não faz nada, se fosse petróleo já lá estávamos todos. Ficamos todos muito 

tristes mas não se faz nada. Felizmente aconteceu uma coisa, nós falamos sempre no 

Estado Islâmico mas a certa altura, até por influência dos EUA, que é até a única coisa 

que concordo feita por EUA que foi não tratarem o Estado Islâmico como um Estado e a 

RTP também deixou de o fazer e agora é o autoproclamado Estado Islâmico, porque 

aquilo não é um Estado e não é a figura do Islão. 

Questão: Aquilo que é noticiado é o que deveria ser noticiado? Ou há muita coisa 

que fica por dizer, por limites impostos por outros tipos de interesses? 

Resposta: Não sei se falta muita coisa. Aquilo é o que nos chega cá por agências 

internacionais e o que o próprio autoproclamado Estado Islâmico coloca nas redes 

socias e nós temos de trabalhar com o que temos. E infelizmente sabemos que não é 

seguro enviar jornalistas para lá, alguns já ficaram sem cabeça. Portanto é a matéria que 

temos e é com essa matéria que temos de trabalhar. 

Questão: Fazendo uma ponte entre Portugal e o resto do mundo. O que é noticiado 

cá é o mesmo que é noticiado lá fora? Dá-se importância ao mesmo tipo de 

assuntos? 

Resposta: Com esta direção deve ser muito parecido com as decisões internacionais das 

grandes cadeias televisivas mundiais. O nosso novo diretor é uma pessoa muito sensível 

a isso, foi delegado em não sei quantos países e tem uma visão muito abrangente e 

cosmopolita da notícia, portanto é uma pessoa aberta ao mundo. Não estamos tanto à 

procura do português terrorista que lá está no meio, que também nos interessa, mas isto 

é muito maior do que o terrorista português ou da rapariga que foi para lá porque quer 

servir os moços, isto é muito mais do que isso, a visão é muito mais universal do que 

local. 
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Questão: Como é que acha que isto vai acabar? 

Resposta: Não sei, mas há dias estava em casa com os meus filhos e pensei: 

“felizmente já não tenho que ir para estes sítios, porque secalhar desta vez dizia que 

não”. 

Questão: Agora para terminar gostaria que me desse a sua opinião sobre a política 

adotada pela RTP sobre não transmitir imagens violentas divulgadas por este 

grupo extremista. 

Resposta: Eu concordo com esta política. Acho que não vale a pena mostrar certas 

coisas porque essas coisas chegam-nos cá via Estado Islâmico e servem como 

propaganda. E, o que nós estamos a fazer, é contrapropaganda, podemos dizer o que 

aconteceu mas não vamos mostrar porque é isso que eles querem. Portanto acho que foi 

uma decisão editorial bem feita porque a imagem em televisão também é conteúdo.  
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Apêndice IV – Entrevista a José Augusto Táboas 

 

Profissão: Sargento Mor de Infantaria na situação de Reserva – Atualmente a exercer 

atividade no Hospital Militar da Maia 

Idade: 54 anos. 

 

Sendo militar tem como objetivo a manutenção da soberania nacional e da paz 

mundial e possui valores como a “defesa da nação”, a honra e a honestidade. Pelo 

menos é o que o senso comum pensa quando se fala nos soldados defensores da 

Pátria. Posto isto, como vê o que se está a passar na Síria e no Iraque?  

 Encaro os ataques á paz mundial por parte do Daesh de forma muito preocupante, dado 

que não estamos perante um exército dito convencional mas perante indivíduos 

altamente motivados e fanáticos por aquilo que acreditam e que não olham a meios para 

atingirem os fins. 

Como tem acompanhado os desenvolvimentos desta situação? Através de que 

meios? 

Tenho acompanhado esta situação através dos meios de comunicação social. 

Costuma assistir aos noticiários televisivos (RTP, SIC ou TVI)? 

Sim. Acho que a abordagem da RTP1 é a melhor, pecando como todas as outras TV,s 

por geralmente convidar comentadores que pouco sabem sobre o fenômeno terrorismo. 

Concorda com a abordagem mediática feita em Portugal sobre tudo o que diz 

respeito ao autoproclamado Estado Islâmico (Daesh)? Ou defende outra 

abordagem? Qual? E porquê? 

A abordagem podia ser feita de uma forma mais pedagógica e mais cuidadosa 

principalmente na escolha dos comentadores. 
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Considera que a massificação das notícias publicadas sobre este conflito através 

dos media (mais propriamente em Portugal pela RTP, SIC e TVI) condiciona a 

opinião publica portuguesa sobre o assunto? Porquê? 

É natural que os meios de comunicação influenciem a forma de pensar e de ver os 

problemas. Principalmente num país como nosso que não está habituado a este 

fenômeno. 

O que acha que motiva cada vez mais pessoas a juntar-se a este grupo radical e 

terrorista? 

Acho que o que leva os jovens alistarem-se é o desencanto com a vida nos moldes 

atuais. O descrédito nos políticos e nas suas políticas e principalmente uma máquina de 

propaganda muito bem montada. 

O que deve ser feito por parte da comunidade internacional? 

O resto do mundo e principalmente a Europa deve preparar-se para lidar com este 

fenômeno, quer no terreno quer ao nível diplomático. Como disse no início trata-se de 

terroristas e não de um exército convencional o que dificulta em muito a forma de evitar 

as suas investidas. 
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Apêndice V – Entrevista a Nelson Rodrigues Pinto 

 

Idade: 32 

Cargo ocupado: 1º Cabo em Vila Real 

Sendo militar tem como objetivo a manutenção da soberania nacional e da paz 

mundial e possui valores como a “defesa da nação”, a honra e a honestidade. Pelo 

menos é o que o senso comum pensa quando se fala nos soldados defensores da 

Pátria. Posto isto, como vê o que se está a passar na Síria e no Iraque?  

Na minha perspectiva, a situação actual na Síria e no Iraque, é apenas mais do mesmo. 

Procura de poder, jogos de interesses, violência gratuita, desprezo pelo “próximo”, 

repressão de Povos, etc etc… Tudo acções presentes e bem visíveis na história da 

Humanidade, mas que infelizmente são uma realidade ainda nos dias de hoje, não só 

nestes locais como em muitas outras partes do mundo, que muitas das vezes não têm 

qualquer divulgação. Nesta situação o contexto é que faz a diferença, pois os métodos e 

os propósitos são inaceitáveis por uma sociedade moderna. Tudo isto faz-me olhar para 

estes conflitos com muita preocupação, principalmente o terror que pessoas inocentes 

sofrem, mas também quando percebemos que existem mentes capazes de cometerem 

estas atrocidades, incentivados por uma crença qualquer. Assim como as grandes 

potências militarizadas que só intervêm por interesses financeiros.   

Como encara os constantes ataques feitos pelo autoproclamado Estado Islâmico 

(Daesh) à paz mundial? 

O facto de eles não terem regras, não terem limites e não temerem a morte faz deles 

uma ameaça aterradora, criando um ambiente de medo e insegurança, pondo em causa a 

liberdade de todos nós. Como tal, acho que as grandes organizações da segurança 

mundial deveriam intervir de imediato. 

Como tem acompanhado os desenvolvimentos desta situação? Através de que 

meios? 

Tratando-se de um problema que nos afecta a todos, tento manter-me informado através 

principalmente da internet. 
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Costuma assistir aos noticiários televisivos (RTP, SIC ou TVI)? 

Muito pouco. 

Se sim, qual o que considera ser o que melhor transmite as informações acerca 

deste conflito?  

Sem grande conhecimento de causa acho a RTP mais interessada a mostrar o que 

verdadeiramente importa. 

Concorda com a abordagem mediática feita em Portugal sobre tudo o que diz 

respeito ao autoproclamado Estado Islâmico (Daesh)? Ou defende outra 

abordagem? Qual? E porquê? 

Sim, porque é um assunto de extrema importância que diz respeito a todos. E mesmo 

podendo ser uma abordagem de condenação às acções do estado islâmico acaba por não 

ter importância, porque na minha opinião não há desculpas para os métodos utilizados. 

Considera que a massificação das notícias publicadas sobre este conflito através 

dos media (mais propriamente em Portugal pela RTP, SIC e TVI) condiciona a 

opinião publica portuguesa sobre o assunto? Porquê? 

Sim, porque faz as pessoas ficarem contra o estado islâmico.   

O que acha que motiva cada vez mais pessoas a juntar-se a este grupo radical e 

terrorista? 

Não consigo perceber o que possa ser. 

Sendo militar, talvez já tenha passado pela experiência de combater num país em 

guerra. Se nunca o fez com certeza ouviu muitas histórias sobre quem já foi. O que 

lhe pergunto é: qual a sua opinião sobre a posição do resto do mundo face a este 

conflito? Concorda? O que defende que deveria ser feito ou falta ser feito? 

Acho que a sociedade só se pode salvar baseando-se na verdade. Enquanto houver gente 

a “governar” que trabalha para esconder todas as verdades, nunca conseguiremos ter 

uma vida de paz. 

  



83 
 

Anexos 
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Anexo I – Código Deontológico do Jornalista 

 

Aprovado em 4 de maio de 1993, em assembleia-geral do Sindicato dos Jornalistas 

1. O jornalista deve relatar os factos com rigor e exatidão e interpretá-los com 

honestidade. Os factos devem ser comprovados, ouvindo as partes com interesses 

atendíveis no caso. A distinção entre notícia e opinião deve ficar bem clara aos olhos do 

público.  

2. O jornalista deve combater a censura e o sensacionalismo e considerar a acusação 

sem provas e o plágio como graves faltas profissionais.  

3. O jornalista deve lutar contra as restrições no acesso às fontes de informação e as 

tentativas de limitar a liberdade de expressão e o direito de informar. É obrigação do 

jornalista divulgar as ofensas a estes direitos.  

4. O jornalista deve utilizar meios leais para obter informações, imagens ou documentos 

e proibir-se de abusar da boa-fé de quem quer que seja. A identificação como jornalista 

é a regra e outros processos só podem justificar-se por razões de incontestável interesse 

público.  

5. O jornalista deve assumir a responsabilidade por todos os seus trabalhos e atos 

profissionais, assim como promover a pronta retificação das informações que se 

revelem inexata ou falsas. O jornalista deve também recusar atos que violentem a sua 

consciência. 

 6. O jornalista deve usar como critério fundamental a identificação das fontes. O 

jornalista não deve revelar, mesmo em juízo, as suas fontes confidenciais de 

informação, nem desrespeitar os compromissos assumidos, exceto se o tentarem usar 

para canalizar informações falsas. As opiniões devem ser sempre atribuídas.  

7. O jornalista deve salvaguardar a presunção de inocência dos arguidos até a sentença 

transitar em julgado. O jornalista não deve identificar, direta ou indiretamente, as 

vítimas de crimes sexuais e os delinquentes menores de idade, assim como deve proibir-

se de humilhar as pessoas ou perturbar a sua dor. 
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 8. O jornalista deve rejeitar o tratamento discriminatório das pessoas em função da cor, 

raça, credos, nacionalidade ou sexo.  

9. O jornalista deve respeitar a privacidade dos cidadãos exceto quando estiver em causa 

o interesse público ou a conduta do indivíduo contradiga, manifestamente, valores e 

princípios que publicamente defende. O jornalista obriga-se, antes de recolher 

declarações e imagens, a atender às condições de serenidade, liberdade e 

responsabilidade das pessoas envolvidas.  

10. O jornalista deve recusar funções, tarefas e benefícios suscetíveis de comprometer o 

seu estatuto de independência e a sua integridade profissional. O jornalista não deve 

valer-se da sua condição profissional para noticiar assuntos em que tenha interesse. 
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Anexo II – Princípios Internacionais da Ética Profissional no 

Jornalismo  

 

Os Princípios Internacionais da Ética no Jornalismo foram adoptados na quarta reunião 

consultiva de organizações internacionais e regionais de jornalistas, em Paris, em 20 de 

Novembro de 1983. Realizada sob os auspícios da UNESCO, participaram na reunião 

organizações representativas de 400.000 jornalistas profissionais em todo o mundo. 

Esta declaração foi concebida para orientar as formulações deontológicas a adoptar 

pelos jornalistas profissionais a nível nacional 

 

 

Princípio I 

 

O DIREITO DOS POVOS A UMA INFORMAÇÃO VERÍDICA 

 

Os povos e os indivíduos têm o direito de receber uma imagem objectiva da realidade 

mediante uma informação precisa e global, assim como de se expressarem livremente 

através dos diversos meios de cultura e de comunicação. 

 

Princípio II 

 

A CONSAGRAÇÃO DO JORNALISTA À REALIDADE OBJECTIVA 

 

O dever supremo do jornalista é servir a causa do direito a uma informação verídica e 

autêntica através duma dedicação honesta à realidade objectiva e duma exposição 

responsável dos factos no seu devido contexto, destacando as suas relações essenciais. 

A capacidade criadora do jornalista deverá ser estimulada de forma a oferecer ao 

público um material adequado, que lhe permita formar uma ideia precisa e global do 

mundo. Esse material deverá ser apresentado com a maior objectividade possível, dando 

conta dos processos e situações reveladores da natureza e essência da realidade. 
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Princípio III 

 

A RESPONSABILIDADE SOCIAL DO JORNALISTA 

 

No jornalismo a informação é entendida como bem social e não como mercadoria, o que 

implica que o jornalista compartilhe a responsabilidade pela informação transmitida e, 

por conseguinte, responda não só perante os que controlam os meios de informação mas 

também perante o público em geral e seus diversos interesses sociais. A 

responsabilidade social do jornalista exige que este actue, em quaisquer circunstâncias, 

em conformidade com a sua consciência individual. 

 

Princípio IV 

 

A INTEGRIDADE PROFISSIONAL DO JORNALISTA 

 

O papel social que o jornalista assume exige que, no exercício da profissão, ele 

mantenha um elevado grau de integridade, incluindo o direito a declinar o trabalho que 

vá contra as suas convicções e a não revelar fontes de informação, assim como o direito 

a participar na tomada de decisões no órgão de informação em que o jornalista trabalha.  

 

A integridade da profissão não permite que o jornalista aceite qualquer suborno com 

vista à promoção de algum interesse privado contra o bem-estar geral. Faz parte da ética 

profissional, da mesma forma, o respeitar a propriedade intelectual, e, em particular, 

evitar o plágio. 

 

Princípio V 

 

O ACESSO E A PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO 

 

A natureza da sua profissão exige que o jornalista promova o acesso do público à 

informação e a sua participação nos meios de comunicação, incluindo o direito de 

correcção ou rectificação e o direito de resposta. 
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Princípio VI 

 

O RESPEITO PELA VIDA PRIVADA E A DIGNIDADE HUMANA 

 

Parte integrante das normas profissionais do jornalista é o respeito pelo direito do 

indivíduo à vida privada e à dignidade humana, de acordo com o estipulado no direito 

internacional e nacional relativamente à protecção do direito ao bom nome e à 

reputação, proibindo o libelo, a calúnia, a maledicência e a difamação. 

 

Princípio VII 

 

RESPEITO PELO INTERESSE PÚBLICO 

 

A ética profissional do jornalista prescreve o respeito pela comunidade nacional, pelas 

suas instituições democráticas e a sua moral pública. 

 

Princípio VIII 

 

O RESPEITO PELOS VALORES UNIVERSAIS E PELA DIVERSIDADE DE 

CULTURAS 

 

O jornalista íntegro é partidário dos valores universais do humanismo, sobretudo a paz, 

a democracia, os direitos humanos, o progresso social e a libertação nacional, 

respeitando ao mesmo tempo as características distintas, o valor e a dignidade de cada 

cultura, assim como o direito de cada povo escolher e desenvolver livremente os seus 

sistemas políticos, sociais, económicos e culturais. O jornalista participa assim 

activamente na transformação social, no sentido duma maior democratização da 

sociedade, e contribui, através do diálogo, para criar um clima de confiança nas relações 

internacionais, propício à paz e à justiça entre todas as partes, ao desanuviamento, ao 

desarmamento e ao desenvolvimento nacional. 

 

Faz parte da ética da profissão que o jornalista tenha em conta as disposições sobre esta 

matéria contidas nos convénios, declarações e resoluções internacionais.  
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Princípio IX 

 

A ELIMINAÇÃO DA GUERRA E DOUTROS GRANDES MALES QUE A 

HUMANIDADE ENFRENTA 

 

O compromisso ético com os valores universais do humanismo obriga o jornalista a 

abster-se de qualquer justificação ou instigação à guerra de agressão e à corrida aos 

armamentos, especialmente os nucleares, e às demais formas de violência, ódio ou 

discriminação, especialmente o racismo e o apartheid, a opressão por regimes tirânicos, 

o colonialismo e o neocolonialismo, assim como outros grandes males que afligem a 

Humanidade, tais como a pobreza, a subalimentação e as doenças. 

 

Atendendo a este princípio, o jornalista pode contribuir para eliminar a ignorância e as 

incompreensões entre os povos, sensibilizar os cidadãos dum país sobre as necessidades 

e anseios doutros povos, assegurar o respeito pelos direitos e a dignidade de todas as 

nações, povos e indivíduos, sem distinção de raça, sexo, língua, nacionalidade, religião 

ou convicção filosófica. 

 

Princípio X 

 

A PROMOÇÃO DE UMA NOVA ORDEM INTERNACIONAL DE INFORMAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO 

 

O jornalista actua no mundo contemporâneo no contexto dum movimento visando o 

estabelecimento de novas relações internacionais em geral e duma nova ordem 

informativa em particular. 

Esta nova ordem, entendida como parte integrante da Nova Ordem Económica 

Internacional, orienta-se no sentido da descolonização e da democratização na esfera da 

informação e comunicação, tanto à escala nacional como internacional, na base da 

coexistência pacífica dos povos e do pleno respeito pela sua identidade cultural. 

O jornalista tem a especial obrigação de promover o processo de democratização das 

relações internacionais no campo da informação, particularmente salvaguardando e 

apoiando as relações de paz e amizade entre os Estados e os povos. 


