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RESUMO  

 

Este artigo visa analisar os procedimentos e práticas empregadas por jornalistas na 

produção de livros-reportagem sobre o conflito palestino-israelense. As obras que 

subsidiaram essa reflexão são: Viagem à Palestina: uma prisão a céu aberto, de 

Adriana Mabilia (2013), Entre Árabes e Judeus (1991) e Palestinos, os novos judeus 

(1977), de Helena Salem, e Palestina: uma nação ocupada, de Joe Sacco. O objetivo é 

compreender o papel dos procedimentos adotados pelos jornalistas na construção de 

narrativas sobre o real, no contexto em questão. A realidade do conflito na Palestina, 

plural e multifacetada, aponta para escolhas a serem tomadas do ponto de vista de quem 

narra, e a adoção de procedimentos que sustentem as escolhas.  

Palavras-chaves: Jornalismo; Procedimentos; Conflito; Palestina; Israel.  

 

1. Considerações iniciais 

 

A atuação profissional de jornalistas, em diferentes mídias, tem como objetivo, 

de acordo com Nelson Traquina (2005), contar o que aconteceu. Muitos pesquisadores 

dos campos da Sociologia e da Comunicação Social, baseados na perspectiva 

fenomenológica de Alfred Schutz, a exemplo do português João Carlos Correia (2009) 

afirmam que os jornalistas intervêm na construção das condições e dos modos em que a 

realidade é percebida (CORREIA, 2009, p. 5128).  

Eduardo Medischt, a partir da leitura de Berger e Luckmann (2005) e Gaye 

Tuchmann (1983), aponta que o jornalismo seria “um dos elementos que ajudam o 
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indivíduo a reconhecer o que é a realidade” (2010, p. 23). Logo, a mídia não ocuparia 

uma construção central nesse processo, mas seria responsável por um papel de 

mediação, já que, para Berger e Luckman, o jornalismo participa da socialização do 

conhecimento de forma menos marcante que outras formas de socialização (como 

aquelas que experimentamos na infância e a partir das instituições).  

Ao partir do entendimento de que o jornalismo exerce este papel de mediação 

sobre o real, como uma das formas de socializar o conhecimento, lançamos o olhar para 

os procedimentos e práticas empregados pelos jornalistas ao narrar a realidade no 

âmbito da comunicação. Neste artigo, observaremos como esses procedimentos e 

práticas são descritos em livros de repórteres, entendendo o livro como um lugar 

diferente de narrar daquele do jornalismo diário (que toma forma em dispositivos como 

televisão, rádio, jornalismo impresso e internet). O foco do artigo é em livros de 

jornalistas com a temática da Palestina.
5
 

Ao observar a descrição dos procedimentos em livros e não na prática 

jornalística diária, compreendemos melhor o “fazer jornalístico” por estar situado em 

um fazer/narrar que permite a imersão do leitor na forma como as informações foram 

obtidas. No jornalismo diário, o receptor é informado a partir de uma angulação (o que 

o jornalista e a organização em que trabalha julgaram ser o mais importante a ser 

contado do fato em questão); mas esse receptor, em geral, não tem informações 

suficientes no jornalismo para o aprofundamento na questão e, menos ainda, 

informações sobre a forma com que os repórteres captaram as informações. Os 

profissionais jornalistas, por sua vez, não possuem espaço para explicar ao leitor suas 

escolhas e detalhar as reflexões em torno de cada temática, contextualizar de maneira 

mais aprofundada o assunto, em função dos limites dos próprios formatos jornalísticos.
6
  

Os elementos que observamos nos livros geralmente não são visíveis na prática 

jornalística tradicional, também porque os meios de comunicação se querem 
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transparentes, apresentando recortes do que poderia ser entendido como o real para suas 

audiências; nos livros, percebemos a opacidade: as escolhas, o que se mostra ou não, 

como se faz para construir essa realidade, que decisões precisam ser tomadas, que 

cuidados, enfim, a rotina meticulosa da produção jornalística. 

De acordo com o dicionário Michaelis (2012), procedimentos são entendidos 

como “ação de proceder, maneira de agir”. Ainda na esteira da aludida expressão, 

podemos considerar, tal como pontua Marocco (2011): 

 

No âmbito do saber jornalístico as práticas são reguladas por um 

conjunto de procedimentos que delimitam o dizível: o que é permitido 

e o que é proibido nas ações dos jornalistas para que possam operar 

em uma ordem do discurso jornalístico, identificada com o presente 

que nos cerca e que faz o jornalismo ser como ele aparenta ser. 

(MAROCCO, 2011, p. 116).  

 

Desta forma, entendemos que os procedimentos estão estreitamente 

relacionados às práticas, aqui entendidas, como o exercício sistemático para o trabalho. 

Assim, observamos nos livros sobre a Palestina como são descritas as práticas, mas com 

vistas a encontrar, na especificidade, os procedimentos, as formas de agir que levam à 

construção da narrativa. Nesse sentido, os livros de repórteres são um “lugar” 

privilegiado para esta observação. Na obra já citada, em que analisa os livros de 

repórteres, o comentário e as práticas jornalísticas, Marocco (2011) aponta que os 

“livros de repórteres”, são chamados assim, ao invés do termo já cristalizado de 

“livroreportagem”:  

Os livros mais do que um suporte privilegiado para a reportagem 

entendida como o resultado de um trabalho de investigação, irradiado 

sob a forma de “livroreportagem”, podem ser considerados uma 

manifestação da existência no âmbito da formação discursiva de um 

procedimento de controle interno: o comentário. Trata-se de um tipo 

de texto que se ocupa do jornalismo, para dele elaborar outros textos 

que oferecem o desvendamento de certos modos de fazer jornalismo, 

ou a crítica dos mesmos, em operações de produção de sentidos, em 

que o jornalista, naturalmente, fará um exercício de interpretação 

criativa daquilo que é considerado norma no jornalismo, quer seja em 

suas práticas, quer seja no âmbito acadêmico. (MAROCCO, 2011, p. 

121) 

 

Ainda, no entendimento da expressão, “livros de repórteres”, Zamin (2013) 

corrobora, afirmando que estes estão calcados em uma reflexão acerca da prática, uma 

formulação, “da experiência indissociável dos controles endógenos, quer das redações, 

quer dos manuais; dos relatos que circularam nos meios e das teorias do jornalismo. 

Esses deslocamentos, todavia, permanecem no âmbito do jornalismo, isto é, tais relatos 
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movem-se do jornalismo ao jornalismo.” (p. 6). Por isso compreendemos os livros, de 

acordo com essas perspectivas, como uma possibilidade de “exercício do jornalismo de 

outro modo”, e, principalmente, “importante para a constituição de um saber das 

práticas jornalísticas” (MAROCCO, 2011, p. 117).  

A partir desta compreensão, consideramos três livros de repórter de jornalistas 

brasileiras, cujo tema central são livros sobre a Palestina: Viagem à Palestina: uma 

prisão a céu aberto, de Adriana Mabilia (2013) e dois livros de Helena Salem: Entre 

Árabes e Judeus (1991) e Palestinos, os novos judeus (1977). Além desses, também 

observamos os procedimentos no livro Palestina: uma nação ocupada, de Joe Sacco (1ª 

edição em inglês de 1996), cuja linguagem é de jornalismo em quadrinhos. 

 Embora as produções digam respeito a diferentes espacialidades temporais, 

percebemos neles questões em comum, que perpassam a produção de diferentes 

jornalistas, no que diz respeito aos procedimentos adotados para cobrir o conflito. 

Destacamos neste texto os seguintes: a) o estudo e a preparação intelectual do jornalista 

para abordar o assunto, b) os bastidores da preparação para a cobertura em uma área de 

conflito, c) o contato e relacionamento com as fontes, e d) as escolhas que o jornalista 

precisa fazer, quando deixa claro seu viés sobre o tema.  

 

1. As fontes documentais e o estudo sobre o tema 

 

Uma investigação jornalística em geral inicia muito antes da chegada do repórter 

ao local. No caso dos autores estudados, estes relatam estudos e investigação a partir de 

fontes documentais, para então começar a preparação para a viagem e cobertura.  

Esse estudo acontece mesmo nos casos em que o trabalho de cobertura de um 

conflito foi inesperado. A jornalista Helena Salem, por exemplo, estava licenciada do 

Jornal do Brasil, onde atuava como especialista em assuntos do Oriente Médio. O ano 

era 1973 e ela finalizava uma especialização em Política Internacional na Itália. Ao final 

deste período decidiu ir para o Oriente Médio passar alguns meses. No segundo dia em 

que estava no Egito eclodiu a guerra de 1973, envolvendo Egito e Síria contra Israel. 

“Combinei com o Jornal do Brasil, do qual me encontrava temporariamente licenciada, 

e acertamos que eu faria uma série de matérias. Depois, pensava talvez em escrever um 

livro, dependendo do material que recolhesse” (SALEM, 1977, p.1). 
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Apesar de o conflito pegar Helena de surpresa, a preparação e o estudo sobre o 

Oriente eram presentes em sua vida há bastante tempo, como conta no livro Entre 

árabes e judeus.  

Quando, há 21 anos, no último período da Faculdade de Ciências 

Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, redatora recém-

contratada da Editoria Internacional do Jornal do Brasil, comecei a 

me ocupar do noticiário referente ao Oriente Médio, meus sentimentos 

em relação à guerra entre árabes e judeus não eram muito diferentes. 

Como a maioria das pessoas, encarava esse conflito com perplexidade 

e uma certa incompreensão. Por que, na realidade, eles brigavam 

tanto? De onde vinha tanto antagonismo? (SALEM, 1991, p. 11) 
 

Seus questionamentos sobre essa região também estão expostos na obra, 

Palestinos: os novos judeus: “Como redatora da Editoria Internacional durante dois 

anos especializara-me em assuntos do Oriente Médio – isto é, especializara-me tanto 

quanto é possível fazê-lo à distância, sem conhecer vivencialmente o povo de quem 

falava.” (SALEM, 1977, p. 1). 

Os estudos de Salem envolvem uma série de fontes históricas e documentais que 

a possibilitam explicar de maneira aprofundada o conflito, como acontece no livro 

Palestinos, os novos judeus. Em um capítulo voltado especificamente a este fim, Helena 

apresenta o teor de documentos como a Declaração Balfour, de 1917, feita pela Grã-

Bretanha em 1917, que favorece o estabelecimento de um lar nacional judeu na 

Palestina, pontuando que nada deve ser feito para prejudicar os direitos civis e 

religiosos dos não-palestinos. Antes de apresentar este documento, Salem retoma as 

origens do Sionismo, no século XIV, a partir de referências bibliográficas, como Abram 

Leon (Il marxismo e la questione ebraica, la nuova Sinistra, Samoná e Savelli), Arthur 

Ruppin (The jews in the modern world), e documentos de origem judia, como o de Leon 

Pinsker (Auto-emancipação: apelo de um judeu russo a seu povo), e o artigo de Ahad 

Haam, descrito pela autora como um “humanista judeu” (A verdade sobre a Palestina). 

Documentos produzidos por palestinos são também apresentados no texto, como dados 

sobre o crescimento da população judia na Palestina e redução da população árabe, a 

partir de escritos de Gérar Chaliand (La résistance palestinienne). 

Salem apresenta, ainda, dados do Livro Branco da Grã-Bretanha de 1939, em 

que decide por limitar a imigração judia, preocupada e pressionada por movimentos 

populares palestinos. Relata, também a partir de documentos, a saída da Grã-Bretanha 

da mediação da situação, que passa às Nações Unidas, bem como o plano de Partilha da 

Palestina (1947) e a Proclamação do Estado de Israel (1948). Além de dados e 
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documentos históricos, ao longo do livro, outros dados documentais aparecem, como os 

da Agência da ONU para refugiados, a UNRWA, na sigla em inglês, sobre as 

quantidades de rações oferecidas aos refugiados palestinos. Esses dados são 

confrontados com o que dizem os refugiados que recebem as rações.  

O estudo e aprofundamento sobre a questão se fazem notar também no livro de 

Adriana Mabilia. Ela é especialista em Oriente Médio pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. Jornalista, foi editora na TV Cultura e na Rede Record e, 

atualmente, é editora de Internacional do Jornal Hoje, da TV Globo.
 7

 Em seu livro, 

Viagem à Palestina, ela decide privilegiar fontes mulheres, por considerar que são 

fontes silenciadas na cobertura do conflito. Esse ponto de vista surge a partir de sua 

especialização, como relata em entrevista ao Grupo de Pesquisa Resto – Laboratório de 

Práticas Jornalísticas:  

Eu escolhi as mulheres palestinas para a minha pesquisa de 

especialização em jornalismo internacional, justamente pela falta de 

informações sobre elas na mídia. A pesquisa comprovou que a 

imprensa brasileira não tratava e não trata dessa mulher, no contexto 

do conflito. A falta de informações sobre as palestinas foi justamente 

um dos motivos que me levou a ir para lá para coletar material e ter 

um registro sobre essas mulheres.  

 

Entre as fontes documentais que Mabilia apresenta no texto, estão trechos de 

livros de Helena Salem, que foi o que nos levou aos livros da jornalista carioca, que 

escreveu sobre o conflito ao menos 30 anos antes de Mabilia.  

A leitura também foi o que motivou Joe Sacco a escrever seu livro de jornalismo 

em quadrinhos sobre a Palestina. O autor cita a leitura de Noam Chomsky como 

inspiração para se aprofundar na questão e mostrar o ponto de vista dos palestinos sobre 

o conflito, lado que geralmente é silenciado.  

A experiência dos autores nos mostra que a produção de material jornalístico de 

profundidade inicia com leitura e pesquisa sobre o tema, para possibilitar melhor 

entendimento sobre o tema. A etapa seguinte é a de preparação para iniciar a cobertura.  

 

2. Bastidores da preparação do jornalista para a ida ao conflito 

 

Após a pesquisa inicial das fontes documentais, o passo seguinte para a 

elaboração das narrativas analisadas, são os bastidores de preparação desses 

                                                           
7 Dados obtidos em entrevista com a autora, realizada por e-mail por integrantes do grupo de pesquisa Resto – 

Laboratório de Práticas Jornalísticas. 
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profissionais. Com os estudos e curiosidades que tinham sobre o Oriente Médio, os três 

autores demonstraram outro viés sobre a realidade da região, distinta daquela que é 

mostrada nos jornais e na televisão. Para melhor elucidar como ocorreu essa preparação, 

separamos o percurso seguido pelos três autores de acordo com sua chegada ao Oriente 

Médio.    

Adriana Mabilia narra em seu livro que, para não ser reconhecida como 

jornalista nos países do Oriente Médio, optou por não utilizar alguns instrumentos de 

trabalho típicos de jornalistas que poderiam apontar indícios sobre sua profissão. “O 

meu laptop está vazio. Nada nele indica que sou jornalista. E não trouxe agenda. Nada 

de lembretes, anotações. Trago apenas um roteiro de opções de hotéis em Amã e em 

Jerusalém.” (MABILIA, 2003, p. 16). Caso fosse descoberta, a autora supõe, em seu 

livro, que sua permanência não iria longe. Observamos que esses são alguns 

procedimentos táticos que não fazem parte de manuais de jornalistas, mas são adotados 

conforme a situação em questão.  

Em entrevista concedida aos integrantes do grupo de pesquisa Resto, Mabilia 

relatou que ao todo foram quatro viagens, sendo a primeira em 2009 e a mais 

importante, pois ficou 40 dias hospedada em Belém, na Cisjordânia e foi onde todas as 

histórias contadas no livro aconteceram. As demais idas ao local foram mais curtas e 

complementares. Observar a realidade in loco e poder vivenciar as experiências, 

trouxeram uma tônica diferente em sua obra. Desde sua preparação ao chegar no país 

(escondendo sua verdadeira identidade), até a vivência de rotinas, contribuíram para 

esse primeiro contato com o tema proposto.  

Helena Salem teve sua passagem pelo Oriente Médio depois de sua 

especialização em Política Internacional na Itália e o que pensava que seria uma estadia 

para conhecer o local transformou-se em uma cobertura de guerra. Desembarcou no país 

“com uma lista de telefones de vários políticos e jornalistas na bolsa, mas nenhum hotel 

reservado. Hábito de estudante, alojamento sempre um improviso. Peguei então o 

primeiro hotel que o escritório de turismo do aeroporto me indicou.” (SALEM, 1991, p. 

20). 

Logo que chegou no Cairo, Helena Salem, brasileira, judia de sobrenome árabe, 

foi surpreendida com a notícia de que eclodiria uma guerra, sobre a qual faria cobertura 

ao Jornal do Brasil. Sobre esse primeiro contato, a autora relata:  

Todas as mortes, destruições e horrores ocasionados pela guerra, 

serviram como caminho para contar as muitas guerras de uma mulher 
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judia-oriental, dita sefardi, que um dia tentou seguir uma trilha 

diferente da que lhe havia sido predestinada. Agora vejo que tudo se 

soma. Dezessete anos depois, acatei os conselhos do gordo Clay. Na 

realidade, parece apenas que mudei a câmera de lugar, em relação a 

tudo o que escrevi antes. Um outro olhar sobre a guerra. (SALEM, 

1991, p. 16).  
 

A forma com que Joe Sacco realizou sua preparação incluía seu espírito 

aventureiro. O autor resolveu ficar um período na Palestina e ver de perto como tudo 

funcionava. “Seja qual for o futuro, é válido saber quem são os palestinos e porque 

resistem ao Sionismo e à ocupação. Este trabalho é o meu esforço em abordar essas 

questões.” (SACCO, 2000, p. XII).  

 

3. As fontes 

 

A palavra “fonte”, de acordo com Christa Benger e Beatriz Marocco (2014), 

autoras do verbete Fontes no Dicionário da Comunicação é “pessoa ou pessoas que o 

jornalista observa e/ou entrevista. Para se tornar fonte jornalística, é necessário compor 

três grandes atributos para que se cristalize em conceito jornalístico: autoridade, 

produtividade e credibilidade” (p. 200). Esses atributos estão diretamente ligados aos 

processos de produção jornalística em que, para a cobertura de determinados 

acontecimentos, seleciona certas pessoas e discursos dominantes de uma determinada 

época.  

As fontes jornalísticas são elementos fundamentais no processo de compreensão 

da realidade social, e, dessa forma, da própria sociedade. Alsina (2009) relembra a ideia 

de Grossi de que as fontes de informação mantém a relação entre um sistema (a empresa 

jornalística) e o ambiente (a realidade dos acontecimentos) e regulamentam o equilíbrio 

entre esses dois contextos. Para isso, o elo entre o acontecimento, a fonte e a notícia é 

fundamental para a construção da realidade jornalística.  

Rogerio Santos (1997), ao abordar a recontextualização de um acontecimento a 

partir do relato das fontes, que narram a experiência vivida aos jornalistas, retoma 

estudiosos da questão. Ele menciona Stuart Hall et al, que explica a preferência dos 

meios de comunicação às opiniões de poder, pois seriam aquelas que teriam mais 

credibilidade. Assim, os meios, do ponto de vista simbólico, reproduziriam a estrutura 

de poder já existente na ordem institucional da sociedade. Santos (1997) aborda também 
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outro aspecto: a discussão interna por parte dos jornalistas para a elaboração de uma 

interpretação sobre o que a fonte disse.  

As autoras Helena Salem, Adriana Mabilia, e o autor Joe Sacco, fazem uma 

escolha por não reproduzir a estrutura de poder existente no conflito árabe-israelense. 

Fazem um caminho diferente, optando por ouvir as fontes que geralmente são 

silenciadas no discurso jornalístico, já que este opta por ouvir as fontes oficiais em geral 

e, assim, reproduz as estruturas de poder. Fontes oficiais são ouvidas pelos autores dos 

livros analisados, a exemplo de reis, ministros e líderes políticos. Mas Salem, Mabilia e 

Sacco não utilizam essas fontes como principais, pois se valem principalmente de fontes 

alternativas que, segundo Berger e Marocco (2014), são as pouco reconhecidas 

publicamente e exigem mais tempo para localização e apuração. Além disso, e como 

ponto de partida, as fontes propiciam ao jornalista entendimento sobre várias das 

questões em aberto na situação que se propõem a narrar. 

 As fontes também são ouvidas pelos autores a partir de sua perspectiva de 

“testemunhas” do vivido no conflito. São testemunhos que vêm à tona e conferem 

também provas do “real”, do impacto e das proporções que o conflito toma na vida das 

pessoas.  

Acalmada a situação no Egito, a próxima etapa de minha viagem foi o 

Líbano. Objetivo: travar contato com os palestinos, parte fundamental 

de todo o conflito. Em Beirute, pela primeira vez, visitei campos de 

refugiados palestinos. Encontrei também com líderes e combatentes 

da Resistência, depois de algumas dificuldades, pois a aproximação é, 

compreensivelmente, desconfiada e cercada de medidas de segurança. 

(SALEM,1977, p. 5). 

 

Antes de viajar para Palestina, conversei pessoalmente, por telefone e 

por e-mail com muitos palestinos e filhos de palestinos que vivem no 

Brasil (MABILIA, 2013, p. 59) 

 

Semanas depois, no campo de refugiados Jabalia, conheci um velho 

palestino que me contou do lar que deixou em 1948, depois que Israel 

declarou independência e os exércitos árabes invadiram. (SACCO, 

2000, p. 15) 
 

Percebemos, em cada um dos autores que são alvo de nossa reflexão, uma 

relação importante com as fontes, e a presença de uma contextualização sobre cada uma 

delas: Mabilia, Salem e Sacco se empenham em transmitir no texto quem são essas 

fontes, suas histórias de vida, e qual a importância na construção da narrativa.  

Joe Sacco, em Palestina, visita casas de palestinos e conhece de perto a situação, 

as dificuldades e vivências daquela sociedade, dando prioridade às fontes testemunhais, 
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e narrando o contato através da escrita e do desenho, linguagem através da qual 

consegue mostrar com detalhes os locais onde vivem e os modos de viver de suas 

fontes.  

Já no livro Viagem à Palestina: Prisão à céu aberto, Mabilia, em alguns 

momentos, narra que sentiu dificuldade em contatar determinadas fontes. Com 

indicações já feitas por organizações que atuam em defesa da causa no Brasil, Mabilia, 

insistiu nas fontes que queria ouvir, mesmo quando falar sobre o assunto causava certo 

desconforto a elas.  

Helena Salem também narra dificuldades no contato com fontes, mas 

principalmente, fontes oficiais. De Palestinos: Os novos judeus, selecionamos o 

seguinte trecho:  

 

Lembro-me que, quando pela talvez décima vez falei pelo telefone 

com o assessor de imprensa do Palácio Real [da Jordânia], repetindo 

que era brasileira, de um grande jornal, que precisava ver Sua 

Majestade [o rei Hussein], ele respondeu-me entre perplexo e sem 

jeito: "Mas por quê? Qual o seu interesse? Um jornal brasileiro?" Não 

tive dúvidas" a resposta veio-me rápida: "Eu sei, Sr. Attallah, que o 

Brasil é longe, mas é muito grande, somos quase 100 milhões". Ele 

riu, sem graça, parecendo-me quase convencido de que o Brasil 

existia, e que poderia ter algum interesse pela situação na área. Mas a 

entrevista não saiu - só o repórter da ABC (televisão americana) e o da 

Associated Press conseguiram-na. (SALEM, 1977, p. 8) 
 

Outra dificuldade no acesso e contato com as fontes está presente no trabalho 

dos três jornalistas: muitas vezes, é necessário obter autorização para entrar nos campos 

de refugiados, seja de fontes “oficiais”, como no caso relatado por Sacco, seja de 

lideranças como guerrilheiros, como conta Salem.  

Essa manhã nós queremos visitar uma das escolas de Balata 

administradas pela Agência de Ajuda e Trabalho das Nações Unidas 

para os |refugiados Palestinos (UNRWA) que atende a algumas 

necessidades básicas dos refugiados palestinos. Nós andamos até a 

escola, mas não nos deixaram entrar sem autorização. Eles me 

colocaram ao telefone com o escritório regional da UNRWA em 

Nablus. “Você entende, temos que tomar certas precauções”, explica o 

cara do outro lado da linha. “Você está vendo a situação aí.” Ele pode 

nos dar a autorização, se formos até Nablus. Tomamos um táxi até lá e 

o oficial da UNRWA leva-nos até seu escritório e escreve à mão uma 

autorização. Estamos prontos, estamos na lista de convidados da 

UNRWA. (SACCO, 2000, p. 46). 

 

Acompanha-me Tarek, um jovem de Al Fatah, a organização que 

controla o campo. Antes da visita, foi preciso obter permissão dos 

guerrilheiros, que me pediram para não tirar fotos. Na entrada, alguns 

fedayin montam guarda: Tarek mostra-lhes um papel - a autorização 
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para minha visita. Sentamos um pouco, para breve bate-papo. 

Pergunto como são as relações com o Governo libanês. "Depende, 

depende. Agora estão boas, em outras épocas muito ruins", responde-

me um dos guardas. Fala da "revolução", que luta pelos direitos do 

povo palestino, e de como tanta coisa mudou desde 1965 (quando a 

Resistência começou suas operações militares) (SALEM,1977, p. 42) 
 

Observando as práticas adotadas pelos autores e o empenho em travar contato 

com suas fontes, podemos compreender a importância das fontes jornalísticas para a 

construção da narrativa. Como afirmam Berger e Marocco:  

 

A fonte é uma auxiliar direta do jornalismo que o ajuda a entender, 

descrever e apresentar uma “visão verdadeira” dos acontecimentos da 

“realidade” que o jornalista não pode ver, pois não estava ali, ou que, 

mesmo tendo estado presente, não poderia trazer à luz com o seu 

depoimento direto por que necessita manter a sua relação de 

“neutralidade” discursiva. (BERGER; MAROCCO; 2014, p. 200) 
 

Assim, as fontes auxiliam no fazer jornalístico e compartilham, por meio das 

próprias experiências vividas na realidade em que estão inseridas, e num determinado 

contexto, para trazer elementos cujo funcionamento demonstra uma prova do real, 

principalmente no caso de testemunhos: uma prova das condições desumanas em que 

vive o povo palestino no cenário da ocupação israelense.  

 

4. As escolhas 

 

O contato com as fontes, as observações feitas pelos jornalistas, as entrevistas e 

os diferentes procedimentos adotados pelos autores dos livros que analisamos são 

registrados de diferentes formas: seja por meio do uso de gravador, bloco de notas, 

fotografia, ou ainda por meio de desenho, como no caso de Joe Sacco. Com base no 

material registrado e nas memórias do jornalista, a hora da escrita é também a hora da 

tomada de decisões.  

Na escolha da maneira de noticiar, o jornalista precisa levar em consideração 

valores considerados fundamentais no jornalismo, quando se propõe a narrar sobre o 

real. No caso das obras que fazem parte dessa reflexão, sobre assunto tão pouco 

consensual, por se tratar de um conflito, percebemos que, há conflitos também dos 

jornalistas na hora de escrever sobre a situação entre Israel e Palestina. O jornalista 

precisa então, fazer escolhas. Como exemplo, citamos o dilema expresso por Mabilia:  

 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Joinville - SC – 04 a 06/06/2015 

 
Não estou aqui para julgar, promover, defender ou denegrir nenhum 

dos lados. Estou aqui como repórter, para mostrar o que acontece com 

o povo que vive sob ocupação de outra nação há cerca de sessenta 

anos. É uma reportagem. (MABÍLIA, 2013, p. 186) 
 

 

Apesar de ponderar que não está atuando na defesa de “nenhum lado”, reafirma, 

que mostra “o lado” do povo palestino. Ela não quer fazer mais o mesmo que o discurso 

jornalístico televisivo (em que atua profissionalmente) faz: representar a questão com 

dois lados com forças supostamente iguais. Ao perceber uma situação que coloca o 

povo palestino como subjugado por Israel, se propõe a fazer uma reportagem para 

demonstrar como vive esse povo.  

Helena Salem, na introdução do livro Palestinos, os novos judeus, também deixa 

claro seu posicionamento: 

[...] procuro analisar a situação dos refugiados e da Resistência 

palestina, como vivem e o que pensam concretamente, as dificuldades 

de sua luta, utilizando para tanto parte do farto material que recolhi na 

região. [...] abordo a questão dos palestinos nos territórios ocupados e 

no interior de Israel, cuja revolta se faz cada vez mais sentir. 

Finalmente, esquematizo os motivos pelos quais uma solução justa 

para a causa palestina é uma etapa necessária da luta pela paz no 

Oriente Médio - que só será definitivamente alcançada com a 

erradicação total do domínio imperialista sobre a região. (SALEM, 

1977, p. 11) 
 

Joe Sacco, em Palestina: uma nação ocupada, demonstra suas escolhas a partir 

do uso não apenas da escrita, mas também da ilustração. Sua escolha por narrar o 

conflito a partir da visão dos palestinos é já anterior à sua ida à Palestina. Mas lá, outras 

escolhas se fizeram necessárias. Diante de problemas com tradução para se comunicar 

com a população local, além de empecilhos como a não autorização à entrada em alguns 

locais do país, o jornalista precisou optar por alguns procedimentos para ter a confiança 

das autoridades e assim conseguir entrar em lugares que serviriam para retratar as 

informações aos leitores. Desse modo, notamos que fazem parte dos procedimentos a 

busca por fontes através dos contatos e círculos sociais em que o jornalista está inserido, 

os contatos antes das viagens, a mobilização em torno da preparação, tudo isso, diz algo 

sobre suas escolhas.  

Dentro dessa perspectiva, notamos ao final da obra, o relato de uma mulher que 

o autor entrevistou, que afirma, nas palavras dele: “E se você é um dos um-em-dez ou 

um-em-cem jornalistas que quer contar a verdade sobre a Palestina, saiba que não será 

publicada porque os judeus são donos dos jornais, são donos de tudo nos Estados 
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Unidos” (SACCO, 2000, p. 126). A escolha por trazer ao livro este relato, demonstra 

muito sobre as decisões do autor. Em uma obra que foi de fato publicada, ele dá voz a 

uma mulher, que se sente oprimida de tal forma que acredita que “sua verdade” não virá 

à tona, e só sabemos disso quando o jornalista lhe dá a voz que até então, era negada.  

Mas o livro – devemos levar em questão – é um lugar privilegiado de fala, em que o 

jornalista encontra espaço para narrar seus procedimentos. Na prática jornalística 

cotidiana, a partir de critérios, e com rotinas que preveem pouco espaço ou pouco tempo 

para aprofundamento, linha editorial dos veículos de comunicação, que se identificam 

com determinadas questões, ou com um outro lado de conflitos, como no caso em 

questão, algumas verdades raramente vêm à tona.  

 

5. Considerações Finais  

As análises realizadas neste trabalho contribuem para as reflexões sobre como se 

constituem os processos jornalísticos. Nessa esteira, ao olharmos para a descrição dos 

procedimentos, que só se tornam visíveis neste “outro lugar de narrar”, podemos 

compreender melhor a forma com que são constituídas.  

Essa prerrogativa se comprova pela explanação dos três autores analisados nas 

obras, quando relatam aos leitores os seus procedimentos, que vão desde a forma com 

que realizam buscas por fontes documentais, como procuram fontes e, inclusive, 

quando, pela narrativa, nos permitem compreender suas escolhas. Na obra de Adriana 

Mabilia, por exemplo, sua escolha foi pensada antes mesmo de chegar no Oriente 

Médio, isso porque, ela escondeu todos os vestígios que a relacionavam com uma 

jornalista. Helena Salem, ao chegar em Cairo, pode acompanhar em tempo real uma 

guerra, desse modo, as escolhas de seu texto transparecem os sentimentos daquele 

momento. E por fim, Joe Sacco contava além de tudo com o espírito aventureiro, em 

desbravar uma região para demonstrar aos leitores, a sua visão daquele país.  

Em meio ao contexto da explanação de escolhas dos autores, podemos inferir 

que na mídia tradicional – tomando como exemplo o jornalismo impresso – em geral 

não é possível, ao ler uma notícia, saber sobre os procedimentos. No entanto, a 

aproximação do contexto que circunda todo “esse fazer”, como acontece na leitura dos 

livros, provoca reflexões e entendimentos mais profundos da realidade que está sendo 

retratada.  
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Sob esse viés, podemos afirmar que a compreensão sobre os procedimentos 

adotados pelos jornalistas é um desvelar de cortinas, uma mostra dos bastidores, que nos 

revela também sobre os modos de construção das narrativas, que são, em última 

instância, mediações sobre a realidade. A realidade do conflito na Palestina é plural e 

multifacetada. Existem muitas realidades em questão. O jornalismo não tem como 

justificar sua suposta (im)parcialidade e objetividade numa questão tão complexa. O 

jornalismo diário, ao tentar fazer isso, precisa suprimir informações de contexto. Talvez 

não só por uma questão de limitação de tempo ou espaço nos produtos jornalísticos, mas 

também porque explanar o contexto é entrar em território arenoso, aprofundar os 

“comos”, os “porquês” do lead jornalístico, que levariam a uma questão muito mais 

profunda que, provavelmente, escaparia a um discurso objetivo, direto, imparcial. 

Observar os procedimentos adotados pelos jornalistas nos permite observar 

também o quão complexa é a questão. Perceber suas escolhas, nos ajuda, enquanto 

leitores, a perceber que também nós podemos e temos que fazer escolhas diante da 

narrativa. A realidade é mais complexa do que a forma como o jornalismo diário nos 

oferece, quando há respostas rápidas a todas as questões, incluindo os “comos” e os 

“porquês”, que talvez nunca sejam simples e objetivos. 
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