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Resumo 

 

 O trabalho aborda a questão da isenção e objetividade jornalística no trato da informação e  

o potencial da própria notícia ser uma arma de guerra. Um estudo de caso sobre a guerra entre 

palestinos e israelenses mostra como a imprensa se revela uma importante ferramenta em um campo 

de batalhas onde as armas não são somente bélicas. Com a pesquisa, pudemos constatar que a mídia 

é um espaço privilegiado de combate onde há manipulação exemplificada nos dados analisados, 

podendo ocorrer em diferentes níveis: através das agências de notícias, no cenário do evento, do 

olhar subjetivo do fotógrafo, do próprio jornal a partir da desqualificação de uma informação 

correta e dos instrumentos tecnológicos. 
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Introdução: 

 O modelo norte-americano de uma imprensa isenta de elementos ideológicos e juízos de 

valor, geralmente incorporado pela grande imprensa brasileira, revela-se impotente ante os 

interesses políticos envolvidos na apuração, redação e edição de uma notícia. As notícias e 

fotografias sobre a guerra entre palestinos e israelenses ilustram a afirmação acima. O estudo do 

caso de guerra entre palestinos e israelenses deve contribuir não apenas para chamar a atenção dos 

profissionais da imprensa quanto à sua própria ação de informar; mas, sobretudo, levar ao público 

leitor como a notícia pode ser manipulada transformando-a numa importante arma de guerra, a fim 

de que se desenvolva uma consciência crítica para avaliação criteriosa do noticiário. Ainda, essa 

pesquisa propõe contribuir na reflexão da insistente tentativa de controlar a atividade jornalística, 

tornando polêmica a proposta de controle da imprensa e de efeito duvidoso ao ser divulgada nos 
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próprios meios que formam seu objetivo. A pesquisa está assentada em bases sólidas: discutir a 

questão da objetividade e isenção na imprensa através do questionamento teórico e depoimentos de 

especialistas sobre a questão. 

 Na nossa hipótese trabalharemos a questão “A notícia é uma arma de guerra”. Ou seja: seu 

uso como instrumento tático e estratégico na contenda político militar, geralmente com a função de 

conquistar a opinião pública e deslegitimar/desqualificar o adversário. Os pressupostos teóricos que 

tratam da informação jornalística que interessam a este trabalho, as diferentes análises e opiniões 

sobre a objetividade nas ciências humanas e as possibilidades de isenção no texto jornalístico serão 

desenvolvidos a partir de uma pesquisa bibliográfica. A análise dos textos jornalísticos pertinentes 

ao estudo de caso em questão será feita com base na coleta de dados apurados na imprensa nacional 

e internacional, a mostra de fotografias jornalísticas em coleções de jornais, levantados 

aleatoriamente.  

 

Parte 1: O objeto, aspectos metodológicos - Especulando com a objetividade 

 O aspecto fundamental para a análise do noticiário de imprensa, independente do tipo de 

acontecimento social – seja ele fato político ou episódio de guerra – é a questão da objetividade dos 

relatos jornalísticos. Idealmente, a missão do repórter é transmitir os acontecimentos que 

testemunha com a máxima isenção, expondo em detalhes os diversos ângulos, versões e 

interpretações, de modo tal que seu público seja capaz de extrair, por si, uma opinião ou um juízo 

não contaminado, a priori, por pré-conceitos ou pré-noções. É como se fosse possível oferecer ao 

leitor os dados coletados, cabendo a ele, tão somente a ele, extrair de sua análise o julgamento mais 

objetivo possível.  

Sabemos pela experiência jornalística, que este modelo ideal nem sempre é factível. As 

constantes críticas ao trabalho jornalístico, apontando parcialidades na visão dos fatos, não podem 

ser explicadas apenas por uma eventual e suposta intervenção “maldosa” do repórter, tentando 

influenciar seu leitor, induzindo-o, sutilmente, para sua particular posição político-ideológica. É 

preciso, antes de tudo, compreender a natureza mesma do conhecimento dos fatos sociais, os 

métodos de compreensão dos fatores que atuam direta e indiretamente na sua produção (do 

conhecimento). Em última instância, a análise da objetividade (ou isenção) em jornalismo não 

destoa em nada da análise da objetividade nas ciências sociais. Por esta razão, optamos aqui por 

uma rápida recapitulação de que como esta questão é tratada naquela área do saber e, a partir desta 

base teórica, particularizar no caráter do noticiário de um modo geral. 

No mundo do jornalismo há, basicamente, três visões diferentes sobre os limites de uma 

reportagem. Tais conceituações do papel da imprensa correspondem às diferentes posições 
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assumidas nas ciências sociais, conforme respectiva epistemologia. É claro que tal como nestas, a 

ação jornalística pode embutir combinações destas visões, gerando sucessivas classificações. Para 

nosso estudo, contudo, ater-nos-emos apenas a essas três visões de forma a ressaltar com maior 

clareza suas diferenças.  Assim, por exemplo, o modelo predominante nos Estados Unidos é 

inspirado no pensamento positivista que afirma que “o cientista social deve estudar a sociedade com 

o mesmo espírito objetivo, neutro, livre de juízos de valor, livre de quaisquer ideologias ou visões 

de mundo, exatamente da mesma maneira que o físico, o químico, o astrônomo, etc..” 
5
  

O método das ciências naturais como modelo para as ciências sociais – e estamos falando de 

jornalismo como uma variante de conhecimento da sociedade (alguns, até, consideram-no história 

do tempo presente) 
6
 – prevaleceu por muito tempo nos países anglo-saxônicos e na periferia sob 

sua influência.  

Na análise que Löwy faz das ideologias – no âmago da qual repousa a questão da 

objetividade nas ciências sociais – ele inclui as vertentes defendidas por cientistas sociais do porte 

de Emile Durkheim e Max Weber. Para o primeiro, o cientista social (e, portanto, o jornalista) 

“deve por de lado, sistematicamente, todas as prenoções antes de começar a estudar (reportar) a 

realidade social. Estas prenoções seriam viseiras que impediriam de ver o que realmente estaria se 

passando”. 
7
 De fato, poder-se-ia arguir, tais prenoções se não extirpadas da abordagem 

metodológica, acabam tornando-se fatores motivadores de propaganda, seja ela política ou 

ideológica. Portanto, o jornalista, tal como o cientista social, deve ater-se aos fatos, analisando-os 

com rigor e isenção, oferecendo ao seu leitor todos os elementos de que ele precisa para construir 

um juízo. 

Já a questão levantada por Max Weber parece mais complexa. Ele reconhece a 

impossibilidade de eliminação total das prenoções, especialmente na escolha do fato social a ser 

estudado. Neste caso, o jornalista poderia ter motivos subjetivos para reportar um acontecimento 

específico – uma guerra, por exemplo. Mas, uma vez feita a escolha (que pode ser subjetiva, 

repetimos) sua observação deve ser inteiramente objetiva.  

Weberianos e marxistas digladiam-se em torno desta objetividade desejada. Afinal, 

indagam-se, não é só a escolha do objeto/fato social/acontecimento que pode ser subjetiva. 

Também, o tipo de abordagem – ou como dizem os cientistas sociais, a problemática – depende, na 

pior hipótese, do universo cultural (etnia, classe social, estamento) no qual se insere o observador, 

cientista social ou jornalista. Os dados coletados pela pesquisa – e, no caso do jornalismo, as 
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informações levantadas pelo repórter – nem sempre são “dados”, elementos disponíveis ao 

observador. “Eles são colhidos”, diz Löwy, “eles são uma construção... o próprio ato de recortar um 

elemento da realidade e examiná-lo já implica certa perspectiva, uma escolha... uma visão de 

mundo” 
8
  

Apesar destas críticas bastante contundentes, o modelo prevalecente norte-americano é, 

ainda, seguido por muitos veículos de imprensa, que defendem uma suposta isenção e objetividade 

em seus noticiários, como aquele famoso jargão do saudoso noticiário da televisão brasileira em 

seus primeiros tempos, o Repórter Esso: “testemunha ocular da história”.  

A questão não é meramente teórica, epistemológica. O dilema entre objetivo e subjetivo, 

ideológico e neutro ou isento, está, corriqueiramente, presente na prática jornalística. Já há, até, 

certo consenso quanto à impossibilidade de se atingir uma objetividade total. Para Alfredo Vizeu, os 

fatos são construídos de forma complexa. O noticiário, carregado de juízos de valor, muito longe de 

se constituírem expressão absoluta da verdade. A ilusão de que não existe um distanciamento tal 

entre realidade e a notícia que os dissociem, ou que uma é reflexo da outra, é desmascarada no 

cotidiano do repórter. A ideia de imparcialidade e neutralidade, segundo aquele autor, tem mais a 

ver com a busca da credibilidade de que o profissional tanto necessita para ver seu produto 

consumido.  

A imagem que a mídia constrói da realidade é resultado de uma atividade profissional de 

mediação vinculada a uma organização que se dedica, basicamente, a interpretar a realidade 

social e mediar os que fazem parte do espetáculo mundano e o público. A mídia não só 

transmite, mas prepara e apresenta uma realidade dentro de normas e das regras no campo 

jornalístico. 
9
 

 

Poderíamos concluir que se, de fato, é praticamente impossível relatar e interpretar a 

realidade com total objetividade, admitindo-se que a notícia estará sempre contaminada por uma 

dose, maior ou menor, de subjetividade – seja ela de cunho cultural ou político-ideológico – 

negligenciar esta precondição, especialmente quando o leitor não é alertado, pode significar um 

grave defeito ético, condenável por todos os padrões profissionais. Intervir diretamente nos fatos de 

forma a produzir uma imagem totalmente alienada de sua realidade originária não é fazer 

jornalismo, mas mera propaganda política. 

 

Parte 2: Contextualização do objeto 

O objeto deste estudo é o papel da imprensa no conflito entre palestinos e israelenses. A 

hipótese que se nos apresenta é que o noticiário deste conflito tem servido como poderosa arma de 
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guerra. Os fatos são manipulados por ambos os lados da contenda, seja como forma de influenciar 

nos acontecimentos no campo de batalha, confundindo os serviços de inteligência dos dois lados, 

seja como forma de influenciar a opinião pública.  

Contudo, antes de se apurar e interpretar os dados coletados, é imprescindível contextualizar 

o conflito. Este se insere em três diferentes níveis de disputas hegemônicas: 1) local, consistindo 

numa disputa entre dois povos pelo mesmo território. Israelenses e palestinos reivindicam a 

soberania sobre todo o território do antigo mandato inglês da Palestina. O território foi dividido pelo 

ONU, em 1947, em dois estados, um judeu e outro árabe. A partilha não foi aceita pelos países 

árabes, enquanto os judeus criaram, em consequência, o Estado de Israel na parte a eles conferida 

pela resolução da ONU de 1946. Desde então, árabes e palestinos contestam a legitimidade do 

Estado judeu, e, mais recentemente, após sucessivas guerras, há a tentativa de se negociar uma 

solução para o conflito que remonta àquela decisão da ONU, isto é, dois estados para dois povos; 2) 

regional, consistindo de uma disputa hegemônica na região, definida como grande Oriente Médio e 

que é representada pelos interesses políticos dos principais estados da região, como o Irã, Iraque, 

Síria, Arábia Saudita e Egito. A geopolítica regional tem variado de protagonistas e, mais 

recentemente, incluiu, também, a Turquia. A disputa hegemônica está, quase sempre, associada às 

diferenças sectárias entre diferentes grupos como: sunitas, xiitas, alawitas sírios, cristãos maronitas 

no Líbano, curdos e drusos, bem como organizações paraestatais, como Al Qaida, Hezbollah, 

Irmandade Muçulmana, para citar apenas as mais conhecidas e suas ramificações 
10

; 3) global, 

consistindo numa dinâmica mutante de atores em disputa pela hegemonia mundial, para a qual o 

Oriente Médio representa um importante trunfo. No passado, representado pela oposição bipolar da 

guerra fria entre Ocidente e União Soviética; hoje, representado pelo precário equilíbrio multipolar 

entre a Rússia, Estados Unidos, Europa e China. 

Nossa hipótese admite que nestes três níveis de conflitualidade a imprensa tem assumido um 

papel ativo na defesa dos interesses envolvidos, mais voltados à construção de cenários adequados 

às suas estratégias políticas e militares do que refletir com precisão os acontecimentos de que 

reportam.  

No próximo capítulo deste estudo, serão apresentados elementos coletados na imprensa 

internacional e analisadas as manipulações praticadas com objetivo específico de induzir o leitor a 

uma determinada posição política. 
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Parte 3: Coleta de dados 

 Para analisar a questão da objetividade e isenção da imprensa trabalhada na parte 1, optou-se 

pelo estudo do noticiário que implica em denúncias de forma de manipulação. Nosso objetivo é 

analisar, os seis casos, os quais são apontados como fruto de manipulação e revelar como a guerra 

entre palestinos e israelenses se desdobra nas páginas dos jornais, nas telas de TV em todo o mundo 

e nas fotografias, as quais desempenham um papel fundamental, pois conferem um caráter de maior 

credibilidade e demonstram como os fotógrafos atuam para conquistar o apoio da opinião pública, 

construindo imagens que fortaleçam suas respectivas posições na luta.  

 

Caso 1: Como falsificar uma foto “anti-Israel” 

O vídeo “Como falsificar uma foto “anti-Israel”, publicado no site Youtube, mostra que a 

manipulação da notícia para efeito propaganda é uma poderosa arma de guerra. O fotógrafo 

Mohammed Abed transformou uma fotografia simples de um protesto comum em uma notícia 

“manipulada” e “sensacionalista”. A imagem, divulgada pelo jornal londrino The Independent, 

vinha acompanhada de uma legenda informando que as crianças que ali apareciam estavam presas. 

 Este parece ser um caso típico de interferência do sujeito-fotógrafo sobre o objeto 

fotografado. Mohammed Abed pediu às  crianças para colocarem as mãos para fora do portão, 

segurando as barras de ferro, e assim parecer que estavam presas. Mas, na realidade, os palestinos 

estavam reunidos numa demonstração do lado de fora da área industrial, exigindo livre trânsito nas 

passagens fronteiriças e o fim do cerco na Faixa de Gaza no dia 20 de junho de 2010. 

 O jornal The Independent usou a imagem na seguinte notícia: “Reino Unido pronto para 

enfrentar Israel sobre o destino das crianças presas.” Dois anos depois, o The Independent usou a 

mesma foto para noticiar: “liberdade e dignidade são direitos de todos, até mesmo para os 

palestinos.” 

 

Na foto acima, percebe-se os manifestantes aproximando-se da passagem fronteiriça, 

pelo lado palestino de Gaza, para reclamar do bloqueio. 
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Percebe-se que a mesma foto divulgada em momentos diferentes (dois anos) foi 

tirada do lado oposto da passagem fronteiriça para conotar a ideia de prisão. 

 

 

Caso 2: Israel libertará 104 palestinos e negociação de paz é retomada nos EUA 

 Esta notícia, publicada no jornal O Estado de São Paulo, em 28 de julho de 2013, divulga o 

anúncio dos EUA sobre a retomada da negociação de paz no Oriente Médio, após a concessão 

israelense de libertar 104 palestinos presos. Aparentemente, a notícia está correta, sem viés, até 

chegar à última frase: "Isso exigiria uma árdua negociação interna do governo israelense com 

eleitores residentes em áreas que, então, eram palestinas". Esta informação embute um viés político-

ideológico, já que o editor tem pleno conhecimento (não seria o caso de admitir ignorância do tema 

por parte de um editor internacional ou, mesmo, do editor do jornal) de que tais áreas não eram, 

originalmente, palestinas, mas, sim, jordanianas. Para o leitor incauto, fica a noção de que havia um 

estado palestino antes e cujas terras foram apropriadas pelo estado de Israel, o que não corresponde 

à realidade. 

 

Caso 3: Farsa fotográfica comprovada 

 A foto abaixo (com a marcação em vermelho) foi publicada na internet referindo-se, 

supostamente, a Maysara Abu Hamdiya, um prisioneiro palestino que morreu vítima de câncer em 

uma prisão israelense. Hamdiya foi preso pelo seu envolvimento em ataques terroristas em 2012. A 

imagem mostra o homem algemado a uma cama de hospital e insinuava que ele recebeu tratamento 

cruel e desumano durante a internação na prisão. 
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Na realidade, o braço da foto acima é uma porção cortada de uma foto 

tirada na Síria de um rebelde hospitalizado.  

 

O porta-voz do serviço da prisão israelense, Sivan Weizman, explicou que o prisioneiro 

recebeu a atenção adequada, incluindo sua transferência a uma prisão próxima ao hospital para 

facilitar seu tratamento. A foto original foi publicada, em jornal palestino e outros no mundo árabe, 

em 8 de dezembro de 2012. Este é apenas um exemplo de como as imagens podem representar 

poderosas armas num conflito onde a opinião pública tem um peso considerável.   

 

Caso 4: Fotos manipuladas durante a guerra no Líbano 

Em 2006, uma notícia publicada no jornal O Estado de São Paulo exemplificou como a 

manipulação de imagens esteve presente durante a guerra no Líbano para influenciar a opinião 

pública desfavoravelmente a Israel. Segundo aquela notícia, a agência Reuters tirou de circulação 

fotos que haviam sido manipuladas por um fotógrafo freelancer, então cobrindo o conflito no 

Líbano. Foi constatado que as fotos foram maquiadas pelo libanês Adnan Hajj através do recurso 

digital photoshop. 

Exemplo 1: as imagens abaixo mostram uma região do sul de Beirute que teria sido atingida 

por um míssil israelense. A foto manipulada pretendia obter um toque mais dramático. Desse modo, 

o fotógrafo fez com que a coluna de fumaça parecesse mais densa e escura. Na análise das duas 

fotos, percebe-se a interferência do recurso digital. A de baixo é a original; a de cima, a produzida 

pelo photoshop. Além disso, analistas apontaram a falta de destroços nas redondezas das fumças e, 

com o auxílio de aproximadores, verificaram que fonte das fumaças eram, na realidade, cemitérios 

de pneus incendiados. 
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                                                         foto original 

Exemplo 2: neste exemplo um libanês leva uma bolsa de bichos de pelúcia para espalhá-los 

sobre as ruínas, a fim de demonstrar o horror da destruição (não escapam nem os inocentes 

brinquedos das crianças). Mas, os brinquedos aparecem sem poeira. Portanto, com o propósito de 

proporcionar dramaticidade à cena.  

 

 

 
 

 

Caso 5: New York Times e Associated Press, vítimas da manipulação? 
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Em 30 de setembro de 2000, o New York Times publicou a foto acima, tirada pela Associated 

Press, durante a Segunda Intifada. O jornal identificou, na legenda da foto, um palestino e um 

soldado israelense, no Monte do Templo. A foto parecia mostrar um caso de brutalidade israelense, 

e deixou a população palestina revoltada. No entanto, a foto foi identificada erroneamente. A 

vítima, Tuvia Grossman, foi identificada por seu pai, que alertou o jornal. Tuvia, na verdade, é um 

estudante judeu-americano que foi apedrejado e esfaqueado por palestinos e foi se proteger perto do 

soldado israelense. O local da foto também foi notificado errado. Em 07 de outubro, o Times fez a 

correção da legenda e Tuvia Grossman e o local são identificados corretamente. 

Nesse caso, observe que a intenção de manipular a notícia não partiu no jornal, que, de resto, 

assume o erro a que foi levado pela agência de notícias. Poder-se-ia dizer, até, que possivelmente 

nem a agência de notícias teria cometido a fraude, mas, tão somente, seu correspondente na frente 

dos acontecimentos. O episódio revela o alcance da interferência pessoal do repórter e, ao mesmo 

tempo, os problemas que a mídia enfrenta para assegurar a confiabilidade de sua informação e a 

credibilidade de suas fontes.   

Caso 6: O fotojornalismo por detrás das cenas 

O fotojornalista italiano, Ruben Salvadori, desenvolveu o projeto “Photojournalism behind 

the scenes” após trabalhar no conflito entre palestinos e israelenses. Ele compreendeu que o 

fotógrafo era o personagem principal da foto, e não o palestino jogando uma pedra ou o gás 

lacrimogêneo do soldado israelense. Pois, ao incluí-lo na fotografia, é possível mostrar o processo 

de produção da imagem.  Segundo Salvadori, os grandes veículos de comunicação esperam que os 

fotojonalistas produzam imagens dramáticas, e se o momento não proporcionar isto, há a 

necessidade dos fotógrafos criarem a dramaticidade.  

Em seu projeto, ele analisa os fotojornalistas como um grupo, e com isso, as regras exigidas 

durante os conflitos, pois eles se tornam testemunhas dos fatos ocorridos.  A presença da mídia 

transforma o conflito em um show em que o fotógrafo tem o seu próprio papel na escolha da 

dinâmica e, portanto, torna-se um ator. Salvadori afirma que os equipamentos usados têm influência 

sobre as matérias que retratam, pois as pessoas ao serem fotografadas costumam encenar para os 

vários fotógrafos nos locais e, portanto, é necessário criar no público uma sensibilidade e um olhar 

mais critico diante as imagens da mídia. 
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Fotos do projeto “Photojournalism behind the scenes” 

 

Parte 4: Análise de dados  

O estudo de caso da guerra entre palestinos e israelenses demonstra como o noticiário da 

imprensa pode ser um espaço privilegiado de combate, onde as versões podem ser fabricadas com 

objetivos estratégicos. Evidencia-se que há, de fato, manipulação nos dados coletados porque em 

todos os casos, o compromisso político antecede à missão ética de informar com maior objetividade 

e isenção possível o leitor. Nestes casos, a manipulação da notícia acontece em cinco níveis 

distintos: através das agências de notícias, no cenário do evento, do olhar subjetivo do fotógrafo, do 

próprio jornal a partir da desqualificação de uma informação correta e dos instrumentos 

tecnológicos. Pode-se sustentar esta afirmação a partir dos depoimentos de Henrique Cymerman, 

jornalista português especialista em Oriente Médio, e do historiador Michael Oren. 

Em notícia publicada pelo jornal O Globo, em 26 de abril de 2013, Henrique Cymerman 

assume a inusitada situação de ser, ao mesmo tempo, correspondente de dois inimigos. Para ele, 

além da guerra militar, política e diplomática, existe a guerra midiática com os dois lados tentando 

convencer que estão certos. “Um computador ou uma câmera de TV podem ser armas mais letais 
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que tanques” - afirma Cymerman. Ainda, acrescenta que é preciso mediar as relações com Israel e 

Palestina, não se limitando a ouvir apenas uma versão ao pregar por um jornalismo isento de 

opinião.  

Numa coluna publicada no jornal Washington Post, Michael Oren, discute sobre a cobertura 

da mídia na recente operação de Israel contra a organização palestina Hamas e questiona como ela 

serve ao interesse dos terroristas. Para Oren, o Hamas não tem apenas uma estratégia militar, mas 

também, uma estratégia de mídia. Na qual sua finalidade, entre outras, é desmoralizar os atos de 

autodefesa de Israel os transformando em crimes de guerra. Usando como exemplo as imagens de 

destruição e morte de civis em Gaza que predominam nos noticiários norte-americanos.  

Pode-se analisar no primeiro caso que a manipulação é proveniente do olhar do fotógrafo e, 

posteriormente, da sua influência na construção da cena. Mohammed Abed pediu às crianças que 

segurassem na grade a fim de conotar a ideia de prisão. O jornal The Independent aproveitou a 

mesma fotografia para ilustrar duas notícias diferentes, o que caracteriza uma manipulação da 

legenda. 

O segundo caso sobre a libertação de palestinos e a negociação de paz nos EUA demonstra 

que a manipulação da notícia é proveniente do jornal, o qual publicou informações de maneira 

errônea. Coincide-se com o próximo caso, o qual trata da imagem de um prisioneiro palestino 

supostamente maltratado em uma prisão israelense. A manipulação aqui tem origem tanto nos dados 

publicados pelo jornal, quanto na fotografia e sua legenda. 

As fotos manipuladas durante a guerra no Líbano ilustram o quarto caso e evidenciam a 

maquiagem do cenário e a utilização de artifícios tecnológicos através do uso do recurso digital, 

photoshop, a fim de produzir imagens para transformá-las em produtos de guerra. 

No quinto caso pode-se perceber que a manipulação é proveniente da agência de notícias, 

Associated Press, a qual enviou para o The New York Times uma foto com a legenda errada. Após a 

publicação errônea, o jornal teve que se retratar com o público leitor. Já o último caso ilustra que o 

olhar subjetivo do fotógrafo é uma importante forma de manipulação de imagens. O fotógrafo 

italiano Ruben Salvadori mostra como as fotografias podem ser construídas sob víeis específicos, de 

acordo com o interesse dos grandes veículos de comunicação.  

 Observando a estratégia de mídia bem-sucedida contra Israel, Marvin Kalb, jornalista 

veterano, acredita que o papel dos meios de comunicação saiu de observador objetivo e tornou-se 

ator participante – quase um solado – com sua moderna arma de guerra. Isto mostra que, a mídia 

hoje em dia, mais do que um meio de comunicação é, ela também, uma arena do conflito. No caso 

aqui analisado, é uma arma que tem sido usada pelos próprios contendores tão poderosa como os 

mísseis e as balas mortíferas. 
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Conclusão: 

A partir do referencial teórico e da análise dos dados é evidente a presença de manipulação 

das notícias referentes ao conflito palestino-israelense e, com isso, a falta de isenção do trato da 

notícia. Embora os casos aqui apresentados refiram-se, em maioria às ações realizadas pelo lado 

palestino, não se pode descartar a possibilidade de também os israelenses se utilizarem destes 

mecanismos de manipulação para seus objetivos político militares. O que este estudo não 

contemplou – até pela dificuldade de dados a serem coletados – foram casos que justifiquem esta 

última afirmação – a atuação dos israelenses na manipulação da notícia. Aqui, a pesquisa indica 

uma possibilidade de desdobramento, na medida em que se indaga a razão desta escassez de dados 

pelo lado israelense. Apenas poderíamos sugerir, e não mais que isso, tratar-se de um regime de 

ampla democracia, onde a manipulação, quando ocorre, é geralmente mais facilmente detectada. 

O noticiário da imprensa pode ser, e geralmente é manuseado como uma ferramenta 

imprescindível dos campos de batalhas. Portanto, propomos uma reflexão ao leitor: construir uma 

visão crítica e uma análise minuciosa das reportagens, fotografias e vídeos divulgados pelas mais 

diferentes mídias.   

Finalmente, concluímos com Michael Oren, que os palestinos não tem um arsenal de guerra 

poderoso e, portanto, usam a mídia a seu favor – Como não têm recursos militares suficientes 

exploram esta poderosa arma de guerra: a manipulação midiática.   
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