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RESUMO 

O projeto de iniciação científica apresentado é um estudo de análise dos traços do 
discurso islamofóbico exibidos pelo noticiário DEFCON 3 da rede  Fox News. Tendo 
como objetivos; estudar o contexto político estadunidense no período de 2001 a 
2013; analisar a história do confronto Islã e Ocidente, compreender a origem dos 
fundamentalismos, e finalmente, demonstrar o papel das notícias na construção de 
temas relativos ao Islã. Como metodologia, a análise usar- se- á uma pesquisa de 
cunho teórico-empírico, que se desenvolve através de pesquisa bibliográfica e 
documental. Podendo-se afirmar que a crescente islamofobia norte americana 
comprova o comportamento do povo líder da democracia, sendo a hostilidade do 
mundo árabe ao Ocidente, o principal fator da batalha da islamofobia. 
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1.Contexto Político Estadunidense de 2001 a 2013 

1.2Primeiro Governo Bush 

A política que predominou Washington nos anos 90 foi o chamando 

“unrivaled power”- exercer seu poder em forma de império-, que consistia em 

combater o terrorismo, as armas de destruição em massa,obtendo equilíbrio 

internacional. Essa política, foi suportada pelo enorme complexo militar e o 

suporte da mídia, como as redes CNN e Fox News, assim os Estados Unidos 

dominaram o mundo de forma imperial.  

No início do governo Bush, os neoconservadores orientaram a política 

externa com o Project for the New American Century (PENAC), que segundo Luis 

Alberto Moniz Bandeira:  
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[...] consistia em aumentar os gastos com defesa, fortalecer os vínculos 
democráticos e desafiar os “regimes hostis aos interesses e valores” 
americanos, promover a “liberdade política” em todo o mundo e aceitar 
para os Estados Unidos o papel de preservar e estender uma ordem 
internacional amigável. (MONIZ, 2010, p.16). 
 

 Nesse contexto, em 11 de setembro de 2001, ocorreu o maior atentado 

terrorista da história, feito com quatro aviões de passageiros sequestrados dentro 

dos Estados Unidos, de companhias locais, (American Airlines e United Airlines), 

comandados por terroristas. Em Nova York, dois ataques de boeings desabaram o 

World Trade Center- símbolo econômico- e, em Washington DC ocorreu a 

destruição do Pentágono – símbolo militar, resultando em 3000 mortes. (MONIZ, p. 

636, 2010). Esse acontecimento histórico provou que a superpotência Estados 

Unidos é tão vulnerável como qualquer outro Estado, um país que sempre foi visto 

como alvo incansável em tempos de guerra ou por ataques terroristas. 

Após o 11 de setembro ocorreu uma mudança na estratégia de segurança 

dos Estados Unidos, que mudou a política de contenção para ataques preventivos 

contra grupos terroristas e países considerados ameaças. O governo criou a 

sensação de insegurança na população, colocando o fundamentalismo islâmico 

como inimigo,principalmente, por meio da mídia, como as redes de televisão CNN e 

o jornal The Washigton Post, transmitindo acontecimentos sob o título “America at 

War”. (MONIZ, 2009, p.636).  

Essa estratégia formulou a chamada “guerra ao terror”, analisada como 

um Destino Manifesto, a qual consistia na expansão dos gastos militares e das 

Forças Armadas, considerada como era um pretexto para atacar o Afeganistão, 

Iraque, Irã e outros países muçulmanos, para monitorar as fontes de petróleo e 

impedir o acesso da China sobre o livre mercado. No âmbito interno o atentado 

proporcionou a George W. Bush a violação dos direitos civis nos Estados Unidos, 

com a criação do The Patriotic Act.(PECEQUILO,2005). 

 O 11 de setembro, apesar de ser um acontecimento de grande 

impacto histórico, deu continuidade ao reordenamento do poder mundial, com a 

multipolaridade e a transição da hegemonia para a liderança. Contudo, as medidas 

políticas após o atentado, foi substituído pela unilateralidade, caracterizando o 

primeiro mandato de Bush (2001-2004). Assim, com base na doutrina preventiva, os 

Estados Unidos deram início a segunda fase da guerra contra ao terror, com novas 

operações militares nos países do considerados do Eixo do Mal. Tendo como alvo o 
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Iraque, dando inicia a primeira guerra preventiva, a qual foi baseada na política 

“regime change”, visando com a derrubada de Sadam Hussein do poder, “por meio 

do controle do processo eleitoral, estável e próspero, um verdadeiro modelo para 

todo o mundo islâmico”. (MONIZ, 2009,p. 694). Assim, George W. Bush poderia 

monitorar as reservas de petróleo do Iraque, evitando que a OPEP (Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo), trocasse o padrão dólar pelo padrão euro nas 

transações internacionais. 

No segundo mandato do Governo Bush, o presidente apontou as guerras 

contra Afeganistão e Iraque como vitória da democracia sobre o terror, deixou 

clara a definição de “amigos e inimigos”, criticando Síria e Irã. Consequentemente, 

colocando o Irã como maior patrocinador do terrorismo internacional, 

desenvolvendo armas nucleares e impedindo a liberdade de seu povo.  

1.2 Governo Obama 

 

O governo de Barck Obama é caracterizado pela sua campanha pacifista, 

com a política do “desengagement”, concretizou a retirada das tropas norte 

americanas das áreas estratégicas de Bush, gerando ações limitadas e pontuais para 

combater o terrorismo – um novo pilar da política externa norte americana- e, a 

crescente utilização de drones (veículos aéreos não tripulados). (JACKSNON, 2011). 

Essas iniciativas políticas relacionadas com a guerra contra o terror 

sinalizavam a quebra com o modelo de administração do governo Bush, que 

incluíam; a proibição da tortura como uma ferramenta para interrogatórios de 

suspeitos de terrorismo por militares norte-americanos; a decisão de fechar centro 

de detenção da Baía de Guantánamo; e a decisão de retirar as tropas dos Estados 

Unidos do Iraque. Além disso, a administração de Obama sugeria eliminar, 

gradualmente, a linguagem da "guerra contra o terror". (JACKSON, 2011). 

 

2. Confronte entre o Islã e o Ocidente 

2.1 Confronto 

No pós Segunda Guerra Mundial o interesse dos Estados Unidos pelo 

Oriente Médio torna-se crescente, pela participação de países como Cairo, Teerã e 

África do Norte, no conflito, juntamente, com a exploração de petróleo e dos 

recursos humanos e estratégico. Assim, Edward Said apud Mortimer Graves (1950), 
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defini a política estadunidense como “uma política de relações culturais”, com o 

objetivo de estudar o Oriente Próximo como forma de segurança nacional e esforço 

para serem aceitos na cultura islâmica. (SAID, 2008).  

Como o islã nunca foi, politicamente, atingindo com facilidade pelo o 
Ocidente- e não há dúvida de que desde a Segunda Guerra Mundial o 
nacionalismo árabe tem sido um movimento que declara abertamente sua 
hostilidade ao imperialismo ocidental-, aumenta, em retaliação, o desejo 
de afirmar coisas intelectualmente satisfatórias sobre o islã. (SAID, 2008, 
p.399).  

Em vista disso, nasce nos Estados Unidos, um grande aparato de pesquisa 

em relação ao Oriente Médio, como o Middle East Institute, em Washington, 

fundado em 1946, o Middle East Studies Association, projetos de pesquisa apoiados 

pelo Departamento de Defesa, Corporação RAND e o Instituto Hudson, junto a 

companhias de petróleo. Por conseguinte, a maioria das imagens retratadas com 

fúria, desgraça de massas e gestos irracionais, sem traços de individualidade e 

experiências pessoais, com o intuito de representar a ameaça do jihad- o medo de 

que os muçulmanos dominem o mundo. Concluindo-se que há um establishment nos 

estudos americanos sobre Oriente Médio, com interesses em comum, ligando 

corporações, as fundações, as companhias petrolíferas, os militares, o serviço de 

relações exteriores, a comunidade de inteligência e a área acadêmica.“ 

O Orientalismo, termo, cunhado por Edward Said, define que o Ocidente 

se intitula como racional, desenvolvido, humanitário, enquanto o islã, assim, como 

o Oriente Médio, é político e incapaz de separar a cultura da religião, colocando-o 

como inferior e não desenvolvido. Portanto, o Orientalismo, coloca a cultura 

islâmica como dominante, separando os bons árabes – aqueles que obedecem e 

aceitam a cultura americana-, e os maus árabes- os considerados terroristas, os 

quais vão contra a cultura imposta. (SAID, 2008). Sendo possível afirmar, que o 

confronto entre as duas culturas antagônicas ocorre pela visão distorcida que os 

americanos passam em relação ao mundo árabe e islâmico. 

  

2.2 Excepcionalismo norte americano 

 

O excepcionalismo norte americano, tem como base a colonização anglo-

saxônica com descendência puritana, os quais definiram a descoberta dos Estados 

Unidos como uma obra de Deus, onde seria possível promover a purificação da 
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Igreja em um Novo Mundo, no contexto da Reforma na Europa, a qual possuía o viés 

protestante. (WEBB, 2004). 

Nesse contexto, os Estados Unidos passaram a se ver como um povo 

eleito, com uma sociedade colonial convencida de haver sido penetrada como uma 

missão divina e conservadora de uma verdade transcendental, fatos que 

influenciaram a autopercepção religiosa norte americana e, consequentemente sua 

imagem de excepcionalismo. O que explica a Constituição dos Estados Unidos ser 

baseada na Bíblia Sagrada e na religião cristã, e ser um fator determinante da 

identidade norte americana, refletindo na política externa. Assim, “ele importa 

não apenas porque a reivindicação norte americana a uma postura de 

superpotência repousa em sua posição social e cultural”, (BUZAN, 2004), mas 

também, determina a forma como se porta em relação a sua política internacional, 

colocando-se em um lugar de privilégio em relação aos outros Estados e 

profundamente ligada a bases religiosas, o que explica os Estados Unidos “um país 

com uma missão”. (WEBB, 2004).  

Na história norte americana os fundamentos teológicos desempenham a 

luta política em nível internacional, com a necessidade da projeção democrática 

dos Estados Unidos para outros países, sob viés de que uma ordem internacional 

segura é aquela sob-regime democrático. Sob essa perspectiva que no pós 11 de 

setembro, a Casa Branca saiu em busca do reestabelecimento da segurança, com a 

formação da Guerra ao Terror, a invasão do Afeganistão e do Iraque.  

 

3. Fundamentalismo 

3.1 Origem 

O termo “fundamentalismo” surgiu em um contexto de protestos norte-

americanos, na época da Primeira Guerra Mundial, “cujos próprios protagonistas, 

se definem, ás vezes a si mesmo como ”fundamentalistas”. (LOSURDO, 2010, p.53). 

Surgido, portanto, no Ocidente, como forma positiva e orgulhosa de si e, que hoje 

é designado aos povos intitulados como “bárbaros” fora do Ocidente, os “islâmicos 

autênticos”. Para Losurdo (2010), é errôneo afirmar que o fundamentalismo é um 

fenômeno de rejeição a modernidade ou como tradicionalismo, pois o Irã, 

considerado país mais moderno do Oriente Médio, economicamente, socialmente e 
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no âmbito político, teve sua tentativa de democracia de Mossadeq destruída, em 

1953, pelas estratégias do Ocidente.  

Stuart Hall, em seu livro “A identidade cultural na pós- modernidade” 

coloca o fundamentalismo como uma ocorrência do “nacionalismo particularista e 

do absolutismo étnico e religioso”. (HALL, 1999, p.94). Além de observar que o 

fundamentalismo islâmico teve seu início na Revolução Iraniana, o que gerou em 

muitas cidades do Oriente Médio- que até então eram consideradas seculares-, 

movimentos islâmicos nacionalistas com objetivo de criar estados religiosos sob 

princípios políticos compostos pelas doutrinas religiosas e pelas leis do Alcorão. 

(HALL, 1999). 

Nesse contexto, frisando- se o fundamentalismo islâmico, Losurdo 

(2010), afirma que:  

o mundo do islã é chamado a superar a atual decadência mediante uma 
volta a  situação precedente à agressão (militar ,ideológica e política) do 
Ocidente, mediante uma volta a si às origens que tendem a ser 
transfiguradas de forma mítica.(LOSURDO, 2010,p.65). 
 

Portanto, entende-se de proteger a identidade islâmica de qualquer 

ideologia que contamine a cultura, é a chamada “limpeza cultural”. Não sendo 

uma luta contra a modernidade, mas contra o Ocidente, sem a intenção de 

reestabelecer um regime antigo, mas de resistir a invasores. Sendo o 

fundamentalismo caracterizado pela intuição de uma identidade imóvel, 

eliminando a influência de outras culturas, com uma tradição cultural exclusiva e 

antagônica, tendendo a assumir uma configuração étnica. Em vista disso, o 

fundamentalismo tem uma tradição cultural de natureza incompatível a outras 

naturezas culturais. (LOSURDO, 2010).   

 

3.2 Formação de Grupos Extremistas 

3.2.1 Al Qaeda  

Chaliand e Blin (2007), destacam que o nome Al Qaeda faz referência a 

um arquivo de computador, no qual constava a identidade dos veteranos árabes do 

conflito do Afeganistão,  em um banco de dados. Essa suposta sede high-tech de 

Osama Bin Laden ficava nas montanhas do Afeganistão, conhecida como a base 

secreta – sendo esse o significado de Al Qaeda (a base)-, que foi produzida pela 

mídia norte americana com desenhos de interpretação inteiramente fictícia, 

quando as operações de 2001 se iniciaram. (CHALIAND e BLIN, 2007). 
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Entretanto, quem realmente nomeou a organização foi Abdallah Azzam, 

o qual com primeiras retiradas soviéticas do Afeganistão em 1988, decidiu que não 

iria desmantelar o exército de voluntários que havia criado quatro anos antes, mas 

iria utilizá-lo para uma missão com o intuito de reconquista do mundo muçulmano. 

E para tal, ele necessitava de uma grande vanguarda de lutadores que serviriam de 

líderes da umma (comunidade muçulmana). Assim ele cunhou o termo Al Qaeda al- 

sulbah (a base sólida), (CHALIAND e BLIN, 2007).  

Em 1989 Azzam morre, sendo posto como líder da Al Qaeda Osama Bin 

Laden, o qual proporcionou um diferente impulso a organização e um novo rumo 

estratégico jihadista. Uma vez que em 1991, mais de meio milhão de soldados 

norte americanos invadiram a Arábia Saudita, Bin Laden, portanto, passou a 

considerar os Estados Unidos seu principal inimigo. (CHALIAND e BLIN, 2007).   

Nesse contexto, o líder da Al Qaeda começou a montar a estratégia do 

ataque do 11 de setembro, formando um exército de mujahideens e criando um 

método de comunicação, o qual espalhou a mensagem Salafista para todos os 

muçulmanos que se sentiam oprimidos, focando principalmente, na Península 

Arábica. O plano foi elaborado sob condições de absoluto sigilo durante mais de um 

ano, produzido pelo próprio Bin Laden, que havia confiado as diversas fases de 

execução da operação a células específicas na Ásia, Europa e América do Norte, 

escolhidas pela sua eficácia e discrição. (CHALIAND e BLIN, 2007) 

Entretanto, após o atentado, com a grande capacidade de intervenção 

do Ocidente, a Al Qaeda não foi capaz de passar de um grupo terrorista para um 

grupo insurgente, não conseguindo mobilizar a população para integrar na 

organização, ficando isolada da sociedade islâmica.Passando, atualmente, por um 

processo de ostracismo ao ser mal vista pela população islâmica 

3.2.1 HAMAS 

A PLO (Palestine Liberation Organization) surgiu em 1964, com o 

objetivo inicial de libertação da Palestina através de uma luta armada, aos poucos 

essa organização foi autorizada a operar em missões em, praticamente, todos os 

países da Europa. A Fatah, organização considerada braço direito do PLO-também 

envolvida em um programa intensivo contra o terrorismo internacional, sob o 

pretexto do Black September-  realizou diversos ataques terroristas, tendo em 
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destaque a tomada de alguns atletas israelenses da Olimpíada de Munique de 1972, 

pedindo a libertação de certos prisioneiros palestinos e dois alemães.  

Após, o ataque de 1972, Israel ataca o Fatah em seu próprio território, o 

qual retirar-se e procura apoio com seus aliados, nesse contexto, a Palestina se vê 

desolada, em meio à guerra, e como consequência surge uma nova organização, 

chamada Hamas, considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos, Israel e 

União Europeia. Já na visão dos seus integrantes, o grupo é um movimento defesa 

da Palestina, contra a ocupação israelense. (CHALIAND e BLIN, 2007). 

O Hamas foi fundado em 1987, após a primeira Intifada, sendo 

constituído por um membro da Irmandade Muçulmana – organização islâmica 

radical, fundada em 1928, no Egito-, reconhecido oficialmente por Israel, 

entretanto, o grupo não reconhece o Estado de Israel. A organização é 

caracterizada pela sua ideologia radical religiosa, com o intuito de recrutar fiéis e 

seguidores para a destruição do Estado de Israel, objetivando a construção do 

Estado Palestino, o qual seria formado pelos territórios da Faixa de Gaza, 

Cisjordânia e a área que, atualmente, é ocupada por Israel. O grupo passou a ser 

reconhecido após o crescente nacionalismo palestino, sendo suas ações estendidas 

para Síria, Líbano e outros países do Golfo Pérsico e seu líder, Khaled Meshaal.  

 
3.2.2 Estado islâmico 

 
Em outubro de 2006, foi fundado por facções jihadistas o Estado Islâmico 

do Iraque (ISI), liderado por Abu Umar, e encarregado pela supervisão da lei sharia, 

Abu Bakr al-Baghdad. Entretanto, em 2010, após um ataque americano, Abu Bakr 

al-Baghdadi, tornou-se líder do ISI.O grupo, foi projetado como independente, sem 

o consentimento do da al-Qaeda no Iraque, com o objetivo de concretizar um 

Estado islâmico “puro”, através de ataques sectários. (TOMÉ, 2015). 

Em 2011, com o desenvolvimento da Guerra Civil da Síria, formou-se a 

“Frente al-Nusra”, chefiada pelo sírio Abu Mohammad al-Golani. Abu Bakr al-

Baghdadi resolveu,então, expandir o ISI para a Síria e, em Abril de 2013, proclamou 

a instauração do “Estado Islâmico no Iraque e no Levante”. Nesse viés, em 29 de 

junho de 2014, o ISIS declarou o grupo como “Califado”, e alterou seu nome, 

apenas, para Estado Islâmico, além de intitular, Abu Bakr al-Baghdadi, como 
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“Califa Ibrahim”. Por conseguinte, o grupo terrorista jihadista e insurgente, 

transformava-se em um território politicamente organizado, na Síria e Iraque. 

O ISIS possuí uma ideologia Salafista-jihadista, baseada no Islã Sunita 

Wahabita, fundamentada em práticas que distinguem os “fiéis” dos “infiéis”, 

também, sustentada pela doutrina Takfir, “que sanciona a violência contra outros 

muçulmanos acusados de apostasia e descrença ou infidelidade. (TOMÉ, p. 129, 

2015). Também, a organização não considera-se, somente, jihadista, mas 

denomina-se como verdadeiro Estado (dawla). (TOMÉ,215). 

O objetivo do IS de concretizar seu “Estado”, vem sendo implementado 

com violência, com práticas de brutalidade  e extermínio, contra judeus, cristãos e 

principalmente, contra a população muçulmana (Xiitas, Curdos, Alauitas e Yazidis), 

considerada como um “limpeza étnica”, intensificando o grande caos que alastra o 

Iraque e a Síria. Em vista disso, o IS é considerado o grupo terrorista mais perigoso 

do mundo, impondo a visão mais cruel da sharia e letal do mundo, ultrapassando 

5000 mortos até o ano de 2015, com a ajuda dos grupos que se associaram a 

organização. (TOMÉ, 2015). 

 

4. ISLAMOFOBIA 

A islamofobia, segundo Domenico Losurdo (2010), é a “imposição ou a 

reivindicação de uma discriminação negativa em detrimento islâmico em razão da 

religião e da cultura, e ódio racial em relação aos árabes e aos povos da religião 

islâmica”. Esse termo, portanto, é necessário ser distinguido do anti- islamismo – 

“legitima atitude de crítica a certos aspectos da religião e da cultura islâmica”-, 

para melhor entendimento do sub- capítulo. (LOSURDO, 2010, p. 209). 

Os considerados “campeões” da islamofobia- um fenômeno em 

ascendência, principalmente, nos Estados Unidos- dizem que Maomé já havia 

declarado guerra contra o Ocidente, e é necessário analisar a partir daí para 

entender o 11 de setembro, o terrorismo e, consequentemente, a crise que se 

alastra no Oriente Médio. Portanto, a atual campanha antiárabe e de islamofobia 

identifica já no Alcorão a origem do presente radicalismo islâmico, colocando Alá 

como um Deus mau, que não ensina a ser livre, mas a obedecer. Por conseguinte, 

”a cultura norte americana, com uma imagem distorcida da cultura árabe e 

islâmica, tendo o antagonismo como base, determina uma defesa firme das suas 
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tradições judaica e ocidental, contra os ataques terroristas, conscientemente 

antiocidentais, antieuropeus e antijudeus-cristãos”.  (LOSURDO, 2010, p.190).  

Os diversos motivos de acusações contra o islã podem ser concluídos na 

“sua estranheza e hostilidade em relação ao Ocidente, o seu irredutível caráter 

oriental.” (LOSURDO, 2010, p. 222).  Em vista disso, o fato dos seguidores de 

Maomé não aceitarem o Estado leigo e moderno, torna esse o ponto principal da 

batalha da islamofobia. A separação do Estado e Igreja e o advento do Estado leigo, 

baseado na tolerância, recusando o papado como forma de verdade política e 

religiosa eram sinônimos de repúdio e fim do catolicismo. Entretanto, a religião 

durante os conflitos, é recorrente, assim, tanto nação e religião ou política e 

religião tendem a fundirem-se e o espaço do laicismo fica delimitado. (LOSURDO, 

2010). 

 

5. Mídia e o Discurso Jornalístico 

5.1 Agenda- Setting 

 A teoria da agenda-setting (estabelecimento de agendas), foi elaborada 

por McCombs e Shaw (1972), para a campanha presidencial dos Estados Unidos de 

1968. Em uma forma simplificada McCombs explica que a mídia pode definir uma 

agenda com o intuito de chamar atenção do público para um pequeno grupo de 

questões, as quais formarão a opinião pública. Nesse sentido, a agenda-setting tem 

a capacidade de definir temas que serão discutidos pelo público em cada 

momento. 

McCombs (1985) relata que os principais contornos da sua teoria foram 

esboçados por Walter Lippmann em seu clássico “A Opinião Pública” (1922). Como 

Lippmann (1922) observou, os meios de comunicação são uma fonte primária das 

imagens na cabeça de cada indivíduo no âmbito dos assuntos públicos. Nesse viés, 

McCombs (1985) concluí que o que sabemos sobre os acontecimentos do mundo 

está, em grande parte baseado, no que os meios de comunicação decidem contar a 

nós, mais especificamente, o resultado dessa visão mediada do mundo é gerada 

pelas prioridades dos meios de comunicação, os quais influenciam, fortemente, na 

opinião pública. Uma vez que, a agenda de uma organização de notícias é 

estabelecida de acordo com o padrão de cobertura das questões públicas, em uma 

semana, um mês ou um ano inteiro. Durante este período de tempo, algumas 
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questões são enfatizadas e muitas são raramente ou nunca mencionadas. 

(MCCOMBS, 1985).  

Porém, embora a influência da agenda-setting possa ser substancial, ela 

sozinha não determina a agenda pública. Pois, a presença - ou ausência - dos 

efeitos da agenda-setting pode ser explicada por um traço de base psicológica - 

pela nossa necessidade de orientação. Assim, McCombs (1985) interpreta que a 

necessidade de orientação é definida por dois componentes: relevância e 

incerteza. Relevância é a condição inicial de definição que determina o nível de 

necessidade de orientação para cada indivíduo, portanto, entre os indivíduos para 

os quais tanto a relevância e a sua incerteza sobre a situação noticiada são altos, a 

necessidade de orientação é alta, estes indivíduos, normalmente, são consumidores 

ávidos de notícias, e recebem fortes efeitos da agenda-setting.(MCCOMBS, 1985). 

 

5.3 Espiral do Silêncio 

O termo espiral do silêncio foi inicialmente cunhado pela alemã 

Elisabeth Noelle-Neuman em 1972, a qual frisava a onipresença da mídia como 

meio de modificar e concretizar a opinião do público. Por conseguinte, a 

pesquisadora passou a afirmar que a influência da mídia sobre a população não se 

baseava, apenas em sobre o que pensar e opinar, mas no que pensar e dizer. 

(HOHLFELDT,1998).  

Para  Noelle-Neuman, portanto, a opinião pública é a opinião da maioria, 

sendo reforçada e expressa livremente pelos meios de comunicação, influenciada 

pela mídia em massa, uma vez que os meios de comunicação tendem a privilegiar 

opiniões que parecem dominantes, quando de fato não são. Também, frisa que a 

opinião pública é induzida pelo meio, consequentemente, o indivíduo é persuadido 

independente da sua vontade, visto que as pessoas necessitam de informação para 

não se isolarem na sociedade, o que gera mudanças de opiniões e atitudes de curto 

e longo-prazo, que só serão estabelecidas se houver três fatores: acumulação, 

consonância e publicidade. (HOHLFELDT,1998). 

A influência que exerce sobre os indivíduos aquilo que eles imaginam ser o 

pensamento dos demais realiza-se em um movimento constante , no 

tempo, ascensional a que Noelle-Neuman vai denominar de espiral do 

silêncio, porque tenderá a ampliar-se , crescendo à medida mesmo que faz 
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com que os demais que eventualmente se lhe oponham,silenciem ou sejam 

silenciados(HOHLFEDT, 1998, p. 42). 

Entretanto, para que isso seja possível deve ocorrer o fenômeno da 

tematização, apresentado por Niklas Luhmann, o qual define o conceito como o 

que é colocado na pauta da atenção da sociedade receptora de um determinado 

tema, com todas as variantes e desdobramentos, dando um efeito de urgência e 

importância. Já para Saperas(1993) a tematização é como um “processo de 

definição, estabelecimento e reconhecimento público dos grandes temas, dos 

grandes problemas políticos que constituem a opinião pública, através da ação 

determinante, dos meio de comunicação”. (SAPERAS, 1993, p. 8). 

 

6. A rede de TV Fox News, as Notícias e a Islamofobia Norte  

 

O capítulo fará a análise das notícias transmitidas pelo canal DEFOCON 3  

da rede de TV Fox News,através de uma tabela, a qual constará as expressões que 

relatam a islamofobia.Dar-se-á, portanto, destaque para  comentarista KT 

McFarland, ex secretária de Defesa de Assunto Públicos, sob a presidência de 

Ronald Reagan,especialista em questões militares e de segurança, considerada uma 

das mais conservadoras dos Estados Unidos .  

 

NOTÍCIAS EXPRESSÕES 

The U.S could experience a new threat if Al Qaeda 

from Afheganistan joins with the Taliban in Pakistan? 

http://video.foxnews.com/v/3944582/defcon-3-

1113/?#sp=show-clips  

“Pakistan and Al 

Qaeda control the 

nuclear arsenal”  

“Worst nightmare” = 

Nuclear weapons and 

terrorists 

“ Pakistans liders are 

insane” 

“ Americans are not 

safe”  

Are Israel, Hamas close to a permanent ceasefire 

https://www.youtube.com/watch?v=aShDZ7eKfkw  

“Middle East, where 

nothing makes much 

http://video.foxnews.com/v/3944582/defcon-3-1113/?#sp=show-clips
http://video.foxnews.com/v/3944582/defcon-3-1113/?#sp=show-clips
https://www.youtube.com/watch?v=aShDZ7eKfkw
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sense” 

Muslim Brotherhood in Egypt an Al Qaeda in Sinai 

Peninsula – Is it a Threat to Suez Canal? 

http://video.foxnews.com/v/2538574070001/defcon-

3-7102013/?#sp=show-clips 

“The big problem in 

the Middle East is the 

Jihad” 

 

Bad guys= Al Qaeda 

 

Foreign Policy of Obama 

https://www.youtube.com/watch?v=YP5wcYMfkvI  

 

“ The most problem of 

Middle East are 

nuclear weapons” 

Al Qaeda takeover of Iraq City Predictable 

https://www.youtube.com/watch?v=mMlzzLwtz9Q  

“ the americans are 

ten years ago in war 

against Iraq” 

“In the Meddle East 

the war never stop” 

France gets tough on terrorism 
http://ktmcfarland.com/?p=6305 

KT McFarland 

relaciona “Islamic”, 

com “Radicalism” e 

“Terrorism”,  

“Endemic Problem” 

Beheading of American journalist by ISIS a game-

changer? 

http://www.foxnews.com/opinion/2014/08/20/gates-

hell-are-open-what-us-must-do-now-to-stop-isis-hell-

hounds.html  

 

“Hounds of hell”= 

Estado Islâmico 

“ The Gates of Hell 

are open” 

“Killing specially 

Americans” 

 

Ao analisar as notícias e as entrevistas de KT McFarland, é possível 

concluir que a comentarista objetiva deixar a comunidade norte americana sempre 

em alerta, um dos fatores da guerra “do terror”, como pode ser visto com as 

expressões “Americans are not safe”, “Killing specially Americans”,“ the americans 

are ten years ago in war against Iraq”, “Worst nightmare”- quando fala do conflito 

no Paquistão, e como esse poderá atingir os Estados Unidos-. Outro fator a ser 

http://video.foxnews.com/v/2538574070001/defcon-3-7102013/?#sp=show-clips
http://video.foxnews.com/v/2538574070001/defcon-3-7102013/?#sp=show-clips
https://www.youtube.com/watch?v=YP5wcYMfkvI
https://www.youtube.com/watch?v=mMlzzLwtz9Q
http://ktmcfarland.com/?p=6305
http://www.foxnews.com/opinion/2014/08/20/gates-hell-are-open-what-us-must-do-now-to-stop-isis-hell-hounds.html
http://www.foxnews.com/opinion/2014/08/20/gates-hell-are-open-what-us-must-do-now-to-stop-isis-hell-hounds.html
http://www.foxnews.com/opinion/2014/08/20/gates-hell-are-open-what-us-must-do-now-to-stop-isis-hell-hounds.html
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destacado é a relação de irracionalidade que a jornalista enfatiza, nas falas; “In 

the Meddle East the war never stop”, “Middle East, where nothing makes much 

sense”, “Pakistans liders are insane”, com o intuito de colocar toda a população do 

Oriente Médio como radicais religiosos. E por fim, a relação, direta, que McFarland 

faz de islâmicos/ muçulmanos, no geral, como terroristas.  

Em vista disso, torna-se importante retomar Domenico Losurdo, uma vez 

que o autor, como já foi colocado, descreve a islamofobia, como uma 

discriminação negativa em relação a toda cultura e religião islâmica. O que define 

o maniqueísmo da rede de TV Fox News, um dos grandes influenciadores da 

islamofobia crescente nos Estado Unidos, demonstrando os árabes imigrantes como 

inimigos internos do Ocidente, retratando-os como seres humanos irracionais, 

incapazes de separar a política da religião, sem características de individualidade, 

gerando, a consequente marginalização da sociedade islâmica/muçulmana. 
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