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Resumo: A expansão das vantagens de um política externa bem sucedida levou a crescente 
relevância da Diplomacia Pública no Sistema internacional, tendo essa mídia como uma de suas 
principais ferramentas de execução. A revisão bibliográfica demonstra que a mídia - que surgiu 
como um ator antagônico e crítico do Estado - acabou por se tornar seu parceiro na geração e 
na influência da opinião pública doméstica e externa. Dessa forma, o artigo propõe-se a 
analisar a relevância da utilização dos meios de comunicação como ferramentas de Diplomacia 
pública no Catar, com a rede Al Jazeera, e no Egito com a ERTU (Egyptian Radio and Television 
Union). Em relação ao segundo, o levantamento bibliográfico demonstrou sucesso na expansão 
de conteúdo midiático egípcio, o que acarretou o alastramento da língua e de elementos 
culturais do Egito. Em relação à Al Jazeera se observou que ao permitir e incentivar o 
crescimento do jornal, o Catar alcançou uma representação positiva no Sistema Internacional 
com um país de valores liberais. 
Palavras-chave: Oriente Médio, Al Jazeera, ERTU, Opinião Pública, Diplomacia Pública. 

Abstract: The rise of the advantages concerning a successful foreign policy lead to a growth in 

the Public Diplomacy importance on the International System, being the media one of its main 

implementation tools. The bibliographic review shows that the media – whom arise as an 

antagonist and critic State actor – ended up to become a partner in establishing and influence 

of the domestic and foreign public opinion. Therefore this article proposes to analyses the 

importance of the mass media use as a foreign policy tool in Qatar, through Al-Jazeera, and in 

Egypt, through ERTU (Egyptian Radio and Television Union). Regarding the second one, the 

bibliographic review showed a success growth in the Egyptian media substance, leading to a 

spread of the Egypt language and cultural elements, representing a positive point on its 

regional influence. With regard to Al-Jazeera, it was observed that by allowing and encouraging 

the paper rise Qatar achieved a positive representation on the International System as a 

country with liberal values, increasing its credibility before western countries.  
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INTRODUÇÃO 

 A busca pela legitimação tem sido historicamente uma das mais importantes 

ferramentas na manutenção do poder de grupos dominantes nas inúmeras estruturas estatais 

criadas e conhecidas, sendo ela fundamentada nas mais diversas bases e utilizando-se de 

múltiplas ferramentas, como: a religião, a moral, o sistema jurídico e até mesmo de aparelhos 

repressivos em geral. 

 Esses utensílios foram recorrentemente adaptados dependo da época e região em que 

eram necessários, se combinando por vezes com objetos que possuíam uma origem antagônica 

ou fiscalizadora do poder vigente. Uma das ferramentas com destaque nesse processo de 

transposição é a imprensa, essa surgiu como “instrumento de fiscalização e denúncia dos 

governos, em defesa dos direitos e das liberdades individuais” (Dorneles, 2002, p. 13), porém a 

conjuntura contemporânea de veículos globais fez com que esses órgãos de comunicação social 

mudassem radicalmente, como defendido por Dorneles (2002, p.14).   

 Isto posto, a liberdade de imprensa que antes jazia sobre os pilares da democracia, 

passou a adquirir – juntamente com a indústria cultural - aspectos relacionados à produção em 

massa, característicos da economia capitalista, como apontado por Kellner (1996 apud 

BADREYA 2010, p. 386, tradução nossa). 

As commodities da indústria cultural exibem as mesmas 
características dos outros produtos de produção em massa: 
mercantilização, padronização e massificação. Os produtos das 
indústrias culturais tem, entretanto, uma função específica, de 
providencia legitimação ideológica as sociedades capitalistas 
existentes e de integrar indivíduos ao enquadramento da sociedade e 
cultura de massa.

3
 

 Esse novo cenário produz uma alteração radical na dinâmica entre a esfera política e o 

setor de comunicação, em que o segundo ao invés de se posicionar como fiscalizador se torna 

                                                           
3
 “The commodities of the culture industries exhibited the same features as other products of mass 

production: commodification, standardization, and massification. The products of the culture industries 
had the specific function, however, of providing ideological legitimation of the existing capitalist societies 
and of integrating individuals into the framework of mass culture and society. (KELLNER, 1996 apud 
BADREYA 2010, p. 386).” 
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parceiro do Estado, posto que essa nova dinâmica os sujeita a equilibrar os jogos de força. 

Segundo Dorneles (2002, p. 15) de um lado se teria o poder estatal dependente de empresas 

de comunicação para firmar a legitimidade política junto á opinião pública, e de outro as 

mesmas empresas dependeriam do Estado para a manutenção e defesa do sistema capitalista. 

Essa “mútua dependência acaba por suscitar, naturalmente, um acordo, visando ao exercício 

conjunto do poder político, econômico e cultural, sobre aquilo que é essencial para ambos os 

lados”. (DORNELES, 2002, p. 15).  

 A partir dessa nova aliança surge-se um novo panorama na busca pela legitimação do 

poder, haja vista de que uma vez inserida na estrutura da economia capitalista o setor de 

comunicação passará a exportar conteúdo para além das fronteiras nacionais e, por 

conseguinte, não será mais restrito a opinião pública interna. Esse processo vai muito além da 

propagação de notícias, e passa a deslocar consigo aspectos ideológicos, culturais e enfoques 

intrínsecos a sua nação de origem. Essa movimentação levou ao cunho da expressão “Aldeia 

Global”, uma vez que esse fluxo transmite a ideia de que as nações estariam interligadas entre 

si, Milton Santos (2008, p. 20 e 21) faz importantes ressalvas com relação a esse conceito.  

[...] a comunicação se tornou possível à escala do planeta, deixando 
saber instantaneamente o que se passa em qualquer lugar, permitiu 
que fosse cunhada essa expressão [aldeia global], quando, na 
verdade, ao contrário do que se dá nas verdadeiras aldeias, é 
frequentemente mais fácil comunicar com quem está longe do que 
com o vizinho. Quando essa comunicação se faz, na realidade, ela se 
dá com a intermediação de objetos. A informação sobre o que 
acontece não vem da interação entre pessoas, mas do que é 
veiculado pela mídia, uma interpretação interessada, senão 
interesseira, dos fatos. (2008, p. 20 e 21, grifo nosso) 

 Essa denominada “interpretação interesseira” está relacionada à busca da política de 

um Estado por uma legitimidade internacional, o que, em consequência, resulta em uma 

expansão da área de influência regional do país e de seu soft power. Essas ações podem ser 

consideradas ferramentas de Diplomacia Pública, essa é definida por Manheim como: 

Esforços do governo de uma nação para influenciar o público ou a 
opinião da elite de uma segunda nação com o propósito de 
transformar o objetivo da política externa dessa nação em uma 
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vantagem (1994, apud SAMUEL-AZRAN, 2013, pg. 1293, tradução 
nossa)

4
 

 Utilizando-se da definição dada por Manheim, e tendo em mente que o setor de 

comunicação passou a fazer parte dos produtos de distribuição em massa, pode-se 

compreender a relevância na busca pelo bom posicionamento de empresas de comunicação 

nacional no mercado externo de trocas de informações. Uma vez que ao se inserir como peça-

chave desse mercado, o governo consegue – caso execute uma boa diplomacia pública – 

alinhar os interesses nacionais com o recorte dado às notícias exportadas. Sendo que, uma vez 

que esse processo é efetuado de forma eficiente, isso pode levar a uma alteração na agenda 

das políticas públicas regionais ou globais, de forma que os interesses do Estado sejam 

privilegiados nesse processo.  

 Apesar do uso desse mecanismo ter se difundido com maior impacto nas últimas 

décadas, o uso da mídia como ferramenta pelo governo é algo já continuamente empregado no 

último século. Segundo Samuel-Azran (2012, pg. 1294), cronologicamente poderia se dividir o 

papel da transmissão internacional de informações em dois períodos, o primeiro data sua 

origem durante a Primeira Guerra Mundial e entra em declínio no pós guerra-fria, o segundo 

teria se iniciado nos anos 70 e 80, com a ascensão de grandes empresas privadas de 

telecomunicação (CNN, Sky News e MSNBC).  

A primeira etapa é marcada por um uso maciço de empresas nacionais de radiodifusão, 
que transmitiam as narrativas de seus estados patrocinadores para países estrangeiros, esse 
processo é mais amplamente conhecido como a ‘propaganda’ em si. Porém, com o advento das 
empresas internacionais de comunicação – durante a segunda etapa – essas passam a ser 
consideradas como fontes mais confiáveis de informação, fazendo com que a mídia estatal 
perdesse legitimidade, uma vez que as populações julgam a mídia privada como idônea. Essa 
perda do controle estatal levará a maioria dos governos a transferir seus aparatos de política 
externa para exercer o máximo de controle possível nas redes internacionais de comunicação 
(ENTMAN, 2008 apud SAMUEL-AZRAN, 2013, pg. 1294).   

Essa busca por homogeneidade de opinião pública e de legitimidade do poder pode ser 
identificado em diferentes níveis ou regiões. Pretende-se se analisar a forma como ele se 
executa utilizando dois países, e seu relacionamento com a mídia, como referência de estudo 

                                                           
4
 “efforts by the government of one nation to influence public or elite opinion in a second nation for the 

purpose of turning the foreign policy of the target nation to advantage” (1994, apud SAMUEL-AZRAN, 
2013, pg. 1293) 
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de caso: o Catar e a Al Jazeera; o Egito e a ERTU.  A escolha dos países está pautada tanto no 
fenômeno dessas mídias locais, e os impactos causados por ela, como na busca da contribuição 
da análise de como diferentes contextos regionais levam a diferentes abordagens no uso da 
diplomacia pública.   
 

 1. Catar e Al Jazeera 

 O Catar, um país emirado-absolutista, se situa na costa nordeste da Península Arábica, 

e não é um Estado grande em população ou extensão territorial, porém desde meados dos 

anos 90 vem apresentando cada vez mais importância dentro da região. O aumento dessa 

atuação está relacionado tanto a influência econômica, ocasionada por umas das maiores 

reservas de gás-natural do mundo, como pelas articulações políticas executadas pelo Emir 

Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani em 1995 após a sua ascensão do poder.  

 Nesse período o Emir passou a tomar medidas na busca de uma abertura e 

liberalização da política do país, o Catar que era considerado apenas um satélite da Arábia 

Saudita, passa a realizar mudanças estruturais e a adotar a política externa como um ponto 

relevante na agenda doméstica, traçando assim o caminho para a saída das sombras dos 

estados vizinhos.  

 Ao se analisar as ações do Emir em retrospectiva os objetivos de política externa dele 

eram bem nítidos e consistentes, e se baseavam em “manter boas relações com os Estados 

Unidos, Iraque e Iran, não importa o que aconteça, e estabelecer relações significativas com 

Israel”5 (DA LAGE, 2005, p. 56, tradução nossa). 

 Da Lage (2005, p. 53) aponta que a adoção de uma constituição com garantias de 

liberdade civil e religiosa e a abolição do Ministério da Informação, foram algumas medidas 

importantes tomadas na busca dos objetivos políticos do governo do Catar, uma vez que 

receberam muita atenção do ocidente ao mesmo tempo em que se visava gradualmente 

atender demandas sociais, antes que essas apareçam, o que evitaria o desgaste do governo e 

auxiliaria na manutenção do poder pela monarquia.  

                                                           
5
 “maintaining good relations with the United States, Iraq and Iran no matter what happens and 

establishing significant relations with Israel (DA LAGE, 2005, p. 56)” 
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 Das medidas tomadas pelo Emir a liberdade de expressão em conjunto com o 

empréstimo, pelo governo, de 147 milhões de dólares americanos (GILBOA; POWERS 2007, p. 

55), a serem pagos dentro de cinco anos, culminaram na criação da rede de telecomunicações 

privada Al Jazeera em 1996. Samuel-Azran (2013, p. 1297) aponta a dificuldade da empresa em 

pagar o empréstimo realizado pelo Estado, o que levou a uma expansão no prazo do 

pagamento por tempo indefinido. Além do mais segundo a revista Forbes, até 2009 o governo 

do Catar teria investido mais de USS 1 bilhão na Al-Jazeera em Inglês e coberto mais de USS 

100 milhões de prejuízos anuais para as operações da Al-Jazeera em Árabe (HELMAN, 2009). 

 Apesar desse elo financeiro com o governo do Catar, o Emir alega categoricamente que 

os jornalistas, de diversas nacionalidades e elevada formação acadêmica, que compõem a Al-

Jazeera são treinados para aderirem à ética profissional independentemente do financiamento 

estatal. Além disso, os dirigentes da Al-Jazeera utilizam os imbróglios políticos com países como 

Tunísia, Jordão, Kuwait e Palestina, que derivam das críticas feitas na plataforma, como 

fundamentação da defesa da liberdade que o editorial do jornal possui (SAMUEL-AZRAN, 2013, 

p. 1297).  

 No entanto, muitas são as críticas apontadas ao editorial no que concerne a falta de 

posicionamento com relação às medidas políticas tomadas pelo governo do Catar, De Lage 

(2005, pg. 53) aponta que: 

A margem de liberdade que a Al-Jazeera tem usufruído é tanta que 
nenhum governo árabe é imune às críticas veiculadas. A única 
exceção parece ser o próprio Catar. De modo geral, Al-Jazeera tem 
uma cobertura insuficiente do seu país sede

6
 (tradução nossa). 

 Dada essa conjuntura, muitos pesquisadores se dedicaram a analisar o discurso por trás 

de editoriais da Al-Jazeera que versavam sobre aspectos relevantes para o governo do Catar. 

Samuel-Azran (2013, p. 1305), por exemplo, realizou um estudo sobre o comportamento do 

jornal durante o conflito entre o Catar e a Arábia Saudita, a conclusão do artigo mostrou um 

                                                           
6
 “The margin of freedom Al Jazeera has enjoyed is such that no Arab government is immune from the 

channel’s on-the-air criticism. The only exception is probably Qatar itself. By and large, Al Jazeera has a 
very skimpy coverage of its host country” (DE LAGE, 2005, pg. 53). 
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aumento dramático de artigos negativos em relação à perspectiva saudita do conflito dentro da 

versão árabe da Al-Jazeera, sendo que o mesmo aspecto não foi observado na versão em inglês 

da plataforma.  

Apesar do crescimento de críticas com relação as abordagens usadas pela Al-Jazeera 

com relação ao seu país sede, a cobertura inexistente dos assuntos domésticos divide opiniões, 

para alguns a ausência da presença maciça das políticas do Emir são um sinal de independência 

da emissora, já que muitas mídias árabes dedicam parte da sua transmissão diária a passar 

longas reportagens das atividades exercidas pelos seus governantes. Por outro lado, há quem 

enxergue isso como uma situação de “dupla moral”, ou o preço que a Al-Jazeera pagaria pela 

liberdade que usufruí. Todavia, mesmo sendo conceitos contraditórios, esses não são 

mutuamente excludentes (DE LAGE, 2005, pg. 55). 

 Com base nessa dupla possibilidade pode-se analisar que tanto a perspectiva de 

liberdade jornalística quanto os benefícios advindos dela – para o governo – são aspectos 

observáveis nas dinâmicas criadas pela emissora. Por um lado é inegável que a Al-Jazeera 

marca uma ruptura com o processo de produção e reprodução de estereótipos no mundo 

globalizado (AWAD, 2005, p. 20 e 21). Conseguindo internacionalização o suficiente para 

competir com as perspectivas largamente apresentados pelas mídias ocidentais, sendo capaz 

de revolucionar o cenário midiático através da ascensão de uma nova ”voz Árabe” (EL OIFI, 

2005, p. 67), e podendo assim escapar da reprodução intencional de discursos generalizados e 

– por vezes – obtusos da mídia ocidental, no que refere as temáticas da política árabe. A 

criação dessa nova via permitiu a Al-Jazeera se inserir em nichos de consumo antes só 

explorado pelas mídias ocidentais, podendo se posicionar ali como uma nova vertente, 

providenciando o prometido acesso a “uma opinião e a uma outra opinião”, sendo uma 

plataforma que permite um espaço de fala da Al Qaeda à Condoleezza Rice.  

 Já por outra perspectiva a existência da emissora no território do Catar o beneficia 

como uma ferramenta de Diplomacia Pública. Como falado no capítulo anterior, esse utensílio 

permite a um estado gerar um influencia na opinião pública de outro estado, de modo que – se 

bem manejada – pode auxiliar na elaboração de agendas favoráveis ao interesse do governo. 
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Analisando especificamente o Catar pode se observar o considerável aumento do nível de 

importância e do soft-power gerado por ele na sua área de influência, para El Oifi (2005, p. 75 e 

76) a  

Al-Jazeera é considerada um dos maiores sucessos para o Catar em termos de 
publicidade e comunicação politica. Antes do lançamento da Al-Jazeera em 
1996, o Catar era muito pouco conhecimento no mundo Árabe e 
internacionalmente. Hoje, ele reivindica seu lugar entre os países do Golfo. [...] 
para os EUA, Catar não é um aliado menos importante que o Egito ou a Arábia 
Saudita. A diplomacia do Catar conseguiu, com um aguçado senso de 
oportunismo, manter a evolução da doutrina estratégica americana, enquanto 
que ao mesmo tempo, mantinha a credibilidade da Al-Jazeera no mundo Árabe 
assim como internacionalmente. A Al-Jazeera se tornou uma arma para 
rivalizar e uma fonte de influencia á disposição de um pequeno país, que não 
possui nenhum dos clássicos elementos do poder – não tem uma grande 
população, exército considerável ou grandes indústrias

7
 (tradução nossa).  

 O soft-power gerado nesse processo deu origem a uma extraordinária mudança do 

poder na região fazendo com que fosse impossível, aos outros países, ignorar a existência do 

Catar. Uma vez que para muitas populações locais a Al-Jazeera passou a ser a principal fonte de 

informação. Uma pesquisa realizada em 2005 mensurou a popularidade e importância da Al-

Jazeera dentro do Oriente Médio, ela demonstrou que: 42.7 por cento dos egípcios; 64.1 por 

cento dos jordanos; 58.6 por cento dos cidadãos do Kuwait; 45.8 por cento dos marroquinos; 

64.1 por cento dos sauditas; 46 por cento dos sírios; 78.8 por cento dos cidadãos dos EAU 

                                                           
7
 “Al Jazeera is considered one of the biggest successes for Qatar in terms of publicity and political 

communication. Prior to the launching of Al Jazeera in 1996, Qatar was very little known in the Arab 
world and internationally. Today, it claims a central place among the Gulf states. More than any other 
Arab state, Qatar has arguably developed the potential to impose on Arab viewers a particular reading of 
world events. It is affecting not only how diplomacy is effected, but also the American administration’s 
preferences in the region. For the US, Qatar is no less important an ally than Egypt or Saudi Arabia. 
Qatari diplomacy has managed, with  sharp sense of opportunism, to keep up with the evolution of the 
American strategic doctrine, while at the same time maintaining the credibility of Al Jazeera in the Arab 
world as well as internationally. Al Jazeera has become a weapon to contend with and a source of 
influence at the disposal of a tiny country which does not possess any of the classical elements of 
power—it has no large population, no sizeable army and no big industry. The soft power Al Jazeera puts 
in the hands of Qatar inescapably makes the latter part of the Arab political game. Ignoring Qatar has a 
cost which Arab leaders can make as insignificant as possible, but cannot escape altogether. This 
extraordinary shift of power—in fact, the revenge of the micro state over Arab countries that have a 
weight in the region—points to momentous changes or imbalances which are shrewdly exploited by the 
American administration (EL OIFI, 2005, p. 75 e 76).” 
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classificaram a Al-Jazeera como uma das três mais importantes fontes de notícias (RHODES; 

ABDUL-LATIF 2005 apud POWERS, 2009, p. 117). Essa popularidade juntamente com o trabalho 

realizado pela diplomacia do Catar favoreceu a consolidação do poder de influência pública do 

governo.  

 2. Egito e ERTU 

 Ao longo da história o Egito tem se mostrado relevante na política regional do Oriente 

Médio. Sendo que as suas instituições midiáticas tem, por muito tempo, apresentado um papel 

de destaque dentro da região, o que levou o país a um patamar de referência na produção de 

conteúdo. Isso fez com que o Estado se mantivesse como uma nação influente, exportando 

para os países do entorno aspectos do seu dialeto, cultura e influencia política (EL SHAER, 

2015).  

 A relação da mídia e do governo dentro do Egito é delicada, o que a levou ser sempre 

acompanhada de perto pelo Estado, fazendo com que historicamente a mídia egípcia fosse 

dominada em todos os seus setores. O governo reconheceu cedo à importância das empresas 

de comunicação para o posicionamento do país como líder político e cultural, o que acarretou 

no contínuo uso estatal da mídia em favor da sua própria agenda (ABULLA, 2014, p. 3). Isso 

gerou oscilações de momentos de tentativas de liberdade de expressão versus momentos de 

restrição e controle.  

 Essas transições podem ser observadas nos períodos de troca de governo ou de 

mudanças no cenário político egípcio. Por exemplo, o governo de Gamal Abder Nasser era 

caracterizado por uma liderança autoritária, que lidava com a oposição com punhos de ferro. 

Esse modus operandi levou a uma redução da liberdade de expressão, e em consequência, a 

dificuldade de mobilização de grupos contrários ao seu governo (BOYD, 1977, 1999 apud EL 

SHAER, 2015). 

 Todavia, seu sucessor Anwar Sadat – que chegou ao poder após 1970 – autorizou a 

criação de partidos políticos e permitiu que eles publicassem seus próprios jornais. Apesar 

disso, as atitudes de Sadat eram por vezes ambivalentes, o seu desejo por liberdade de 
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imprensa e o medo da demasiada exploração dela, fazendo com que muito de seus opositores 

fossem presos e os editoriais que o defendiam fossem fechados (EL SHAER, 2015).  

 Após a morte de Sadat, em 1981, Hosni Mubarak assume o poder. Ele assim como seu 

predecessor irá, de início, incentivar a oposição a publicar seus próprios jornais. Contudo a falta 

de uma mobilização democrática estrutural no Egito acarretou a falta de uma base popular de 

apoio. Além disso, o alto nível de analfabetismo e a falta de confiança nos partidos políticos 

limitou o alcance jornalístico (EL SHAER, 2015).  

 Nesse ínterim, havia sido criada a rede televisa estatal ERTU (Egyptian Radio and 

Television Union8). Elaborada em 1979, e modificada em 1989, a fim de ceder poder absoluto 

ao Ministério de Informação, a rede se tornou a única mídia autorizada a realizar transmissões 

dentro do território egípcio (ABULLA, 2014, p. 4). Segundo Reda El Abd (2004 apud EL SHAER, 

2015), a ERTU se ordena como uma corporação altamente organizada, como posições bem 

definidas e um conselho composto por comandantes e membros escolhidos diretamente pelo 

Presidente. O que leva seus editoriais a transmitirem notícias referentes ao Estado e as 

atividades presidências, ao invés de outros aspectos nacionais ou internacionais que sejam de 

interesse dos cidadãos ou que desafiem de alguma forma o governo (AIMIN, 2006 apud EL 

SHAER, 2015). Ainda de acordo com o código de criação da ERTU seria proibido transmitir 

qualquer programa que critique o país, o sistema nacional, ou qualquer coisa que encoraje a 

violação da lei estatal.  

 Esses enquadramentos levam a liberdade de expressão ser algo somente previsto no 

papel da constituição egípcia. O Estado traz o discurso de que permite a criação de outras 

mídias mediante licença concedida pelo Estado, porém durante o governo de Mubarak – por 

exemplo – as empresas que conseguiam as licenças para transmissão eram as que pertenciam a 

investidores aliados ao governo (ABDULLA, 2014, p. 5).  

 Além das estreitas relações políticas entre a ERTU e o governo, há também uma grande 

dependência financeira por parte da emissora. Segundo Abdulla (2015, p. 6) o orçamento da 

                                                           
8
 União Televisa e de Rádio Egípcia (tradução nossa).  
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rede televisiva mostrava no ano de 2012 um débito de aproximadamente USS 3.2 bilhões, 

baseando-se na taxa de câmbio da época, um sinal claro de falha administrativa da ERTU.  

 Em conjunto com essas alterações ocasionadas pelas trocas de governo as mudanças 

na forma de transmissão das notícias em caráter internacional obrigaram a ERTU a realizar 

transformações internas, a fim de se manter atrativa ao público. Entre os principais atores 

responsáveis por esse processo pode-se citar a entrada da CNN no mundo árabe, o lançamento 

da Al-Jazeera e o advento da internet.  

 Abdulla (2015) advoga que as transmissões dinâmicas da CNN levaram a uma alteração 

na maneira como o público lidava com a recepção de notícias, e forçou a mídia egípcia a adotar 

uma nova abordagem de comunicação. Em conjunto com isso, as lideranças egípcias notaram 

que, com a transmissão via satélite, não seria mais possível conter a informação, o que fez com 

que rapidamente eles se adaptassem a nova conjuntura. Alterando tanto a forma de se 

transmitir as notícias, de maneira que fossem mais atrativas ao público, assim como investindo 

na criação de programas de entretenimento que seguissem os estilos americanos.  

 A inserção da Al-Jazeera e seu pioneirismo na forma de transmissão das noticias do 

mundo árabe, fez com que essa ganhasse rapidamente credibilidade dentro do Egito. 

Especialmente no que se refere aos programas de talk-show transmitidos por ela, que se 

tornaram um fenômeno entre os egípcios e inaugurou um novo tipo de sensação de 

participação democrática que não existia anteriormente.  

 Porém, o impacto da internet e das redes sociais é o que produziu as mais bruscas 

mudanças no cotidiano egípcio.  

A internet foi um novo agente democrático na região, cujo impacto 
ultrapassou os de canais via satélites, uma vez que a posse desses 
canais ainda estava concentrada nas mãos de poucos empresários, 
todos aliados do regime de Mubarak. A internet, com a sua estrutura 
descentralizada e a vasta quantidade de informações, levou a ideia de 
esfera pública a outro nível no Egito

9
 (ABDULLA, 2015, p. 7, tradução 

nossa).  

                                                           
9
 “The Internet was a new democratic agent in the region, whose impact surpassed that of satellite 

channels since ownership of these channels was still concentrated in the hands of a few businessmen, all 
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 A interatividade e a liberdade providenciada pela internet foram tamanhas que se 

originou toda uma nova esfera pública de influência dentro do país. A juventude que antes não 

tinha oportunidade de se engajar em debates políticos vislumbrou nas redes sociais (com 

destaque ao Facebook e o Twiteer) uma plataforma para expressar suas vozes e insatisfações. 

Essas movimentações culminaram na participação efetiva da internet durante todo o processo 

de revolução que levou a renúncia de Mubarak em fevereiro de 2011 (ABULLA, 2015 p. 10-13).  

 Durante o ápice de processo revolucionário, conhecido como “os dezoito dias”, período 

que compreende 25 de janeiro a 11 de fevereiro de 2011, as redes de transmissão oficiais do 

Estado e de seus aliados ignoraram as manifestações contrárias ao governo e mantiveram uma 

programação baseada na exaltação da figura de Mubarak. Ao mesmo tempo em que o governo 

passou a tomar medidas de restrição no acesso à internet e fechar jornais opositores ao 

regime, como a Al-Jazeera, por exemplo. (ABDULLA, 2015 p. 12-13).  

 No que tange a ideia de utilização da mídia como ferramenta de diplomacia pública, o 

governo de Mubarak utilizou a ETUR em alguns momentos de maneira mais indireta e – 

especialmente durante o ápice do processo revolucionário – como instrumento direto de 

propaganda, em outros. Esse processo levou a uma ruptura na legitimação desse setor de 

comunicação, especialmente entre faixas etárias mais jovens.  

 Após a queda do regime de Mubarak, e após um período de instabilidade política, o 

governo eleito de Abdel Fattah el-Sisi se consolidou após 2014. É interessante notar que depois 

desse processo de estabilidade se voltou a ter um aumento na porcentagem de pessoas que 

voltaram a usufruir de entretenimentos televisivos. Um estudo realizado pela Northwestern 

University in Qatar, sobre o uso da mídia no oriente médio em 2016, mostra que no período de 

2014 a 2016 se reduziu a popularidade dos noticiários significativamente. Enquanto em 2014 os 

programas jornalísticos mostravam um favoritismo de 42% no que tange aos televisivos e 41% 

dos provenientes da internet, em 2016 esse percentual cai para 32% dos televisivos e 25% dos 

de origem online. A pesquisa também demonstra que os gêneros que se tornaram preferências 

                                                                                                                                                                           
allies of the Mubarak regime. The Internet, with its decentralized framework and vast amounts of 
information, carried the idea of a public sphere to a new level in Egypt” (ABDULLA, 2015, p. 7).  
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em 2016 seriam os relacionados a “drama, esportes, programas infantis, vídeo clipes, 

programas religiosos e espirituais, comédias, documentários entre outros vídeos online” 10.  

 O estudo também pontua que as pessoas tendem a seguir os noticiários, especialmente 

em mídia online, durante tempos voláteis. Uma situação política mais estável poderia explicar o 

porquê dos gostos egípcios estarem mais aliados com o dos seus contemporâneos árabes.  

 Como a ERTU é o principal canal de comunicação presente no Egito, isso demonstra 

que ela teria recuperado o seu poder de atuação. Graças a remodelagem nos programas 

apresentados e a estabilidade política na região, que tornou mais favorável a continuidade da 

programação variada promovida pela instituição. Contando com seis canais locais, três via 

satélites, e mais de dez canais especializados11 a ERTU consegue cobrir as mais diversas áreas 

de entretenimento (EL SHAER, 2015). O que a torna novamente capaz de exercer o poder de 

diplomacia pública, e a voltar a difundir conteúdo atrelado a cultura egípcia para a região.  

 

CONCLUSÃO 

Como observado no decorrer do artigo a mídia pode ser utilizado como ferramenta em 

diferentes aspectos e contextos. De forma geral os governos que procuram manter a ideia de 

um país de liberdades democráticas costumam utilizar dessa ferramenta de forma mais 

indireta, buscando alinhar a opinião pública aos interesses do governo. O aspecto da 

internacionalização dessas mídias também produz benefícios estatais, uma vez que juntamente 

com as informações é exportado aspectos culturais, linguísticos e morais da nação em que o 

setor midiático está inserido. Esses fatos combinados geram uma expansão do poder de 

influência do país, e aumenta sua relevância dentro do Sistema Internacional, uma vez que as 

                                                           
10

 “Egyptians now express greater preference for drama, sports, children’s programming, music videos, 
and religious/spiritual programming on TV, and for dramas, religious/spiritual content, comedy, and 
documentaries among online videos” (MEDIA USE IN THE MIDDLE EAST 2016).  
11

  São exemplos de canais especializados da ERTU: Nile News, Nile Life, Nile Sport, Nile for family and 
children, Nile culture, Nile Enlightenment, Nile for scientific research, Nile Educational, Nile for Higher 
education, and Nile Cinema, Voice of the People channel. (EL SHAER, 2015)  
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informações a serem consumidas por outras nações auxiliam no processo de estabilização de 

opiniões públicas favoráveis ao governo desse país.  

Assim, a partir dessa perspectiva, pode-se notar que o Catar conseguiu manejar com 

eficiência a diplomacia pública através da Al-Jazeera, se tornando um pequeno gigante político 

dentro do Oriente Médio. Além disso, do que tange a políticas fora da sua área de influência o 

Estado conseguiu passar uma postura pró valores ocidentais de liberalização, enquanto que 

mantém o poder monárquico interno e com ele a influência regional. Ademais, é importante 

ressaltar que o nascimento da Al-Jazeera representou a quebra das narrativas unilaterais 

promovidas pelo ocidente, como defendido por Edward Said, “historicamente as perspectivas 

ocidentais são quase todas etnocêntricas, as quais negaram ao oriente a permissão de narrar a 

sua própria história”12 (1979 apud POWERS, 2009, tradução nossa).  Dessa forma a ascensão da 

Al-Jazeera representa um novo prisma na análise crítica, apesar das ressalvas direcionadas a 

sua posição junto a política doméstica do Catar.  

Por outro lado, ao se analisar a influência da ETUR no Egito, pode-se observar que a 

produção de entretenimento por ela produzida possibilitou ao país a expansão da sua área de 

influência cultural e linguística, produzindo – nos moldes dos programas ocidentais – conteúdo 

oriental que leva a familiarização da identidade local em detrimento da influência ocidental. É 

importante evidenciar também que essa construção veio de uma adaptação feita pela ETUR a 

fim de garantir a sua sobrevivência e continuar atraindo a opinião pública. No que tange a 

postura da rede durante a revolução no Egito em 2011, é onde pode-se melhor observar o uso 

direto dela como ‘propaganda’ pelo governo, o que, e consequência, levou a um período 

temporário de perda na confiança das notícias transmitidas, levando a uma amplificação do uso 

de plataformas online como fonte de informação.   

 De forma geral, pode-se através das revisões bibliográficas vislumbrar uma faceta do 

poder de influência da Diplomacia Pública através das análises feitas. Sendo que esses estudos 

                                                           
12

 “historically, the western perspectives on the east were “almost totally ethnocentric,” in which the 
west denied the east the permission to narrate its own story” (SAID, 1979 apud POWERS, 2009, 
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cada vez mais importantes dos períodos atuais, com a difusão das técnicas e das informações 

como produto e as consequências decorrentes desse processo.  
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