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RESUMO 
 
O presente artigo pretende apresentar o conceito do "Efeito Al Jazeera", 

sistematizando a discussão sobre o impacto da nova mídia nos assuntos globais. Para 

tal, discutir-se-á a relação entre os campos da mídia e das Relações Internacionais, 

íntima relação que levou ao florescimento do termo "Efeito CNN", o qual será discutido 

como antecessor do tema central.  
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ABSTRACT 
 
This article intends to present the concept of the "Al Jazeera Effect", systematizing the 

discussion around impact of the new media in global affairs. In order to accomplish 

this, the relationship between the fields of media and international relations will be 

discussed, a close relationship that led to the flourishing of the term "CNN Effect," 

which will be discussed as a predecessor of the central theme.  

Key-words: CNN Effect, Al Jazeera Effect, new media.  
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INTRODUÇÃO 

 

Em um cenário marcado pelo extremo avanço das tecnologias de 

comunicação, observa-se o desenvolvimento de uma “nova mídia”, amplamente 

influente na política internacional. Esta independe das grandes emissoras, os próprios 

cidadãos utilizam-se da Internet para acessar informações a respeito dos eventos 

internacionais e disseminar suas opiniões em questão de segundos. Com isso, "as 

pessoas comuns têm o poder de relatar suas experiências políticas enquanto são 

mantidas em altos padrões de qualidade de informação e valores comunitários"2 

(BENNET, p. 35, 2003). Neste cenário, observa-se a emergência de diversos atores 

midiáticos formadores de opinião política, expandindo o centro de formação de 

opiniões acerca dos eventos políticos para além das empresas midiáticas ocidentais 

tradicionais, como a Cable News Network (CNN), Columbia Broadcasting System e 

British Broadcasting Corporation (BBC). 

De fato, Philip Seib (2008) cunha o termo "Efeito Al Jazeera" para se referir ao 

canal de comunicação que participa do novo sistema de mídia que abarca transmissão 

por satélite, tecnologia digital e até mensagens de texto. O termo foi apropriado pela 

ciência política, passando a ser utilizado para se referir ao impacto da “nova mídia” na 

política internacional.  

O Efeito Al Jazeera não se refere apenas à emissora jornalística do Catar, 

aplicando-se a todas as novas mídias que conseguiram atrair audiência e minar o 

oligopólio informacional de mídia convencional, como a CNN, que representava uma 

das vozes mais importantes da mídia internacional até então. As reportagens 

veiculadas no canal moldavam a narrativa sobre eventos globais e sua perspectiva 

era a única voz suficientemente forte para ser ouvida globalmente (LIVINGSTON, 

1997).  

Empiricamente, a primeira aplicação do conceito do Efeito Al Jazeera em um 

contexto de análise política se deu na Guerra do Iraque (2003-2011), a qual a Al 

Jazeera cobriu amplamente. A rede catari apresentou uma perspectiva divergente da 

guerra quando comparada à narrativa construída nos conflitos anteriores, que eram 

transmitidos pelas lentes dos grandes canais Ocidentais.  

                                                
2 Todas as citações no presente artigo foram traduzidas de maneira livre pela autora. 
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O presente artigo tem como objetivo analisar o processo de consolidação do 

Efeito Al Jazeera nas Relações Internacionais. Para tal, adotar-se-á uma pesquisa de 

natureza teórico-bibliográfica dado que esta oferece meios para a revisão do 

conhecimento já desenvolvido acerca da mídia e sua influência na política 

internacional e também sobre o Efeito CNN, termo que se refere à relação entre a 

mensagem passada pela mídia e seus efeitos sobre a tomada de decisão política.  

Iniciamos a análise abordando a influência da mídia na política internacional e 

como esta se consolidou como ator relevante das Relações Internacionais. Em 

seguida, introduzimos o Efeito CNN, a consolidação epistemológica da íntima relação 

entre a mídia e a política, discutindo-se o contexto no qual foi criado e quais variáveis 

contribuíram para a expansão de seu significado para o campo das Relações 

Internacionais. Em seguida, será aplicada a mesma lógica para abordar o Efeito Al 

Jazeera, porém dando destaque para a revolução tecnológica que diferencia este 

efeito do previamente exposto. 

 

A CONSOLIDAÇÃO DA MÍDIA COMO ATOR DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

A mídia é uma das principais fontes de informação para a população sobre os 

processos internacionais e, assim, serve de testemunha aos acontecimentos, 

direcionando a atenção do público para ocorrências particulares e, por sua vez, 

acendendo debates que de outra forma teriam se limitado aos círculos de elites 

políticas (HILL, 2003, p. 274). Com isso, o presente artigo tratará a mídia como um 

aglomerado de empresas midiáticas, detentoras de canais de comunicação pelos 

quais garantem seu poder de formação de opinião pública. 

A opinião pública é um consenso coletivo atingido por grupos dentro de 

comunidades acerca de assuntos políticos e civis (MCCOMBS, 2011). Assim, tem-se 

que o processo de formação de opinião pública é de natureza social e comunicativa, 

contando com um protagonismo da mídia. Em um nível individual, a mídia tem a 

habilidade de influenciar os sentimentos acerca de um amplo espectro de assuntos 

políticos (MCCOMBS, 2011). Deste modo, esta se torna um ator relevante para os 

estudos das Relações Internacionais, podendo influenciar diferentes cenários com o 

seu poder formador da opinião pública. 

Diferentes abordagens das Relações Internacionais delegam à mídia uma 

importância e influência na política internacional díspar. De acordo com as teorias 
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realistas, as políticas são criadas no nível da elite tomadora de decisão e, com isso, 

os policy-makers têm pouco, senão nenhum, interesse na perspectiva do público ou 

da mídia. Segundo este panorama, a política internacional é reflexo das relações entre 

os Estados, portanto, os atores domésticos ou transnacionais não apresentam 

grandes impactos sobre a política externa, que é inerentemente auto interessada. Na 

prática, de acordo com o realismo, o interesse do Estado na arena internacional é pré-

definido e não se deve permitir que a opinião pública interfira no mesmo, este não é 

reativo aos sentimentos gerais da população, à opinião pública internacional ou à 

mídia, é objetivo e segue única e somente a lógica do poder. Essa suposição é 

baseada na ideia de que o público não se interessa ou simplesmente ignora as 

questões internacionais e que os formuladores de políticas atuam a partir de uma 

posição moralmente aceitável dado que atuam no interesse do Estado, ator central da 

teoria realista (ROBINSON, 2012, p. 179-180). 

Na contramão, de acordo com o panorama liberal das Relações Internacionais, 

a opinião pública, a participação e feedback da mídia na política externa apresentam 

um papel central. De acordo com esta linha teórica, a mídia existe como uma entidade 

independente do governo e dentro do cenário internacional, sua atuação facilitaria a 

disseminação de valores liberais como democracia. Como o liberalismo teórico está 

aberto à influência direta da mídia e da opinião pública, esta abordagem entende a 

sociedade civil como participante ativa na formulação de políticas. Assim, a partir da 

lente liberal, pode-se compreender a participação de grupos ativistas que pressionam, 

em certos casos com sucesso, os formuladores de políticas a intervir em crises 

humanitárias (ROBINSON, 2012, p. 182). 

Foi nas década de 70 e 80, com a emergência de novos atores não-estatais e 

forças como grupos de interesse político e corporações multinacionais, que a 

emergente teoria da interdependência argumentava que estes atores transnacionais 

alteravam a balança de poder, tirando do Estado sua posição exclusiva da teoria das 

Relações Internacionais (BROWN; AINLEY, 2009, p. 36).  

Posteriormente, no fim de 1980, a entrada do pós-modernismo nas Relações 

Internacionais encorajou a discussão ao redor dos atores não-estatais ao reconhecer 

a sociedade civil organizada e cidadãos individuais como novos atores internacionais 

que expandiram suas influências para além das fronteiras utilizando-se do poder das 

novas tecnologias de comunicação e meios de comunicação de massa (COBAN, 

2016, p. 46). Assim, começa-se a produzir uma crescente literatura nas Relações 
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Internacionais abordando o papel da mídia no que tange ao processo de tomada de 

decisão relativa à política internacional. 

Segundo Filiz Coban (2016), a produção bibliográfica acerca da mídia e da 

política, ou em última análise, a importância política da mídia, pode ser avaliada em 

três frentes: a mídia global como chave para a criação de uma 'aldeia global' na qual 

essa é responsável pela maneira como os indivíduos enxergam a si mesmos e aos 

outros; a mídia como força pluralizante que trabalha na antemão do poder, lutando 

contra a influência e controle do mesmo pelas grandes potências; e, finalmente, a 

mídia global como integradora de audiências relativamente aos processos de guerra, 

paz e democracia. 

O último papel abordado por Coban, trata do esforço da mídia global em atrair 

a atenção do público a determinadas crises e conflitos, consequentemente, gerando 

uma pressão da sociedade civil sob o governo, mudando a agenda política. Pode-se 

defender, então, que a mídia apresenta, em última análise, a função de agenda-

setting, pois seleciona determinado cenário para ser abordado e como esse será 

exposto, acarretando em uma reação da sociedade que, por sua vez, cobrará uma 

atitude dos policy-makers (COBAN, 2016, p. 48).  

Ao mesmo tempo, a mídia pode ser utilizada para garantir o status quo, 

"socializar os cidadãos na aceitação das normas sociais prevalecentes e das 

instituições que os encarnam; desta forma, contribuindo para a legitimação do sistema 

político" (COBAN, 2016, p. 49), exercendo assim a função de regime legitimation. 

É dentro desta chave de interação entre o poder da mídia e a política global 

(ROBINSON, 2002, p. 7) que o termo "Efeito CNN" se construiu em 1990. Em adição 

ao mesmo, surge um novo paradigma na política global nos anos 2000 com a ampla 

disseminação da Internet e todas as outras tecnologias de informação em rede, este 

passa a ser chamado de "Efeito Al Jazeera" (SEIB, 2008). Ambos processos 

remontam nos últimos 30 anos à vital importância da mídia para a formação da opinião 

pública internacional, acompanhando as transformações tecnológicas que ocorreram 

ao longo do tempo. 
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O EFEITO CNN: UMA PRIMEIRA SISTEMATIZAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA MÍDIA 

NA POLÍTICA INTERNACIONAL 

 

Com o aprofundamento dos estudos sobre a relação entre a mídia e a política, 

observa-se, em 1991, o surgimento do termo "Efeito CNN" em alusão à emissora 

norte-americana Cable News Network (CNN). Em um primeiro momento, o Efeito CNN 

foi usado exclusivamente para designar as consequências econômicas e psicológicas 

que surgiram com a cobertura da CNN do conflito no Golfo em 1991 (GILBOA, 2005). 

"A frase Efeito CNN encapsulava a ideia de que a tecnologia de comunicação em 

tempo real poderia provocar grandes respostas do público doméstico e das elites 

políticas a eventos globais" (ROBINSON, 1999, p. 301). 

A CNN foi fundada em 1980, mas foi somente após uma década, nos anos 90, 

ao passar a reportar as histórias ao vivo, que este broadcast se consolidou como líder 

no mercado da informação e mudou a maneira de como as notícias eram reportadas. 

Sua cobertura do Protesto na Praça da Paz Celestial em 1989 firmou sua dominância 

como meio de comunicação, ao permanecer no ar cobrindo o acontecimento mesmo 

quando o governo chinês havia cancelado sua licença de broadcast. O então 

presidente dos Estados Unidos, George H. W. Bush, se informou sobre os ocorridos 

por meio da cobertura da CNN, já que sua administração tinha poucas informações 

coletadas em primeira mão no local do protesto. A partir deste episódio, a CNN se 

mostrou capaz, tendo equipamento, pessoal e posição para reportar eventos globais 

com eficácia incomparável (MCPHAIL, 2014, p. 148).  

De facto, a CNN teve sua posição consolidada durante a Guerra do Golfo, em 

1991, quando se tornou o principal meio de comunicação ao qual os norte-americanos 

recorriam para se atualizar sobre os acontecimentos na zona de guerra. Durante duas 

semanas, ela foi a única rede norte-americana que transmitiu imagens e reportagens 

diretamente do front do Iraque. A transmissão deste conflito consagrou a CNN como 

fonte de notícia prestigiosa e confiável, com influência política (BAHADOR, 2007, p. 

3).  

Durante a primeira semana da guerra aérea, a CNN não só bateu recordes 
do seu próprio histórico e da TV a cabo em geral, como também superou os 
três grandes grupos de redes de transmissão 24 horas (ABC, CBS e NBC), 
uma realização sem precedentes para uma rede de TV a cabo. Ao todo, a 
CNN conseguiu esse feito em apenas seis dias. (GUTSTADT, 1993, p. 402) 
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De acordo com o antigo Secretário do Estado Lawrence Eagleburger, a 

cobertura do conflito por parte da CNN foi chave para decisões administrativas do 

governo norte-americano 

O público ouve um evento agora em tempo real, antes que o Departamento 
de Estado tenha tido tempo para pensar sobre ele. Consequentemente, nós 
nos vemos reagindo antes de termos tido tempo para pensar. Esta é agora a 
forma como determinamos a política externa - é impulsionada mais pelos 
eventos diários relatados na TV do que costumava ser. (Eagleburger apud 
PEARCE, 1995, p. 18)  
 

Sua forte presença continuou durante as crises dos anos 90 e outros meios de 

comunicação começaram a contribuir para o desenvolvimento do termo "Efeito CNN". 

O ponto de concordância na academia está ligado ao fato de que este fenômeno se 

refere à quantidade de influência que a mídia ao vivo, 24 horas, têm tanto nos policy-

makers quanto na opinião pública (BAHADOR, 2007, p. 4).  

Livingston (1997), distinguiu as três principais funções do Efeito CNN em 

relação à tomada de decisão: como aceleradora, de impedimento e agenda-setter. No 

que se trata da primeira variação conceitual do Efeito CNN elaborada, aborda-se o 

fato de que o timing de cobertura da mídia diminui o tempo de resposta para a tomada 

de decisão. Segundo o autor, em tempos de guerra, a televisão global ao vivo oferece 

riscos potenciais de segurança e inteligência, mas a mídia também pode ser um 

multiplicador de forças, um meio para conduzir a comunicação de maneira mais 

rápida, promovendo, assim, a diplomacia com os rivais mesmo quando os canais 

diplomáticos encontram-se bloqueados (LIVINGSTON, 1997, p. 2). 

O efeito de impedimento desempenhado pelo Efeito CNN age em duas frentes 

na política internacional. No primeiro cenário, as imagens reproduzidas pela mídia 

podem levantar dúvidas sobre a legitimidade das ações militares e políticas, expondo 

suas falhas e consequências negativas de tais operações (BAHADOR, 2007, p. 8). 

Por outro lado, a outra maneira de expressão do efeito de impedimento do Efeito CNN 

se refere a violações da segurança operacional que possam ocorrer a partir da 

transmissão de informações confidenciais. Ao passo que a informação é transmitida 

instantaneamente ao redor do globo, ela não só se destina ao público em geral, mas 

também é acessada por potenciais adversários que podem usar essa informação em 

benefício militar e colocar em risco as tropas e a própria operação. 

Por fim, o Efeito CNN também pode agir como agenda-setter, este 

Sugere que as questões que recebem maior cobertura da mídia passam a 
ser as que recebem mais atenção e recursos da política externa. No melhor 
dos casos, tal efeito pode reordenar as prioridades da política externa 
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existente, empurrando aqueles com maior cobertura da mídia para o topo da 
agenda. No seu pior, a formulação e priorização da política externa pode 
espelhar a agenda de notícias e perder sua independência. (BAHADOR, 
2007, p. 9) 
 

Com isso, em última análise, o Efeito CNN refere-se aos cenários nos quais a 

mídia influencia situações de intervenções internacionais (COBAN, 2016, p. 54). Um 

dos casos mais emblemáticos de tal influência é a intervenção humanitária norte-

americana na Somália em 1992. Após serem expostos à diversas imagens da fome 

que assolava o território somali, instaura-se a operação Restore Hope, com o objetivo 

de abrir as rotas de abastecimento no país. Ou seja, têm-se que, em última análise, 

os EUA foram compelidos para aliviar o sofrimento dos civis somalis, uma vez foi 

diretamente televisionado e levado para dentro das salas de estar dos cidadãos 

americanos, fazendo com que a pressão da opinião pública levasse a uma reação 

mais rápida de caráter humanitário por parte do governo norte-americano 

(MANDELBAUM, 1994). 

 

O SURGIMENTO DA NOVA MÍDIA NA ARENA INTERNACIONAL 

 

 Diversos eventos como o 11 de setembro, a crescente importância da 

reportagem veiculada pela Internet e o backlash do público contra a abordagem da 

mídia Ocidental não somente alteraram o conhecido Efeito CNN, mas também o 

expandiram. São estes os fatores que criaram um ambiente perene para o surgimento 

do que ficaria conhecido como Efeito Al Jazeera, segundo o qual a nova mídia trouxe 

consigo a redução do oligopólio do governo e da grande mídia sobre a informação, e, 

com isso, fortaleceu grupos que antes não tinham uma voz na arena internacional. 

 A maneira segundo a qual os acontecimentos do 11 de setembro, a partir deste 

ponto tratado como 11/09, foram transmitidos representa um ponto pivotante para a 

ascensão desses novos atores no jogo da comunicação dos eventos globais. Os 

acontecimentos de 11/09 marcaram uma grande mudança para o jornalismo norte-

americano. Piers Robinson (2005) argumenta que este "tornou-se mais respeitoso e 

constrangido, reduzindo assim as chances de uma mídia crítica ou de oposição que 

possa influenciar a política" (ROBINSON, 2005, p. 346), o que tornou menos intensa 

a ideia da influência positiva do Efeito CNN na política. 

Concomitantemente, com o início das guerras no Afeganistão e Iraque, o 

governo norte-americano passa a controlar com maior intensidade as informações e 
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muitos meios jornalísticos aquiesceram com tal comportamento. Pode-se apontar que 

durante este período, poucas notícias veiculadas mostravam perdas de civis ou 

soldados norte-americanos e a preocupação humanitária da mídia diminuiu 

consideravelmente (ROBINSON, 2005).  

Em última análise, a mídia norte-americana passou a olhar aos acontecimentos 

internacionais a partir de um prisma patriótico após os acontecimentos de 11/09, com 

isso, a visão das relações internacionais da sua audiência foi consideravelmente 

reduzida a uma perspectiva dos acontecimentos. Contudo, tais mudanças não 

impediram o impacto da mídia de tempo-real e levaram à uma participação ainda mais 

influente da mesma. 

Mudanças significativas na tecnologia expandiram a habilidade da mídia de 

divulgar notícias e opiniões. Redes que antes dependiam da televisão via satélite para 

impactar uma audiência com uma transmissão de 24 horas, agora podiam transmitir 

qualquer acontecimento instantaneamente via Internet. Uma pesquisa realizada pelo 

Pew Research Center (2008) apontou que, na época, cada vez mais pessoas 

passavam a seguir notícias online ao invés de assistirem broadcasts televisivos em 

redes como CBS, NBC e ABC.  

Como resultado, as mídias tradicionais buscaram se adaptar ao novo cenário, 

formando times de jornalistas dedicados à reportagem online, trabalhando com 

plataformas que se popularizaram rapidamente na época, como o Twitter e Facebook. 

Assim, o jornalismo digital mudou drasticamente a indústria, e, consequentemente, 

esta nova forma de reportar os acontecimentos, instantânea e de fácil e abrangente 

acesso, mudou como as pessoas e os policy-makers ao redor do mundo reagem aos 

eventos.  

O aspecto da instantaneidade introduzido pela Internet e mídias sociais 

potencializa o efeito acelerador que os meios de comunicação podem exercer perante 

uma tomada de decisão. O impacto informacional da Internet se dissemina tanto pelas 

nações "desenvolvidas" quanto nas "em desenvolvimento", esta provém diferentes 

fontes de conteúdo formador de opinião capaz de influenciar o rumo do processo de 

policy-making com opiniões que vão além das redes de satélite tradicionais norte-

americanas. O lema da CNN costumava a ser "O mundo está assistindo à CNN", o 

que, segundo Seib (2008), descreveu a realidade de que poucas opções existiam. 

Contanto, uma única perspectiva norte-americana e Ocidental não contempla os 

anseios de todos. 
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Esta dominação dos meios de informação pelo Ocidente por tantos anos pode 

ser analisada como uma ferramenta de manutenção de poder do prestígio de 

dominação Ocidental, dado que a mídia abre fluxos informacionais que ajudam as 

pessoas a compreender os eventos e estabelecem sistemas de valores 

compartilhados que ultrapassam fronteiras e culturas (FLEW, 2007). Seib argumenta 

inclusive que o poder da mídia, não o poder militar, estabelece as relações de poder 

e prestígio nessa era (SEIB, 2008).  

Com poucos pontos de vista a respeito dos eventos que tomavam lugar na 

arena internacional, as audiências de outras regiões do mundo ansiavam por uma 

alternativa às redes norte-americanas de broadcasting. É neste cenário que a Al 

Jazeera surge como o principal exemplo de uma reação ao dominante ponto de vista 

norte-americano que reinava os meios de comunicação até então. 

 

AL JAZEERA: ORIGEM E ASCENSÃO 

 

 O fenômeno da Al Jazeera não substitui o Efeito CNN, mas sim o expande e 

complementa. A cobertura exercida pela rede do Qatar, Al Jazeera, em última análise 

também exerce sob a tomada de decisão os efeitos de aceleradora, de impedimento 

ou agenda-setter. Além disso, ao analisar-se a história da rede catari, que ganhou 

legitimidade e ascendeu à posição que ocupa hoje da mesma maneira que a CNN, 

lutando para ser reconhecida no seu país sede por cerca de uma década e, finalmente, 

se consolidando após a cobertura de um conflito. De facto, pode-se argumentar de 

que a cobertura da CNN da Guerra do Golfo criou uma demanda popular para uma 

emissora aberta e independente no Oriente Médio (FLEW, 2007). 

 Em suas origens, a rede de broadcasting Al Jazeera pode ser compreendida 

como uma sucessora ao experimento não sucedido da BBC Arabic Television 

(BBCATV), que fora fundada em 1994. O fim da BBCATV foi marcado pela exibição 

do documentário "Death of a Princess", um drama que retrata a execução de uma 

princesa saudita e seu amante. Com isso, a família real saudita, seu principal 

financiador, retirou seu patrocínio, fadando a existência da BBACTV. No entanto, 

  

Alguns líderes árabes relativamente moderados pensaram que uma 
organização editorial independente poderia ser uma ferramenta útil de 
modernização; e assim o Emir do Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani, 
forneceu US$ 140 milhões para contratar veteranos da experiência da 
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BBCATV. Eles se tornaram a equipe central da Al Jazeera, que começou a 
transmitir em 1996. (SEIB, 2005, p. 601) 

  

 O Emir tinha permitido o desenvolvimento de uma mídia independente, indo na 

contramão da gestão da "mão pesada" que reinava nas outras emissoras da região 

(RUGH, 2006). A princípio, este novo meio de comunicação árabe foi visto pelo público 

e pela comunidade internacional como uma novidade, até 2001, quando seu conteúdo 

começou a chamar atenção internacional (SEIB, 2005). 

 Logo no início dos anos 2000, a Al Jazeera começa a se estabelecer como um 

ator relevante na mídia global, interagindo com o processo de policy-making. Pouco 

depois dos ataques de 11/09 nos EUA, o líder líbio Muammar Gaddafi escolhe a Al 

Jazeera como meio de comunicação para se posicionar, condenando os ataques 

como "horripilantes, destrutivos", e assim, apoiando os EUA no seu direito de retaliar 

(EL-NAWAWY; ISKANDAR, 2002). Com o desenvolvimento dos eventos, a Al Jazeera 

passou a desempenhar um papel chave na guerra protagonizada pelos EUA no 

Afeganistão.  

Dentre os destaques da sua cobertura, tem-se que a Al Jazeera foi autorizada 

a permanecer em território controlado pelo Talibã, mesmo após a retirada dos 

jornalistas ocidentais. Com isso, pôde apresentar uma cobertura ao vivo das 

consequências dos ataques aéreos norte-americanos, enfatizando as baixas civis e 

as consequências e reações à guerra (HICKEY, 2002). Redes de notícias ao redor do 

mundo que não conseguiram se aproximar mais do que as "franjas da guerra" (SEIB, 

2005) se voltaram para a Al Jazeera em busca de ajuda de cobertura, com isso, o 

logotipo da emissora catari começou a marcar presença nos noticiários em todo o 

mundo.  

 Com isso, a Al Jazeera se consolidava como uma alternativa às redes de 

broadcasting do Ocidente, provendo um ponto de vista exclusivo, muitas vezes mais 

próximo aos conflitos, que ia na antemão da posição norte-americana e, desafiando a 

motivação por trás dos mesmos. Sua posição política pode ser observada claramente 

nos termos escolhidos pela rede ao se referenciar aos EUA, enquanto outros meios 

de comunicação árabes se referiram à coligação liderada pelos EUA no Iraque como 

as "forças da agressão", a Al Jazeera optou pelo termo "forças invasoras" (BLACK, 

2003). A escolha de palavras não acontece por acaso, esta pode moldar as notícias e 

a percepção dos eventos por parte do público. 
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 Ao passar dos anos, a rede catari se envolveu em diversas controvérsias dada 

sua maneira de reportar os acontecimentos da região. A sua representação gráfica 

das baixas causadas por soldados norte-americanos em solo iraquiano alimentou as 

acusações dos críticos de que a rede era solidária ao regime de Saddam Hussein. 

Além disso, a rede de comunicação gerou considerável controvérsia no início da 

guerra, quando exibiu o vídeo de mortos e tropas de coalizão capturadas, fornecido 

pelo Iraque. 

Apesar de tais controvérsias, a Al Jazeera se consagrou como um dos 

principais atores da mídia no cenário internacional, representando um ponto de vista 

diferente daqueles Ocidentais disponíveis. Além do seu grande público, as visitas ao 

seu site aumentaram de um milhão por dia antes do 11 de setembro para sete milhões 

por dia logo depois do acontecimento (EL-NAWAWAWY; ISKANDAR, 2002). Em 

última análise, pode-se defender que "as contribuições mais importantes da Al 

Jazeera até agora podem ser seu estabelecimento da mídia árabe como uma 

alternativa viável às organizações de notícias ocidentais e seu papel em atrair o 

reconhecimento global das vozes da mídia árabe" (SEIB, 2005, p. 604). 

Tal ascensão da rede de broadcasting catari como alternativa às emissoras 

ocidentais foi impulsionado, também, com o lançamento do seu canal em inglês. Em 

2004, com o lançamento da Al Jazeera English (AJE) e a sua subsequente plataforma 

online, a rede conquistou espaço também no Ocidente, provendo insight único sobre 

os eventos que tomavam lugar no Oriente Médio. De acordo com o press kit oficial da 

AJE online,  

o canal visa equilibrar o fluxo de informações entre o Sul e o Norte. Canal de 
referência para o Oriente Médio e África, a AJE tem acesso único a alguns 
dos locais mais conturbados e controversos do mundo. A determinação e a 
capacidade da AJE de refletir com precisão a verdade no terreno, em regiões 
dilaceradas por conflitos e pela pobreza, tem diferenciado nosso conteúdo. 
(Al Jazeera English Press Kit) 

 

Hoje, a AJE transmite seus noticiários, documentários e programas de opiniões 

para mais de 310 milhões de casas em mais de 100 países, de acordo com o website 

oficial. De acordo com o press kit oficial da AJE online, o website da versão em língua 

inglesa da rede catari recebe cerca de 22 milhões de visitas todo mês, sendo 50% 

deste tráfego oriundo dos EUA e Canadá. 
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O EFEITO AL JAZEERA: A QUEBRA DO MONOPÓLIO DA MÍDIA OCIDENTAL E 

O PROTAGONISMO CIDADÃO PELAS NOVAS MÍDIAS  

 

Philip Seib (2008), professor de Jornalismo e Diplomacia Pública e também 

Professor de Relações Internacionais na Universidade do Sul da Califórnia, fundou o 

conceito do Efeito Al Jazeera em referência aos impactos profundos da rede de 

broadcasting sobre o mundo árabe logo depois sua fundação, que apresentou 

potencial de empoderamento de nações e grupos silenciados ou marginalizados na 

região. Tal ação de empoderamento foi a primeira definição dada ao Efeito Al Jazeera. 

Posteriormente, esta noção se expandiu e tem sido utilizada para indicar os efeitos 

das novas redes transnacionais e da mídia de notícias baseadas na Internet sobre as 

Relações Internacionais (SEIB, 2012). 

 Ao longo da sua história, a Al Jazeera teve um papel expressivo para a 

discussão dos problemas da sociedade árabe a partir de uma perspectiva não-

ocidental, com isso teve uma importante participação em demandas populares pela 

democratização, demonstrando o seu poder de influenciar o processo de policy-

making (COBAN, 2016). Suas reportagens desafiaram o ponto de vista ocidental, 

norte-americano e a expansão da sua influência, "quebrou o monopólio da mídia 

Ocidental na reportagem e definição da guerra" (COBAN, 2016, p. 56). 

 Porém, deve-se ressaltar de que a Al Jazeera não inaugurou um novo modelo 

de noticiar os acontecimentos da arena internacional, ela apenas adequou-se ao 

modelo ocidental previamente instaurado. Em última análise, a rede catari segue o 

mesmo modelo que a CNN, com talk shows políticos, âncoras, especialistas e debates 

transmitidos ao vivo, diferenciando-se apenas por meio da narrativa transmitida. Com 

isso, desafia-se a hegemonia da narrativa dos EUA de uma forma ainda ocidental. 

No novo sistema de comunicação que permite o surgimento do Efeito Al 

Jazeera, os cidadãos não são mais apenas consumidores de comunicação, deixam 

de ser espectadores passivos. Com o desenvolvimento da internet, os próprios 

cidadãos também criam voz de cobertura política e criam novos aspectos de ativismo 

político e liderança, utilizando-se sites de redes sociais como Twitter e Facebook. 

Pode-se dizer que uma das áreas cruciais em que o impacto da Internet tem sido 

sentido é a de estar possibilitando novas formas de ativismo social e político (STREET, 

2011). 
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Em última análise, o Efeito Al Jazeera funciona da mesma forma que o Efeito 

CNN, ou seja, atua como acelerador, impedimento ou agenda-setting em relação à 

tomada de decisão dos governos, tendo assim um grande impacto sobre o discurso 

político internacional. Seib (2008) considera o Efeito Al Jazeera como parte de um 

sistema de novas mídias, incluindo transmissão via satélite, tecnologia digital e até 

mensagens de texto. Ele escreve, 

em diferentes graus em todo o mundo, a conectividade das novas mídias está 
superando as tradicionais conexões políticas que trouxeram identidade e 
estrutura para política global. Esta renovação do sistema neural do mundo 
está avançando em uma velocidade notável, e o seu alcance continua a 
estender-se mais. Muda-se a forma como os Estados e os cidadãos 
interagem com cada um deles e dá ao indivíduo uma chance de um novo tipo 
de autonomia, pelo menos em um indivíduo nível intelectual, devido à maior 
disponibilidade de informação. (SEIB, 2008, p. 175) 

 

O oligopólio da formação de opiniões foge das mãos das grandes redes de 

broadcasting como CNN e Al Jazeera, surge o cenário da blogosfera, onde qualquer 

cidadão pode agir como jornalista e interpretar eventos de acordo com sua 

perspectiva, atingindo um nicho de cidadão específico e espalhando sua opinião de 

maneira rápida através da internet. O poder de influência se expande para a mão do 

cidadão comum, que passa a poder exercer ampla pressão no processo de policy-

making. 

Com isso, pode-se definir o Efeito Al Jazeera como uma combinação da política 

mundial do século XXI com a nova comunicação e os meios de comunicação de 

massa, estas exercendo ampla influência no processo de policy-making. Esta orbita 

ao redor do surgimento de uma mídia alternativa à perspectiva Ocidental que antes 

imperava nos meios de comunicação. Além disso, o novo Efeito abarca o surgimento 

das redes sociais como meio de informação e formador de opinião alternativo às 

grandes emissoras, formando assim um canal significativo para o potencial 

empoderamento dos cidadãos no processo de agenda-setting (COBAN, 2016). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Efeito CNN surge como primeiro conceito sistematizador do impacto que a 

mídia como ator seria capaz de exercer sobre as decisões políticas nas Relações 

Internacionais. Exercendo o papel de aceleradora, de impedimento ou agenda-setting, 

a grande mídia passa a ser vista como um importante elemento da arena internacional, 
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capaz de influenciar o desfecho de diversos eventos, como no caso da Somália 

apresentado na presente análise. 

Com o avanço das tecnologias de comunicação, incluindo o advento das mídias 

sociais, as redes de broadcasting tradicionais, ocidentais e em sua maioria norte-

americanas, começam a perder o monopólio da informação, com o surgimento de 

outros atores influenciadores na formação da opinião pública internacional. Um 

exemplo desta dinâmica é a ascensão no cenário internacional um novo ator capaz 

de desafiar a primazia ocidental na comunicação dos eventos políticos. Assim surge 

a rede de broadcasting Al Jazeera, que logo conquista seu espaço com o 

desenvolvimento da Al Jazeera English e também da sua vertente online. 

Tais mudanças estruturais no cenário da comunicação global levam ao 

surgimento de um novo conceito tangente à interação da mídia nas Relações 

Internacionais: o Efeito Al Jazeera. Tal elaboração não vai de contramão com os 

preceitos estabelecidos pelo Efeito CNN, mas sim, inclui nestes o avanço das 

tecnologias da informação e a nova pluralidade de atores na mídia. Tem-se que o 

Efeito Al Jazeera se relaciona mais com a corporação, a pluralidade de empresas 

midiáticas e a descentralização da oligarquia do poder de formação do que, de facto, 

o poder destes meios para influenciarem o processo político, que é o ponto central do 

Efeito CNN.  

Em última análise, tem-se que o Efeito Al Jazeera é uma expansão do seu 

antecessor, o Efeito CNN, e exerce as mesmas funções de acelerador, impedimento 

e agenda-setting nas decisões políticas, mas se insere num novo cenário no qual, 

devido ao grande avanço tecnológico, retira-se o oligopólio das grandes empresas 

midiáticas da influência por meio da produção e disseminação online de peças de 

opinião. A quebra deste oligopólio promovida pela pluralização de atores midiáticos 

possibilitou o surgimento da informação pulverizada e atomizada, que foge à regra 

das grandes emissoras e cria um cenário fértil para a protagonismo do processo de 

opinião pública por outros atores que não os grandes atores midiáticos já 

consolidados. Com isso, percebe-se a contradição de batizar tal processo pelo nome 

de uma grande emissora, mesmo que esta tenha aberto o caminho para esta 

desoligarquização e desafiando o status quo da formação da opinião pública política 

internacional.  
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