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Como é possível compreender a figura do refugiado de zonas de conflitos quando esse 

ator social é trazido para o discurso jornalístico de forma reducionista, marginalizada, 

excludente e sensacionalista? O presente projeto de produção de artigo científico 

pretende investigar teoricamente esse tema, tendo como suporte uma aproximação de 

tipo complexo-compreensiva, pois se entende que o assunto envolve diferentes ângulos 

de abordagem, entre eles a questão de que a mídia se defronta com a complexidade 

política, religiosa, econômica, social e pessoal com que os refugiados são obrigados a 

conviver diariamente. Atualmente há cinco guerras civis em andamento no Oriente 

Médio: Líbia, Afeganistão, Iraque, Iêmen e Síria. Nota-se também que, para se entender 

a dinâmica dos conflitos, é necessário esforço, uma vez que os discursos da mídia, dos 

governos e do ambiente acadêmico são tão discrepantes, que propiciam um cenário a 

que podemos chamar de cultura da incompreensão. O próprio Jornalismo de Guerra, na 

visão de Dov Shinar (2009), trabalha com a ideia do conflito como um evento, que 

privilegia a guerra e que posiciona a figura do refugiado numa narrativa limitada, 

estreitando assim sua realidade, identidade e significados. Em contrapartida, a cobertura 

de paz – que esta pesquisadora pretende assumir – se ocupa com processos, ou seja, 

necessita aprofundamento, mantém-se atenta às realidades complexas e observa as 

narrativas particulares. Sob a luz das noções de complexidade e de compreensão 

trazidas por Edgar Morin, Dimas Künsch, Martin Buber, Cremilda Medina, Luis Carlos 

Restrepo, juntamente com as análises sobre o Jornalismo de Paz, de Dov Shinar, o 

estudo visa construir reflexões, além de confeccionar narrativas alicerçadas pelo signo 

da relação (Medina), capaz de contar histórias de refugiados de guerra na capital goiana. 

Neste sentido, o artigo aqui proposto insere-se no projeto maior que tem como um de 

seus objetivos fazer brotar histórias reais, que a partir de um olhar cuidadoso estarão 

distanciadas do estereótipo ameaçador que coloca muitas vezes refugiados ao lado do 

slogan “Guerra contra o terror”. Pretende-se, dessa forma, oferecer uma pequena 

contribuição para uma possível mudança no padrão da cobertura jornalística relacionada 

aos refugiados.    
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