
A MULHER 
NO FRONT
Tunísia, Egito e Líbia: enviadas especiais 
contam os bastidores das revoluções 
populares que marcaram 2011

Por Larissa Gomes 

E mais: o futuro dos países pós-queda dos líderes e o
pensamento islâmico sobre o direito das mulheres



Norte da África ganhou 
as manchetes dos jornais 
em 2011 pelas quedas de 
ditadores causadas por 
revoluções populares. 
Os protestos na Tunísia, 
no Egito e na Líbia se 
destacaram no noticiário 
mundial. O que muitos 
não sabem é que por trás 
das notícias haviam jor-

nalistas mulheres em um ambiente 
predominantemente masculino ar-
riscando a vida para realizar a cober-
tura. Atraídas por histórias sobre 
o impacto da guerra, elas se fazem 
cada vez mais presentes.
    O apelido de sexo frágil ficou no 
passado. Por e-mail, a fotojorna-
lista americana Holly Picket e as 
repórteres Hoda Hamid, egípicia, 
e Marrie-Pierre Olphand, francesa, 
descrevem o trabalho nos conflitos.
  “É um trabalho muito duro e 
não glamoroso, apesar de ser 
percebido assim. Mas sinto que
estou apaixonada por ele”, diz a 
fotojornalista freelancer Holly 
Picket. Americana, do estado de 
Montana, começou a trabalhar em 
zonas de guerra há quatro anos, 
quando foi para o Afeganistão.
“Eu me sinto privilegiada por ver es-
ses eventos em primeira mão, conhe-
cer pessoas das bordas da sociedade e 
ter um pequeno papel no registro da 
história”, comentou Holly. Para ela, a 
Líbia foi, sem dúvida, o conflito mais 
caótico e perigoso que já cobriu. “E 
claro, perdemos alguns fotógrafos e 
muitos ficaram feridos”, recorda-se.
 “Eu estava tentando infor-
mar ao resto do mundo como a 
população civil é apanhada de
surpresa no meio do conflito e mui-
tas vezes é a que sofre mais”, explica. 

Para Holly, as agências de notícias no-
taram que a percepção de uma mu-
lher pode ser extremamente útil em 
situações de conflito. “Nós tendemos 
a cobrir o conflito de forma diferente. 
Eu acho que olhamos para as histórias 
das mulheres e da família com mais 
frequência e podemos acessá-las mais 
facilmente, porque muitas vezes as pes-
soas se abrem mais para as mulheres”, 
afirma. Na opinião da fotojornalista, 
as mulheres são na maioria das vezes 
não combatentes, então são vistas 
como menos ameaçadoras.
     Porém, para Holly os homens ain-
da são maioria esmagadora. Se-
gundo ela, há apenas um punhado 
de mulheres que fazem cobertura de 

O
APESAR DA TRADIÇÃO 
ISLÂMICA, AMBIENTE 

MASCULINO E PRECONCEITO, 
AS CORRESPONDENTES 
DE ZONAS DE CONFLITO 
GARANTEM QUE HOJE 
TRABALHAM EM PÉ DE 

IGUALDADE COM OS HOMENS

A repórter Marie-Pierre Olphand durante a 

cobertura da revolução na Líbia. Na foto, ela 

está na estrada entre Ajdabiya e RasLanouf, 

em março de 2011
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guerra regularmente. “Eu sofro dis-
criminação de tempos em tempos. A 
maioria dos meus colegas é do sexo 
masculino. Com os editores é mais 
sutil, mas definitivamente o precon-
ceito ainda está lá”, declara.
   A dominação masculina também 
foi sentida pela repórter egípcia 
Hoda Hamid. Ela cobriu os conflitos 
na Tunísia, no Egito e na Líbia pela 
rede de televisão Al Jazeera inglesa. 
“O trabalho ainda é dominado pelos 
homens, por isso como a única mu- 
lher na equipe você precisa encontrar 
o próprio espaço”, afirma a jornalista. 
Quando respondeu a reportagem, 

Hoda estava na Líbia com uma equi-
pe de oito homens. “Estamos todos 
dormindo no chão em uma casa va-
zia. Eu fiquei com um quarto só pra 
mim. Ás vezes, eles não ficam felizes 
com isso, mas não podem dizer nada”.
   Hoda conta que começou a fazer 
cobertura de guerra desde os primei-
ros passos da carreira. “A primeira 
experiência foi na Guerra do Golfo 
(1990). Depois cobri uma pequena 
guerra na Bósnia e daí continuei”. 
Para a repórter, atualmente não há 
preferência entre homens ou mu- 
lheres para serem escolhidos como 
correspondentes de guerra. “Se você 

é bom, a empresa vai te enviar. As 
mulheres veem diferentes perspec-
tivas sobre o que está acontecendo, 
então é bom ter uma mistura.”
  A jornalista francesa da Radio 
France Internacionale, Marrie-Pierre 
Olphand, tem a mesma opinião de 
Hoda. “Não vejo dificuldades par-
ticulares. A mulher geralmente está 
protegida por outros colegas”. Ela es-
teve na Tunísia em janeiro, para fazer 
a cobertura da queda do presidente 
Ben Ali. E em março foi para Ben-
ghazi, na Líbia, para acompanhar a 
tomada do país pelos rebeldes.
  Marrie-Pierre é a responsável da 
rádio francesa pela cobertura do 
continente africano. “Eu não sou 
jornalista de guerra, não é uma iden-
tidade. Mas estive algumas vezes em 
situações de conflito, ás vezes de sur-
presa”, afirma.
  “Onde trabalho não há discrimi-
nação com homem ou mulher. 
Mandam quem está disponível ou 
quem é especialista no tema”, diz 
Marrie-Pierre. Isso se reflete na falta 
de disposição da jornalista, que diz 
não se sentir a vontade com a guerra. 
“Não sinto entusiasmo algum para 
ir a territórios que estão explodindo. 
Mesmo que seja importante para 
compreender a realidade”, conclui. •

Fotógrafa Holly Picket 

registrando os protestos 

da revolução egípcia. 

Acima, com cachecol, o 

fotógrafo Chris Hondros, 

morto em abril na 

revolução líbia
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TRÊS PERGUNTAS PARA HODA HAMID
Correspondente da Al Jazeera inglesa, Hoda Abdel-Hamid cobre todo o Oriente Médio, Europa e 
Norte da África. Para ela, tornar-se enviada especial foi uma evolução natural do trabalho. Hoda 
começou viajando com os jornalistas porque fala muitas línguas, incluindo árabe. Em seguida 
tornou-se produtora local e depois repórter, pois percebeu que preferia contar as histórias do que 
apenas prepará-las.

Em uma zona de guerra, quais são as dificuldades que as 
jornalistas enfrentam em um ambiente predominantemente 
masculino?

Ser mulher pode ser uma dificuldade nos lugares por 
uma série de razões culturais. A melhor  coisa é tentar 
adaptar-se de alguma forma ao ambiente local. Não seja 
muito chamativa, vista-se modestamente e tenha um 
lenço sempre em mãos para se precisar cobrir o cabelo. Eu 
também costumo deixar o homem tomar a liderança na 
primeira abordagem com o entrevistado. Uma vez que ele 
explicou o que estamos fazendo e tenho a confirmação que 
está tudo ok, entro na história. Isso funciona sempre. Acho 
que as dificuldades podem ser trabalhadas para tornarem-
se vantagens. O ponto principal é não tentar agir como um 
homem ou competir com os outros repórteres.

Em fevereiro de 2011, depois de 18 dias de protestos diários, 
os egípcios conseguiram afastar o ex-presidente Hosni 
Mubarak do poder do país. A praça Tahrir, no Cairo, tornou-
se o símbolo da revolução, pois cerca de um milhão de 
manifestantes se reuniram no local para comemorar. Porém, 
apesar do clima de festa, a correspondente Lara Logan, da 

rede de televisão americana CBS, sofreu um assédio sexual 
durante a festa popular. Situações como essa cercam as 
jornalistas mulheres em ambientes de conflito armado?

O que aconteceu com a Lara foi muito infeliz e foi um choque 
para mim, até porque eu estava lá naquela noite e não me 
senti minimamente ameaçada. Certamente o assédio sexual 
é uma preocupação em muitos lugares, mas não o tempo 
todo. Eu nunca tive qualquer experiência terrivelmente 
ruim. O melhor é tentar manter-se longe das multidões. Se 
você se sentir desconfortável saia imediatamente, porque 
independentemente você sempre encontrará uma história 
interessante para contar. Se você sente que as pessoas estão 
ficando com uma aparência estranha, saia suavemente e 
com um sorriso.

Você encoraja jovens jornalistas mulheres a seguirem o 
mesmo caminho e cobrir guerras?

Com certeza. É um ótimo trabalho. Você nunca fica 
entediada, sempre desafia a si mesma e ás vezes tem sorte 
de testemunhar a história se desdobrar em frente aos seus 
olhos. Eu também acho que as mulheres dão uma outra 
perspectiva para a matéria que é muito necessária.

Imagem de Hoda Hamid ao vivo durante
a cobertura dos conflitos na Líbia em 
março de 2011. A jornalista narrava 
a chegada dos rebeldes  na cidade de 
Nawfaliya, que estava sob o comando das 
forças do ex-ditador Muammar Kadafi
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m 2011 o Norte da África foi 
marcado por revoluções que 
derrubaram regimes ditato-

riais antigos. Tunísia, Egito e Líbia 
são países que se destacaram pela 
forte organização da sociedade em 
prol da queda dos líderes. Primeiro 
foi o presidente da Tunísia, Zine El 
Abidine Ben Ali. Depois foi a renún-
cia do presidente do Egito, Hosni 
Mubarak, que estava há 30 anos no 
poder. Em seguida a Líbia, terceiro país 
do mundo árabe a enfrentar uma onda 
de revolta popular, que culminou na 
morte do ditador Muammar Kadafi  
e a queda do regime.
  A revolução na Tunísia teve início 
depois que Mohamed Bouazizi, 26 
anos, ateou fogo em si mesmo em 

dezembro de 2010. Ele se desesperou 
quando policiais o impediram de 
vender vegetais em uma banca de rua 
sem permissão. Bouazizi tinha curso 
superior, mas estava desempregado. 
O fato gerou uma onda de protestos 
contra o desemprego na região, que 
tem a economia baseada na agricul-
tura e é uma das mais pobres do país. 
Em pouco tempo os protestos se es-
palharam para outras partes da Tunísia. 
Depois de um mês de manifestações 
contra o regime, o ex-presidente Zine El 
Abidine Ben Ali, deixou o poder da Tuní-
sia, país que comandava há 23 anos.
   Inspirada na Tunísia, a população 
do Egito foi às ruas exigir o fi m do 
regime de Hosni Mubarak no dia 25 
de janeiro de 2011. Cerca de 15 mil 

TUNÍSIA, LÍBIA E EGITO:
O FIM DAS DITADURAS
Depois de décadas de opressão, cidadãos promovem revoluções para 
derrubar os governantes que se perpetuaram no poder.

pessoas ocuparam a Praça Tahrir, 
no Cairo, que se tornou o palco das 
manifestações da revolta contra o ex-
presidente egípcio. Mubarak estava 
à frente de um governo controlador, 
apoiado pelos militares, com a eco-
nomia em declínio, assim como a 
educação e  a saúde. Foram 18 dias de 
passeatas por um país mais justo até 
a queda do ex-ditador. Durante esse 
período houve muita violência e cen-
sura (mortes, restrição ao acesso à in-
ternet e ao trabalho da imprensa). A 
sociedade não desistiu. No dia 11 de 
fevereiro de 2011, Mubarak renun-
ciou ao cargo. A praça Tahrir tornou-
se então o cenário da comemoração 
do desfecho da revolta.
    No caso da Líbia, os cidadãos foram 
às ruas a partir do dia 15 de fevereiro 
de 2011. Depois de quatro décadas de 
regime autoritário, vivendo sob pés-
simas condições econômicas mesmo 
em um país rico em petróleo, a popu-
lação líbia começou a protestar. A 
inspiração veio das revoluções que 
derrubaram as ditaduras das regiões 
vizinhas. A Líbia mergulhou então 
em uma guerra civil. Em Benghazi, 
segunda maior cidade do país, o 
movimento de oposição criou o Con-
selho Nacional de Transição. Tomado 
pelos rebeldes, o país assistiu o fi m do 
regime de Muammar Kadafi  que cul-
minou com a morte do ditador no dia 
20 outubro de 2011. Vídeos mostram 
uma possível execução realizada pe-
los insurgentes. •

República da Tunísia

Capital: Túnis

População: 10,32 milhões 
(2008)

Religiões: islâmica (98%); 
cristã (1%); judaica (1%).

República Árabe do Egito

Capital: Cairo

População: 83,1 milhões 
de habitantes (2009)

Religiões: islâmica (90%), 
cristã copta (9%) e outras 
cristãs (1%).

Grande Jamahiriya Árabe 

Popular Socialista da Líbia

Capital: Trípoli

População: 6,5 milhões 
de habitantes (2010)

Religião: islâmica (97% 
da população)

TUNÍSIA EGITO LÍBIA

TUNISIA

LÍBIA EGITO

Norte da África
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A MULHER E A CULTURA 
ISLÂMICA NO NORTE DA ÁFRICA

O

Tunísia, Líbia e Egito são países onde a religião não foi usada 
de forma política, o que garantiu mais direitos às mulheres

norte da África concentra 
88,44% de mulçumanos, de 
acordo a Associação de Dados 

sobre Religiões, do departamento de 
sociologia da Universidade da Pen-
silvânia, responsável por listar infor-
mações sobre as religiões ao redor 
do mundo. No Ocidente, o islamismo 
é conhecido por tradições contrárias à 
igualdade de direitos da mulher.
   “O conceito predominante nos 
documentos de direitos humanos 
que tratam da mulher é de igual-
dade. Porém, esse conceito não é 
predominante nas sociedades islâmi-
cas. Os islâmicos utilizam o conceito 
de equilíbrio de direitos em vez do 
conceito de igualdade dos direitos, 
baseando a escolha em argumentos 
religiosos”, escreve o especialista em 
relações internacionais, Daniel Car-
doso Tavares, no livro “As Filhas de 
Deus: O Confronto entre Ocidente 
e Islã sobre os direitos da mulher”.
    Na opinião do cientista político 
e diretor do Instituto de Cultura 
Árabe, José Farhat, o machismo é 
o mau do mundo. O cientista, que 
mora em São Paulo, recebeu a re-
portagem na própria casa, usa como 
exemplo a revolução iraniana para 
contar a história do véu. “Quando 
houve a revolução, o ódio que os ira-
nianos tinham pela atuação do Oci-
dente no país era tão grande que as 
mulheres passaram a usar vestimen-
tas que ninguém usava, como cobrir 

o rosto. O mesmo ocorreu no Líbano 
e no Egito. Foi um movimento de pro-
testo e não uma imposição”, afirma.
   Farhat contesta a forma como a 
mídia lida com o islã. “Por exemplo, 
a notícia que aparece no jornal é que 
o islã obriga as mulheres a mutilação 
sexual. Mas isso não tem a ver com a 
religião e sim com o local”, diz. Segun-
do ele, na África a prática é comum e 
está relacionada com tradição.
     A Tunísia, o Egito e a Líbia são 
países onde a religião não é usada 
de forma política. A Arábia Saudita, 
por exemplo, tem o islamismo como 
religião oficial. O país adota a monar-
quia absoluta e o wahabismo, uma 
interpretação conservadora do is-
lamismo sunita, que tem sido um dos 
pontos fundamentais para a legitimi-
dade da Família Real, que comanda 

o país. O rei não é apenas o chefe do 
estado, mas também do governo.
    Segundo o mestre em história das 
relações internacionais pela Univer-
sidade de Brasília e experiente em 
história da África, Delmo Arguelhes, 
na Tunísia, no Egito e na Líbia o es-
tado é quem controla os aparelhos re-
pressores e não a religião. “Na Tunísia 
e na Líbia os ex-líderes tentaram op-
tar por um sistema laico”, afirma.
      Para Arguelhes, Muammar Kadafi, 
o ex-ditador da Líbia, preferiu o es-
tado laico para que ele mesmo con-
trolasse o processo político. “Se não 
ele teria que se eleger o califa, o que 
perderia na imagem de socialista 
internacional”, explica. E no caso 
do Egito, o especialista vê Hosni 
Mubarak apoiado pelo exército e 
não pela religião. •

Em janeiro de 2011, no Egito, mulheres que marchavam em direção à praça Tahrir correm 

para escapar do gás lacrimogêneo disparado pela polícia
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Enviados ao Norte da África dizem que era comum encontrar mulheres 
repórteres nas coberturas dos conflitos

s situações de diferenciação de 
gêneros eram pequenas, não 
mudavam a ideia central da 

pauta”, explica o repórter da Folha de 
São Paulo enviado ao Norte da Áfri-
ca, Samy Adghirni. Ao lado do fotó-
grafo Apu Gomes, eles trabalharam 
na cobertura da revolução líbia. A 
dupla recebeu a reportagem na sede 
do jornal, na capital paulista, para contar 
sobre a presença das jornalistas mulheres 
nos conflitos armados.
   Samy Adghirni também cobriu 
as revoluções na Tunísia e no Egito. 
“Nesses três países aconteceu, por 
exemplo, de eu apertar a mão de um 
homem e quando minha colega jor-
nalista estendeu a mão, ele se retraiu. 
Mas são coisas que não vão mudar o 
eixo da cobertura”, opina.
   Segundo ele, era muito comum 
encontrar jornalistas mulheres na 
Líbia. “Uma parte significativa dos 

jornalistas era de mulheres. Eu diria 
que quase 50%. Desde as jovens, 
recém formadas, que querem dar a 
cara à tapa e gastam as economias do 
bolso para poder ir para uma cober-
tura dessa e tentar emplacar matéria, 
até a veterana correspondente de 
guerra dos grandes jornais”.
   Para Samy, a força da notícia atraiu 
as repórteres. “Tinha um noticiário 
de hardnews muito forte. É aquele 
tipo de evento que de repente em 
48 horas é invadido por jornalistas 
do mundo todo. Quando tem essa 
manada de jornalistas, também vão 
muitas mulheres”, diz.
    O fotógrafo Apu Gomes concorda 
com o colega. “Acho que não tem pre-
conceito porque os líbios entendem 
que as jornalistas são estrangeiras”. 
Para ele, as mulheres ainda têm uma 
vantagem. “O homem tem muita 
restrições, por exemplo, para foto-

grafar uma mulher, poder conversar. 
Até para pedir uma informação para 
uma mulher é difícil”, diz.
    Apu não sentiu que as mulheres 
passavam por maiores obstáculos do 
que os homens. “Sexo frágil não existe, 
a mulherada vai para cima mesmo”, 
afirma o fotógrafo.
     Apu lembra do caso de agressão 
a uma jornalista australiana que con-
heceu em Trípoli. “Entraram três ho-
mens no apartamento do hotel onde 
ela estava hospedada e bateram nela. 
Em seguida roubaram tudo e a dei-
xaram de mãos amarradas”. Segundo 
ele, esse foi o único incidente que viu 
exclusivamente com uma mulher. 
“Porém, essa jornalista australiana 
estava viajando totalmente sozinha, 
o que é mais complicado. Ao lado de 
um homem a mulher passa uma se-
gurança maior porque um estranho 
não sabe se você é esposa, namorada, 
mas sabe que estão viajando juntos, 
então vai ter um respeito a mais”.
   Em zona de guerra é comum que 
repórteres de jornais não concorren-
tes e de países diferentes formem um 
pull, um grupo, onde todos apuram a 
mesma história. A união aumenta a 
segurança e colabora para a divisão 
de gastos. Foi assim que a dupla Samy 
Adghirni e Apu Gomes trabalhou 
em diversos episódios na Líbia. Eles 
viajaram pelo país ao lado de duas 
repórteres espanholas, Maria José e 
Mayte Carrasco. “Confesso que não 
presenciei cenas de preconceito aberto, 
agressivo e hostil”, conta Samy.
   Segundo o fotógrafo Apu, a colega 
Mayte, afirmou que nunca anda 
sozinha. “Sempre que ela vai para uma 
área de conflito tem um colega que vai 
junto”. Na opinião dele, em um ambien-
te de guerra nem para o homem estar 
totalmente sozinho é seguro. •

ELAS POR ELES
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Apu Gomes, em 

março, na Líbia, 

numa pausa dos 

combates entre 

rebeldes e militares 

pós-Kadafi.
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presença das jornalistas no 
mercado de trabalho cresceu 
significativamente ao longo 

dos últimos 25 anos. O ambiente 
predominantemente masculino no 
início do jornalismo no país não as 
desanimou. Elas quebraram às bar-
reiras do preconceito e hoje escrevem 
desde temas relacionados ao universo 
feminino, a política e economia. 
    Em 2010, 58,47%, ou 5.613 dos 
postos de trabalho de jornalismo 
eram ocupados por mulheres. O 
total de jornalistas registrados era 
de 9.600 profissionais. Os homens 
correspondiam a 3.987, equivalente 
a 41,53%. Os dados são da última 
Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS), que refere-se aos 
empregos formais, divulgada pelo 
Ministério do Trabalho (MTE).
   Em 1986, no início da série 
histórica, as mulheres representa-
vam apenas 35,58% dos jornalistas 
e redatores: eram 2.664 de um total 
de 7.486 empregados. De acordo 
com informações do Ministério do 
Trabalho, a nomenclatura das ocu-
pações dos dados de “jornalistas e 
redatores” mudou para “jornalistas” 
desde 2002, quando houve mudança na 

Classificação Brasileira de Ocupações. 
   “Quando comecei a trabalhar em 
jornal, em janeiro de 1952, em toda 
a imprensa paulista havia pouco 
mais de trinta mulheres jornalistas”, 
lembra a autora do livro Mulheres 
Jornalistas: a Grande invasão, Regina 
Helena de Paiva Ramos (foto). “Eu 
não tinha noção de que estava em 
uma profissão de homens. Gostava 
do que eu fazia e achava absoluta-
mente normal”, afirma. Foi no elegante 
apartamento dela em São Paulo que   
contou para a reportagem sobre a modi-
ficação do mercado.
    Regina entrevistou 68 jornalistas 
mulheres para o livro. Ela percebeu 
que a década de 1960 marcou a en-
trada das mulheres no mercado de 
trabalho no Brasil. “Foi a época do 
fim da lei que dizia que a mulher 
não podia trabalhar fora de casa sem 
licença do marido ou do pai”, recorda. 
Segundo ela, a partir daí as mulheres 
começaram a procurar as universidades.
    Na opinião de Regina, o período 
também ficou marcado pelo sur-
gimento da jornalista Carmem 
da Silva. “Ela começou a falar em 
feminismo de uma maneira que não 
espantava. As próprias mulheres 

Os números não mentem. No Brasil, a quantidade de jornalistas 
empregadas já ultrapassa a dos homens: 58,47%

MULHERES DOMINAM 
TANTO AS REDAÇÕES 
QUANTO A ARTE DE 
INFORMAR

tinham medo do que se chamava 
feminismo”, afirma.
    Ela diz que a inspiração para es-
crever o livro veio enquanto escuta-
va rádio. “Estava ouvindo uma ma-
téria sobre violência. A polícia corria 
atrás de bandidos e uma repórter 
fazia a cobertura. Eu comecei a rir, 
porque no meu tempo isso era con-
siderado um feito. E hoje em dia é 
absolutamente comum”. Para Re-
gina, atualmente ninguém escolhe 
pauta direcionada a algum gênero.

Um pouco de história
De acordo com a obra Imprensa Fem-
inina, da jornalista Dulcília Buitoni, 
o Espelho Diamantino, periódico 
lançado em 1827, foi o primeiro a 
comentar temas femininos no Brasil. 
Porém, o primeiro jornal direciona-
do para mulheres chegou apenas em 
1852: o Jornal das Senhoras. 
    Em 1914 nasceu a Revista Femi-
nina, considerada um marco em 
publicação especializada para mu-
lheres. Ela se diferenciava por conter, 
além das seções tradicionalmente 
femininas, temáticas ligadas a defesa 
dos direitos das mulheres, como por 
exemplo, o voto feminino. •
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Ver mortos todos os dias, temer bala 
perdida a todo momento, tomar banho 
com garrafa mineral, dividir o quarto 
com outros jornalistas recém-conheci-
dos em um calor de quarenta graus 
e sem direito a ar-condicionado. Foi 
exatamente por esse tipo de experiên-
cia que a repórter carioca Deborah 
Berlinck, enviada para cobrir a queda 
do ex-ditador da Líbia, Muammar Kadafi, 
teve que passar para escrever as notícias.
   Em 2011, Deborah estava quase 

entrando de férias quando começou a 
estourar a queda da ditadura na Líbia. 
Ela então disse para o editor do jornal 
brasileiro onde trabalha, o Globo, que
estava disposta a ir cobrir os aconte-
cimentos. Eram três horas da manhã 
quando recebeu a autorização do jor-
nal. Duas horas depois ela já estava no 
táxi indo para o aeroporto.
    Direto da atual residência, na França, 
onde atua como correspondente inter-
nacional, Deborah contou via skype 

as experiências vividas em zonas de 
conflito. A Líbia foi a terceira cobertura 
de guerra da jornalista, que também 
foi aos conflitos armados na Bósnia e 
Cisjordânia. Para ela, ser mulher nunca 
lhe rendeu grandes problemas. E sur-
preende ao dizer que se sente em 
vantagem, pois o fato de ser mulher a 
deixou livre para conversar com outras, 
liberdade que os jornalistas dificilmente 
encontram em territórios predomi-
nantemente islâmicos.

UMA 
JORNALISTA 
BRASILEIRA 
NA LÍBIA
Apenas duas horas depois de 
receber a autorização do editor 
Deborah Berlinck fez as malas 
e partiu para a cobertura da 
revolução. Para a correspondente 
internacional, fascinante é estar 
no centro de um evento histórico

Por que você optou por  fazer jornalismo em 
um ambiente hostil como a zona de guerra?
Sem dúvida não é todo jornalista que 
se joga numa área de conflito. Eu tenho 
mestrado em relações internacionais, 
então tudo que tem a ver com história 
me fascina. Prefiro me jogar na Líbia do 
que escrever sobre um desfile de moda 
em Paris. Um motivo que me leva a 
cobertura de conflito é a certeza de 
estar no centro do noticiário. Vejo a 
história se desenrolar em frente aos 
meus olhos. Outro motivo é uma 
boa dose de aventura! Todo jornalista é 
um pouco aventureiro. E tem uma dose 
kamikaze também.

Como mulher, quais são as maiores 
dificuldades que você enfrentou em um 
ambiente de maioria masculina?

Na Líbia eu era respeitada pelos rebeldes, 
porque eles estavam mais interessados em 
me ver como jornalista e não como mu- 
lher. E tinha a vantagem de poder falar 
livremente com as mulheres, o que os jor-
nalistas homens não tinham. Eu tinha um 
canal dos dois lados que foi muito legal 
pra mim. Tem gente que pensa “ela deve 

ter tido menos acesso que os homens”. Eu 
não. Tive até mais que os homens.

Mesmo atuando como correspondente de 
guerra, em algum momento você sentiu dis-
criminação de gênero durante a cobertura?

Teve apenas um episódio desconfortável 
na Líbia. Era noite e estávamos eu e uma 
jornalista americana perto do front. Os 
soldados estavam se preparando. Nós 
éramos as únicas duas mulheres. E num 
momento senti uma mãozinha atrás, no 
bumbum. No meu e no dela. Imediata-
mente falamos para o comandante. Ele 

ficou uma fera, gritou. Então todo 
mundo fez uma roda para nos pro-
teger. Senti muito mais respeito do 
que eu imaginava que teria.

Quais territórios em conflito você cobriu 
como repórter?
A minha primeira experiência foi o 
conflito da Bósnia e Croácia. Na época        
existiam várias mulheres que eram es-
tupradas como parte da violência de 
guerra. Então foi um trabalho muito 

“PREFIRO ME JOGAR NA LÍBIA DO
QUE ESCREVER SOBRE UM DESFILE 

DE MODA EM PARIS”

FO
TO

:  
A

C
ER

V
O

 P
ES

SO
A

L

9



intenso e muito interessante. Depois eu 
tive outra experiência que de todas talvez 
tenha sido a mais traumática. Foi nos ter-
ritórios ocupados da palestina. Eu estava 
na Cisjordânia, num carro com outros 
dois jornalistas, quando fomos alvejados. 
Ali foi o lugar onde eu passei mais perto 
da morte. E a Líbia foi minha terceira 
experiência. Eu diria que de todas foi a 
mais rica.

Por que a Líbia foi a experiência mais rica?
A Líbia me surpreendeu. É um país que 
fi cou fechado muitos anos, então tudo 
era novidade. E foi o local de confl ito 
onde passei mais tempo. Fiquei ao 
todo cinco semanas. Tive tempo 
para realmente conhecer o país e as 
pessoas. Eu fui desde ao front, onde 
vi o confl ito em si, até fi z matérias 
sobre futebol. Por exemplo, um dos 
fi lhos do Kadafi  virou jogador e os 
juízes não ousavam apitar contra ele. Ele 
tinha mais gols registrados do que o me-
lhor jogador do país. Realmente a Líbia 
foi onde pude fazer o que mais me satis-
fez em termos de jornalismo.

Você acha que o fato do território líbio ser 
predominantemente islâmico ainda impõe 
algum tipo de restrição a mulher?
Uma surpresa é que as mulheres tiveram 
um papel muito ativo nessa revolução. 
Eram elas que cozinhavam para os sol-
dados, que preparavam os cartazes. 
Quando eu estava em Benghazi houve 
um protesto de mulheres. Talvez tenha 
sido o primeiro protesto de mulheres 

na história da Líbia. Como eu tenho um 
pouco mais de inserção por ser mulher, 
pude conversar muito com elas. Inclu-
sive com mulheres muito interessantes e 
muito inteligentes. Algumas delas com 
bastante estudo. É difícil partir de 
um estereótipo.

Como foi fi car ao lado dos rebeldes, sol-
dados que não passavam de pessoas co-
muns, sem treinamento para guerra?
O maior medo que eu tinha era de bala 
perdida. É uma tradição nos países 
árabes: toda vez que alguém morre 

“O DESAFIO DE UM 
CORRESPONDENTE DE GUERRA 
É SOBREVIVER PARA CONTAR A 

HISTÓRIA. JORNALISTA MORTO OU 
FERIDO NÃO VALE PARA NADA”

ou há alguma celebração, eles dão tiro 
para o alto. É apavorador. O mais impres-
sionante é que você se acostuma com isso. 
E me impressionou ver rapazes muito no-
vinhos com armas e munição. Dá medo 
no início, mas depois você se habitua, por 
incrível que pareça.

Como foi a experiência de ir ao front de batalha?
Mais fascinante do que os soldados ner-
vosos no front é a história por trás. Era 
interessante ver o engenheiro, o médico, 
que virou soldado por força de uma 
revolução. O desafi o de um correspon-
dente de guerra é sobreviver para contar 

a história. Jornalista morto ou ferido não 
vale para nada. Você vira herói durante 
um dia e ganha uma página no jornal. 
No dia seguinte essa página está em-
brulhando carne no açougue. Guerra é 
guerra, mesmo para os mais experientes. 
Você tem que ter sempre isso em mente: 
por mais experiente que você seja, há 
sempre o risco.

Você fez algum tratamento psicológico 
pós-guerra?
Acho que psicologicamente fui pre-
parada para o pior. Na segunda vez que 

estive na Líbia vi cenas muito vio-
lentas. Vi muita gente morta e nas 
piores condições possíveis. Uma 
das reportagens que fi z foi sobre um 
hospital onde estavam jogando os 
corpos no chão bem deteriorados, 
em estado de decomposição. Era 
sangue para todos os lados. As ce-

nas eram tão violentas que pareciam sur-
reais. Eu olhava para aqueles cadáveres e 
nem pareciam pessoas.

Você encoraja jovens jornalistas a seguir o 
mesmo caminho e cobrir confl itos armados?
Encorajo muito. Descobri que há 
várias mulheres fazendo um tra-             
balho sensacional de jornalismo. Nós 
fazemos tão bem quanto os homens. E 
nós temos, ainda por cima, no caso de 
um país muçulmano, como a Líbia, a 
vantagem adicional de poder conver-
sar com as mulheres. Mas eu respeito 
muito os jornalistas que fazem a op-
ção por outro tipo de jornalismo. •

Deborah Berlinck embarcou apenas com quatro camisetas 
pretas e duas calças jeans. Em respeito a cultura local, lenços 
também fi zeram parte da bagagem. Na opinião dela, manter 
uma aparência neutra é fundamental numa guerra. “Você 
não está lá para brilhar e sim para escrever sobre o que está 
acontecendo. Não é você o sujeito da história”. Para Deborah, 
alguns repórteres que cobrem guerra se veem como heróis 
da audiência, mas o importante é a reportagem. “Essa foi 
a primeira lição que eu tive como jornalista”. Ela ainda faz 
um alerta: numa guerra é preciso esquecer a vaidade femi-

nina. Um exemplo foi a história de uma jornalista italiana que 
chamou a atenção de Deborah. “Ela estava com um esmalte 
lilás, cor da moda na época na Europa. Obviamente depois 
de três semanas de guerra ele estava 
descasando. E a todo momento 
ela fi cava no meio do confl i-
to tentando tirar o esmalte 
com o dente. Ou seja, leve 
o essencial e seja o mais 
discreta possível”.

MALA DE VIAGEM DE UMA CORRESPONDENTE DE GUERRA

de três semanas de guerra ele estava 
descasando. E a todo momento 

A MULHER NO FRONT
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ara o diretor do Instituto 
de Cultura Árabe e cien-
tista político, José Farhat, 

a Tunísia vai se tornar um país or-
ganizado, democrático e próspero. 
“O Egito também vai se organizar 
de-mocraticamente. Vai se libertar 
das amarras dos compromissos que 
Mubarak tinha com o Ocidente e 
Israel”, afi rma.
    Já para a Líbia ele não prevê um 
futuro tão promissor nas mãos do 
Conselho Nacional de Transição 
(CNT), que assumiu o governo 
desde a queda do ex-ditador Mu-
ammar Kadafi . “Esta junta governa-
mental, guiada pelo ocidente, é um 
problema. Cada um tem interesses 
próprios, não há unidade entre eles 
e logo mais vão começar a brigar”, 
acredita. Para Farhat, o Conselho 

está sendo imposto ao povo líbio. 
“Ele não foi eleito”, diz. Farhat afi rma 
que depois de lutar contra o Kadafi , o 
povo agora vai ter que lutar entre si.
    O mestre em história das relações 
internacionais pela Universidade de 

Brasília e experiente em história da 
África, Delmo Arguelhes, confi rma 
a previsão para a Líbia. “O país está 
a beira de uma guerra civil. An-
tes havia algo em comum a todos, 
que eram movimentos anti-Kadafi . 

Agora que ele morreu há a diferen-
ciação de vários grupos”, explica. 
Argue- lhes também diz que vários 
grupos não se sentem representa-
dos pelo CNT. “Todos esses grupos 
estão reclamando e todos foram ar-
mados pela Otan. Tudo sugere que 
não haverá um fi nal feliz”, afi rma. 
O atual primeiro-ministro da Líbia, 
Abdel Rahim al-Keib, diz que a ex-
pectativa é a realização de eleições 
para uma Assembleia Constituinte 
no primeiro semestre de 2012. Em 
outubro de 2011, o ex-premiê do 
governo provisório, Mahmoud Ji-
bril, preveu eleições legislativas em 
oito meses. 
   Também em outubro, a Tuní-
sia teve a primeira eleição livre. A 
vitória foi do partido islâmico mo-
derado, Ennahda. De acordo com a 

AS DITADURAS 
ACABARAM. 
MAS E AGORA?

Especialistas falam sobre o futuro da Tunísia, Líbia e Egito após a queda dos ex-líderes

“A LÍBIA ESTÁ À BEIRA DE UMA 
GUERRA CIVIL. ANTES HAVIA 
ALGO EM COMUM A TODOS, 
QUE ERAM MOVIMENTOS 

ANTI-KADAFI. AGORA QUE ELE 
MORREU HÁ A DIFERENCIAÇÃO 

DE VÁRIOS GRUPOS”
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agência de notícias Reuters em ma-
téria publicada no dia 25 do mesmo 
mês, cientes de que políticos islâmi-
cos podem ser vistos como ameaça 
a valores modernos e liberais, di-
rigentes do Ennahda salientaram 
a disposição em formar alianças 
com dois partidos laicos, como o 
Congresso pela República e o Et-
takatol. “Não vamos poupar esfor-
ços para criar uma aliança política 
estável na Assembleia Constitu-
inte. Tranquilizamos os investi-
dores e os parceiros econômicos 
internacionais”, afirmou o coor-
denador de campanha do partido, 
Abdelhamid Jlazzi. A eleição 
escolheu os parlamentares que 
passarão um ano redigindo a nova 
Constituição e nomearão um go-
verno provisório, que permanecerá 
até a realização de votações no final 
de 2012 ou começo de 2013.
    O Egito anunciou em novembro 
de 2011 um longo processo eleito-
ral para escolher as duas câmaras 
do Parlamento. Um dos líderes da 
coalização dos jovens ativistas que 
protagonizaram a revolução, Mo-

hammed Al Sayed, disse em matéria 
publicada pela África News Agency, 
no dia 6 de outubro, que “a tran-
sição para um regime genuinamente 
democrático dança, ainda, na corda
bamba e somente a pressão popular 

“HÁ UMA PROPAGANDA 
DE QUE A DEMOCRACIA 

VAI RESOLVER TODOS OS 
PROBLEMAS. ISSO SERÁ, NO 

MÍNIMO, COMPLICADO”

poderá garantir a mudança do am-
biente político”. As eleições presiden-
ciais do país também estão previstas 
para final de 2012 ou começo de 2013.
   Para o mestre em história das rela-
ções internacionais, Delmo Argue- 
lhes, o fato da Tunísia, do Egito e da 
Líbia nunca terem experimentado 
a democracia cria o pensamento de 
que esta forma de governo é simples-
mente o oposto aos regimes ditato-
riais em que eles viviam. “Há uma 
propaganda de que a democracia 
vai resolver todos os problemas. Isso 
será, no mínimo, complicado”.
   Arguelhes cita como exemplo a 

democracia da Inglaterra. “A lei 
anti-terror inglesa permite que um 
cidadão, suspeito de terrorismo, 
seja preso até 28 dias sem acusação 
formal, sem direito a advogado e 
sem comunicação. Isso é lei fascista. 

Democracia é um conceito ex-
tremamente fugidio, que não 
tem padrões”.
    O território do Norte da África 
é formado por regiões tribais. Na 
opinião do diretor do Instituto de 
Cultura Árabe, José Farhat, para 
os cidadãos do local não faz sen-

tido a eleição de deputados e sena-
dores, por exemplo. “A obediência do 
beduíno é para com o chefe da tribo 
dele. Não é com alguém da capital 
do país que ele nem sabe onde é”, 
afirma. Farhat exemplifica dizendo 
que quem defendeu o Kadafi foi 
justamente a tribo dele. A cidade do 
ex-ditador, Sirte, foi a última leal ao 
regime. “O sentimento do líbio pelo 
país não existe. Ele é leal a tribo dele”, 
assegura. E Farhat completa: “A de-
mocracia é algo que tem que surgir 
do entendimento do povo, uns com 
os outros”. •
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REVOLUÇÕES
EM RETRATOS
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Trabalho de conclusão de curso de jornalismo do
Instituto de Educação Superior de Brasília - IESB

Dezembro / 2011
Reportagem: Larissa Gomes
Orientador: Nelito Falcão
Diagramação: Raphael de Medeiros
Capa: Apu Gomes
Contracapa: acervo pessoal (Deborah Berlinck)
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