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Resumo 

A pesquisa buscou compreender, a partir das análises das reportagens vencedoras 
do Prêmio Vladimir Herzog e baseada nos estudos de Cremilda Medina e Luiz 
Gonzaga Motta, se a narrativa sobre direitos humanos no Brasil é marcada pela 
humanização e autoralidade ou se mantém uma escrita técnica, objetiva e 
imparcial. Os resultados alcançados mostram que há evidentes esforços em se 
construir uma narrativa humanizada (por meio de estratégias como valorização do 
protagonismo humano, do contexto social e de diálogo), mas que não se pode dizer 
que se tratam de reportagens propriamente marcadas pela autoralidade; o que não 
deixa de ser uma negação da própria condição humana, uma vez que se assumir 
como autor é, na verdade, dar-se o direito de expressar-se livremente.   
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Introdução 

As discussões sobre Direitos Humanos passaram a integrar, de fato, a 

agenda política e social do ocidente apenas com o advento da Modernidade. 

Quando ainda prevalecia a doutrina do direito divino, a concepção de natureza 

humana contemplava um grupo restrito de pessoas – sob a justificativa religiosa -, 

de modo a negar o conceito de universalidade e, por consequência, marginalizar os 

demais grupos sociais: 

Alguns pensadores – especialmente o filósofo inglês John Locke – assumem 
fundamental importância, ao cunharem os conceitos de “natureza 
humana” e de direitos naturais. Existe uma natureza humana? E, se sim, 
podemos dela derivar direitos universais? Essa parece ser a concepção 
filosófica que está por trás do movimento de Direitos Humanos que ganhou 
corpo no século XIX e, especialmente, no século XX, com o fim da Segunda 
Guerra Mundial. (ANDI, 2006, p. 22) 
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A Reforma Protestante, movimento que teve início no século XVI, é 

quem inaugura o período de vigorosos debates que passará a questionar as práticas 

(e também discursos) da influente Igreja Católica. Num contexto de conflitos 

marcados por questões político-religiosas da época, o movimento é, então, 

responsável por alavancar a defesa pela liberdade religiosa.  

As contestações aos poderes políticos e sociais da Igreja Católica, 

inicialmente na Alemanha e depois em outras regiões da Europa, contribuíram 

significativamente para a emergência do pensamento crítico e da opinião pública 

(BRIGGS e BURKE, 2004, p. 82). Um debate que iniciou-se religioso, em outra 

instância, demonstrou-se mais profundo: não trata-se somente da liberdade 

religiosa, mas sim da liberdade de expressão.  

Na conjuntura da reforma protestante, o inglês John Locke publicou, em 

1689, a “Primeira Carta Sobre Tolerância”. Considerada o marco da defesa da 

liberdade de expressão, a carta é um dos primeiros documentos a defender 

também a separação entre governo civil e religião sustentada na concepção de 

tolerância. Deveria haver, segundo Locke, a demarcação das fronteiras entre Igreja 

e comunidade. Se por um lado a religião tem como finalidade o cuidado da alma, 

por outro, o Estado tem como função garantir a segurança e paz dos seus cidadãos, 

e por essas distinções devem agir separadamente. 

Mais tarde, a cristalizar as ideias de Locke, o filósofo Emmanuel Kant, no 

texto “O Que é Iluminismo” (1784), escreve sobre a condição de menoridade do 

homem como culpa das “coisas de religião”, defendendo a razão como o caminho 

para a liberdade racional. 

As ideias Iluministas, dessa forma, estão diretamente associadas às 

ideias que, posteriormente, fundamentaram os Direitos Humanos. Um trecho do 

livro “A Era das Revoluções”, de Eric J. Hobsbawm deixa evidente:  

 

Em teoria seu objetivo [do Iluminismo] era libertar todos os seres 
humanos. Todas as ideologias humanistas, racionalistas e progressistas 
estão implícitas nele, e de fato surgiram dele. Embora na prática os líderes 
da emancipação exigida pelo iluminismo fossem provavelmente membros 
dos escalões médios da sociedade, embora os novos homens racionais o 
fossem por habilidade e mérito e não por nascimento, e embora a ordem 
social que surgiria de suas atividades tenha sido uma ordem capitalista e 
"burguesa". (HOBSBAWM, 2010, p. 49) 
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Denominado por Hobsbawm como uma “ideologia revolucionária”, o 

iluminismo implicava a abolição da ordem política e social vigente na maior parte 

da Europa. Segundo ele, era muito esperar que os antigos regimes desaparecessem 

voluntariamente. Ao contrário, com o tempo eles se fortaleceriam (HOBSBAWM, 

2009, p. 16) – por isso a importância da participação do cidadão.  

As ideias apresentadas e defendidas pelo Iluminismo influenciaram as 

Revoluções Burguesas do século XVIII e foram importantes para criar a circunstância 

necessária em que nasceu a primeira – das três existentes - geração de direitos 

humanos, definidas pelo sociólogo Karel Vasak (Apud ANDI, 2006). Compreendem a 

primeira geração (com início entre os séculos XVIII e XIX) os Direitos Civis e os 

Direitos Políticos, todos relacionados às pautas iluministas. 

Nesse cenário, são publicados importantes documentos políticos que 

reconhecem os direitos humanos – especialmente os de primeira geração. O mais 

expressivo, em resposta à Segunda Guerra Mundial, é a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (DUDH), proclamada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas e vista, naquele momento, como “a grande missão política que emerge após 

o colapso de todas as outras” (Moyn apud SANTOS, 2013).  

Um documento cuja promessa era concretizar o discurso da Modernidade 

deixando para trás todos os acontecimentos que negaram a conquista dos direitos 

universais. No entanto, o propósito da Declaração, assim como foi também com as 

Revoluções, recusa-se a “tocar nas relações econômicas entre os cidadãos” 

(MATTERLART, 2009, p. 36), abdicando de sentenças e medidas que se debrucem 

no combate à desigualdade social.  

Hoje, mesmo após quase um século da Declaração Universal da ONU, a 

maioria das pessoas ainda não usufrui dos direitos conquistados. O discurso da 

igualdade, com sucesso, conseguiu consolidar-se e é incontestável. Contudo, o que 

perpassa esses direitos na atualidade é uma lógica hegemônica vinculada à matriz 

liberal e ocidental (SANTOS, 2013) cujo objetivo é legitimar os que detêm o poder – 

hoje não mais o poder divino, mas o financeiro. 

 A desigualdade e a intolerância se mantêm, dando continuidade às 

relações sociais que, mesmo depois da democracia e de todas as promessas da 

globalização - como as de haver igualdade, respeito, intercâmbio cultural e fim dos 

conflitos – parecem longe de se efetivar.  
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O surgimento da Esfera Pública e as contribuições do jornalismo 

 

O que mudou, portanto, dos tempos pré-Modernidade para os tempos de 

Modernidade, em que as declarações, apesar de tocarem em assuntos importantes, 

não promoveram transformações estruturais? A mudança - talvez a mais 

significativa do período – não atinge e nem parte dos governos; ela diz respeito 

principalmente à sociedade. O surgimento (e também consolidação) da Esfera 

Pública (HABERMAS, 1984) politicamente ativa libertou o que, até então, estava às 

sombras dos governos absolutistas: a opinião pública.  

Ou seja, o contexto da Reforma Protestante e das revoluções burguesas 

foi primordial para o surgimento de uma esfera pública. Mesmo que, em primeira 

instância, burguesa, ela, depois, expandiu-se à medida que as discussões em praças 

e cafés criaram um outro tipo de espaço e participação, que ia além do espaço 

comum (da circulação), o chamado “espaço público”: Enquanto que a esfera 

pública é um processo, no sentido mais abstrato, o espaço público é um espaço 

físico, o espaço da publicidade crítica: “Os espaços públicos são, 

consequentemente, arenas que as sociedades democráticas criam para validar, 

para legitimar as 'vontades' do público e dos 'públicos' acerca do que é o melhor 

para todos”. (SILVA, 2006, p. 43) 

 A Esfera Pública configurar-se-á, a partir daí, como um espaço abstrato 

de debate em que as ideias e as principais questões que concernem aos cidadãos 

circulam, incluindo principalmente a questão dos direitos humanos (HABERMAS, 

1984).  

A prática das discussões na Esfera Pública foi o que deu início à Opinião 

Pública, responsável por exercer papel fundamental na relação da sociedade com o 

Estado, pois será ela a responsável por debater e contestar a legitimidade das 

ações políticas do governo. Segundo Habermas, uma opinião pública fruto da 

“melhor força do argumento demanda aquela racionalidade moralmente 

pretenciosa que busca conjuminar o certo com o correto” (HABERMAS, 1984, p. 

72). A opinião pública, portanto, torna visível a “ordre naturel”, que se tornará 

base da ação dos governantes. 

 

Na esfera pública burguesa, desenvolve-se uma consciência política que 
articula, contra monarquia absoluta, a concepção e a exigência de leis 
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genéricas e abstratas e que, por fim, aprende a se auto-afirmar, ou seja, 
afirmar a opinião pública como única fonte legítima das leis. No transcurso 
do século XVIII, a opinião pública já pretenderá ter competência legislativa 
para aquelas normas que devem a ela mesma o seu conceito polêmico-
racionalista. (HABERMAS, 1984, p. 71) 

 

A condição para que a opinião pública seja atuante é a de haver uma 

sociedade democrática e, junto a ela, uma esfera pública na qual a opinião pode se 

formar a agir. É nesse sentido que o jornalismo atuará, fornecendo à sociedade o 

principal elemento para a construção da opinião pública: a informação. 

Segundo Silva (2006), a imprensa se consolidará como a alma do espaço 

público, pois amplia a visibilidade e alcance das ações públicas dos atores sociais. 

Será principalmente após a segunda metade do século XVIII que o potencial da 

imprensa como parte da Esfera Pública se demonstrará. Na segunda fase da 

imprensa periódica – a fase “Político Opinativa” explorada por Habermas (1984) –, 

os jornais terão papel ativo no processo de discussão e transformação da sociedade 

por meio da mediação entre Estado e sociedade. Conforme as discussões entre as 

pessoas aumentavam, o alcance dos jornais se expandia e o potencial mobilizador e 

dialógico da comunicação encontram condições essenciais para se desenvolverem.  

As notas comerciais juntam-se às gazetas filosóficas e os articulistas dos 

jornais não apenas assistem e relatam os acontecimentos, mas os analisam e dão 

sentido. Surge, nesse contexto, o chamado “homem de imprensa”; o 

jour(a)naliste, ou analista do dia. Evidencia-se, pois, ali, uma identificação do 

profissional de imprensa não com a mera e técnica transmissão dos 

acontecimentos, mas com alguém capaz de lhes dar sentido, de lhes interpretar. 

(BRIGGS e BURKE, 2004) 

Foram justamente o compromisso social do jornalismo e o seu potencial 

para ampliar os discursos provindos da sociedade, nessa segunda fase, as bases 

sobre as quais se estabeleceu sua relação com a defesa dos Direitos Humanos. 

Como um “serviço de alto-falante da comunidade” (FERREIRA, 2008, p.1), o 

jornalismo postou-se ao lado da democracia e da cidadania.  

 

A narrativa jornalística sobre direitos humanos e o Prêmio Vladimir Herzog 

Mais do que reproduzir os discursos que se formam na Esfera Pública, o 

jornalismo, sendo um produtor de notícias, é um constante arquiteto da realidade - 
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ainda que jamais chegue a uma realidade plenamente verdadeira. Mesmo que ele 

pretenda, na maioria dos casos, alcançar a objetividade, o espaço jornalístico é um 

lugar de constante construção de sentido e, principalmente, de conhecimento. 

Ouvintes, leitores ou telespectadores em contato com o jornalismo 

interpretam e reinterpretam todas as representações que lá se presentificam, 

reconstruindo “sínteses significativas de fragmentos de significações das dispersas 

notícias” (MOTTA, 2004, p. 13). De diferentes maneiras, em maior ou menor grau, 

o contato com o jornalismo fará parte da composição de valores de cada cidadão.  

É nesse contexto que se acentua a importância do estudo das narrativas 

jornalísticas:  

 
Acolher as narrativas como lugar de produção de conhecimento significa 
não só trazer à tona a problemática da representação, mas colocar em 
evidência o lugar em que se realizam “ações e performances 
socioculturais” (MOTTA, 2008, p.145). Assim, pensar, (re) conhecer e 
analisar as narrativas jornalísticas à luz de sua tessitura pode ser um 
caminho tanto para se conhecer o jornalismo quanto o seu próprio fazer. 
(RESENDE, 2009, p. 35) 

 

A proposta jornalística, assim, identifica-se com a concepção de 

narrativa no sentido de que ambas trabalham para organizar e dar sentido à 

experiência humana. A comunicação jornalística atuará, segundo Motta (2004), 

principalmente no sentido de “domar o tempo e mediar a relação entre mundo 

temporal e ético (ou intratemporal) pré-figurado e um mundo refigurado pelo ato 

da leitura. Uma trilha que põe a narrativa no campo dos atos de fala e das relações 

pragmáticas” (MOTTA, 2004, p. 11). 

Dessa forma, o jornalismo irá se configurar como uma narrativa da 

contemporaneidade, no “movimento entre a pré configuração, a configuração e a 

reconfiguração do ciclo pragmático autor-obra-leitor” (MOTTA, 2004, p. 12), 

adquirida por meio da interpretação da comunicação jornalística pelo ponto de 

vista de cada leitor. 

Todo o empenho para compor a narrativa jornalística demonstra que ela 

não se esforça apenas para representar o real, mas para organizar as ações 

humanas em função de estratégias culturais em contexto (MOTTA, 2007, p. 3). 

Assim, tanto o discurso narrativo jornalístico quanto os demais executam ações e 

performances socioculturais. 
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Tendo em vista o papel do jornalismo na promoção dos direitos humanos 

– colocadas aqui por meio de resgates históricos sobre o surgimento da esfera 

pública e da imprensa periódica -, esta iniciação científica empenhou-se em 

descobrir quais são as perspectivas pelas quais a narrativa jornalística sobre 

Direitos Humanos no Brasil tem-se orientado, perguntando se ela tem se pautado 

por uma construção mais humanizada – e orientada pela sensibilidade e 

autoralidade – ou se se tem pautado por uma perspectiva mais técnica, objetiva, 

imparcial e racional. 

 O percurso metodológico que orientou essa pesquisa – de natureza 

qualitativa - se baseou, fundamentalmente, em critérios definidos a partir de uma 

trajetória de pesquisa e produção acadêmica que autorizaram os seus autores 

básicos, Cremilda Medina (2003) e Luiz Gonzaga Motta (2007), a se afirmarem como 

referências mais coerentes ao problema e objetivos propostos e, sobretudo, com 

reconhecimento e autoridade nacionais sobre as implicações e significados da 

narrativa jornalística - numa perspectiva mais ampla e mais profunda do que a 

mera descrição técnica de seus elementos essenciais.  

Para tanto, propôs-se como objeto de pesquisa as reportagens 

vencedoras do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos – principal 

prêmio no Brasil em termos de jornalismo e direitos humanos. Foram estudadas as 

publicações premiadas da categoria revista no período de 2005 a 2015, 

disponibilizadas na integra pelo site do prêmio, e tendo como proposta 

metodológica fundamental a análise pragmática da narrativa, a partir dos estudos 

de Luiz Gonzaga Motta (2007) e Cremilda Medina (2003).  

As contribuições de Motta referem-se, principalmente, aos 

procedimentos de análise que ele definiu a partir de uma perspectiva 

fenomenológica que procura “interpretar dinâmica e sistematicamente a essência 

do fenômeno observado, compreender as diversas camadas significativas do objeto 

empírico como objeto intencional de nossa percepção” (MOTTA, 2007, p. 4).  

Ciente do papel protagonista do personagem nas narrativas, Motta (2004 

e 2007) traz a Pragmática Comunicativa como uma ferramenta metodológica 

essencial às análises das narrativas jornalísticas. Segundo ele, a Pragmática 

Comunicativa demonstra-se “fundamental na relação do universo discursivo do 

material empírico e seu contexto extralinguístico” (MOTTA, 2004, p. 42). Ou seja, 
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analisando a linguagem para além da semântica e sintaxe, mas inserida em um 

contexto e desencadeando influências socioculturais. 

Os procedimentos são divididos em seis “movimentos” e não têm 

obrigatoriedade de ordem progressiva. Foram utilizados na pesquisa: o segundo 

movimento, que refere-se à identificação dos conflitos e da funcionalidade dos 

episódios; o terceiro, relativo à construção de personagens jornalísticas 

(discursivas), onde é necessário atribuir a cada personagem sua função na 

narrativa, se é protagonista ou antagonista; o quarto movimento, que fala das 

estratégias comunicativas (o jornalista é, segundo Motta, um narrador discreto por 

natureza que nega, até o limite, a narração, e por isso é necessário enxergar o que 

está por trás da camuflagem jornalística); o quinto movimento, de subjetivação, 

que diz respeito à construção de efeitos poéticos; e, o último, sexto movimento, 

denominado metanarraivas, que procura os significados de fundo moral e ético 

contidos nas narrativas jornalísticas.   

Importante explicar que a análise pragmática de Motta (2007) permitiu 

constatar as estratégias textuais utilizadas pelos autores das reportagens para a 

construção das personagens e do ambiente. A contribuição dessa metodologia se 

demonstra, sobretudo, no quesito da autoralidade, ou seja, de entender se o 

jornalista se assume ou não como autor de sua narrativa. Os movimentos propostos 

pelo autor serviram como um “passo a passo” e facilitaram enxergar as intenções 

(implícitas) do narrador na relação com o seu texto. 

Já os estudos de Cremilda Medina (2003) auxiliaram especialmente no 

diagnóstico da humanização. A observação do uso dos cinco sentidos no texto, de 

como as reportagens trabalharam o protagonismo humano, os demais critérios 

(contexto social, diagnósticos e prognósticos especializados, raízes histórias e 

identidade cultural) e, mais importante, como eles dialogaram com os atores 

sociais, foram fundamentais para responder ao problema da pesquisa. 

Em “A Arte de tecer o presente” (2003), Cremilda Medina identifica 

quatro eixos de humanização da narrativa que são utilizados como critérios para a 

análise das reportagens do prêmio Vladimir Herzog: o aprofundamento do 

contexto, o protagonismo humano, as raízes culturais e os diagnósticos e 

prognósticos dos especialistas.  
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O aprofundamento do contexto é elemento fundamental para dar amplo 

sentido à narrativa, pois uma história deve estar amarrada a uma circunstância 

social, situando o leitor no tempo e no espaço. Já o protagonismo humano, é 

entendido como a chave da perspectiva que visa à humanização da reportagem. O 

jornalista deve valorizar o humano e dar voz a todos os grupos sociais que não têm 

visibilidade. A abordagem das personagens não pode se limitar aos relatos e fatos 

crus, mas deve se apoia no trabalho de campo do repórter, preenchendo as lacunas 

dos testemunhos com percepções sensíveis.    

A identidade cultural, por sua vez, diz respeito às personagens da 

narrativa, que nada mais são que representações de pessoas da vida real. Explorar 

a identidade cultural dos indivíduos da reportagem é, na prática, fazer o leitor 

entender, mais profundamente, suas práticas, ações e comportamentos. A cultura 

de um povo é o que guia suas condutas e o que faz as pessoas agirem de 

determinada forma. Portanto, trazê-la na narrativa pode contribuir para a 

desconstrução de preconceitos e pode evitar possíveis juízos de valores.   

Apesar de não serem suficientes para a construção de uma narrativa 

jornalística mais humanizada e autoral, os definidores primários, fontes oficiais a 

quem o jornalista, muitas vezes, dá preferência em sua matéria, são elementos 

fundamentais do eixo de prognósticos e diagnósticos. Eles dão para a reportagem 

uma perspectiva mais crítica e analítica, trazendo discussões contextualizadas 

sobre o tema da narrativa. 

Assim, o papel do jornalista é amarrar todos os quatro eixos definidos 

por Cremilda Medina, flagrando o momento social vivo e revelando nele as 

estratégias narrativas discutidas por Motta (2007), de modo a configurar, ou ao 

menos tentar, um papel autoral, autônomo, de saber colocar o outro e colocar-se 

como, também, um ator ativo na narrativa. Nesse sentido, a partir do rompimento 

da barreira com o outro, a narrativa jornalística pode se construir e se configurar 

como mais humanizada e mais autoral.  

Os critérios de análise de Cremilda Medina e de Luiz Gonzaga Motta se 

completaram ao longo do trabalho de pesquisa. Num primeiro momento, ambos 

foram vistos como análises distintas e separadas. Ao caminhar da pesquisa, 

conforme foi adquirida certa maturidade e uma visão mais geral das reportagens, 

Medina e Motta se encontraram e formaram uma análise só. Montou-se, então, uma 
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ordem lógica com os critérios que pudessem auxiliar na resposta à pergunta deste 

trabalho (partindo do macro para o micro): contexto social; raízes 

históricas/identidade cultural; identificação dos conflitos e da funcionalidade dos 

episódios; protagonismo humano; diagnósticos e prognósticos especializados; 

construção de personagens jornalísticas; as estratégias narrativas e, finalmente, as 

metanarrativas - significados de fundo moral ou fábula da história - presentes nas 

narrativas jornalísticas. 

 

Resultados das análises 

      Atualmente, no Brasil, a agenda de direitos humanos nos jornais já é uma 

realidade. A violência, principalmente, faz parte dos noticiários e eventualmente 

outros temas da área os compõem. Os direitos humanos, como mostrado ao 

decorrer da pesquisa, alcançaram as partes mais nobres dos jornais. Portanto, a 

visibilidade é sim uma conquista da pauta jornalística no Brasil.  

No entanto, essa postura seria suficiente caso o jornalismo se 

comportasse apenas como um transmissor de informações, o que não é a realidade. 

Há uma vertente da profissão cujo potencial de transformação é ainda maior. 

Quando o jornalismo foge da sua objetividade, dos rigores técnicos e contorna os 

interesses econômicos e políticos, investindo em reportagens em profundidade, ele 

mobiliza e faz um convite à reflexão; reafirma sua natureza também pública, e não 

apenas comercial, e seu elo com a cidadania. 

A maior carência das narrativas de direitos humanos no Brasil – 

identificada nas análises - atualmente é elas serem assumidamente uma narrativa. 

A experiência do descobrimento, do trazer novas percepções – no sentido sensorial 

-, do desafiar o desconhecido e esquecer os preconceitos não tem sido a opção dos 

grandes veículos de comunicação. Antes, o que se vê nas narrativas de direitos 

humanos é um tratamento desumano que se esquece de quem está falando, que 

coisifica a informação e reduz a complexidade do real e dos acontecimentos em 

poucas palavras distanciadas. 

Além dos próprios rigores técnicos, oriundos da lógica burocrática, a 

rotina jornalística – marcada pela maximização da produção em menor tempo, 

enxugamento das redações, permanência e recrudescimento de uma estrutura 

narrativa baseada na pirâmide invertida e na técnica do lead - é ainda hoje uma 
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realidade na maioria das redações e um dos entraves à escrita de grandes 

reportagens.  

 A chamada ‘crise do modelo de negócios’, impulsionada após o 

surgimento da internet e o consequente aumento na demanda de informações 

(produto da Era da Informação), enxugou o tempo de produção nas redações e 

multiplicou (quantativamente) as publicações diárias de conteúdo. Hoje, a 

atualização quase instantânea dos acontecimentos, a necessidade de alimentar 

constantemente as redes sociais e os websites tornaram quase impossível o 

investimento em reportagens especiais e em profundidade. O tempo, o 

investimento financeiro e a dedicação para realizar um trabalho mais extenso – 

com personagens, contexto, raízes históricas, identidade cultural, diagnósticos e 

prognósticos especializados – transformaram-se em um privilégio e uma grande 

exceção na rotina de produção. Bem distante de ser uma regra geral.  

As narrativas jornalísticas do prêmio Vladimir Herzog analisadas neste 

trabalho traçam o perfil do jornalismo que trata sobre os direitos humanos. Por 

receberem o maior prêmio do tema no Brasil, elas representam o jornalismo 

considerado de melhor qualidade, ideal. Analisando-as, foi possível elencar as 

características que mais se repetem ao longo das reportagens, indicando 

“tendências” textuais ou comportamentais.  

É preciso ter em vista, contudo, que as reportagens premiadas não 

podem ser comparadas com matérias diárias, pois são reportagens em profundidade 

e, pelo tempo mais extenso de produção, podem desenvolver e trabalhar mais as 

personagens, dentre outros aspectos de construção narrativa.  

No que se refere ao contexto social, a maioria das narrativas investe com 

fôlego na contextualização do ambiente social. Nas narrativas em que esteve 

presente, o contexto foi trabalhado praticamente do começo ao fim, 

principalmente do ponto de vista das personagens. “Os filhos do Bolsa Família”, 

“Um Torturador à Solta”, “No Brasil do Zé Capeta”, “À Espera do Assassino”, “O 

Povo do Meio” e “Jurados de Morte” são narrativas que não deixam o leitor 

permanecer fora de uma circunstância. Com histórias, os autores inserem a 

narrativa no tempo e no espaço formando uma conjuntura maior que, ao invés de 

se resumir a um ou dois casos de personagens, coloca-os como uma minúscula parte 

de todo um contexto.  
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O contexto social, responsável por ampliar os fatos do presente e 

conceder-lhes significados maiores, de maneira geral, tem sido parte das 

prioridades jornalísticas nas matérias sobre direitos humanos. Esse resultado 

demonstra-se positivo para a profissão, pois, sabe-se, a informação isolada tem 

significados mais restritos do que a informação inserida em um contexto.    

O protagonismo humano, por sua vez, é unânime em todas as 

reportagens. A forma como ele é trabalhado varia, mas a importância dada às 

personagens sociais é ampla em todas as narrativas. Diferentemente das matérias 

jornalísticas veiculadas em jornal, as reportagens analisadas priorizam mais as 

personagens do que as fontes especializadas, ausente em muitas delas. Dessa 

forma, a credibilidade das matérias apoia-se, principalmente, nas histórias 

contadas pelas protagonistas e no trabalho de campo do jornalista que, de maneira 

ou de outra, deixa seus rastros de subjetividade no texto.   

O humano é, de fato, o eixo das narrativas, e isso é extremamente 

significativo para responder à pergunta da pesquisa.  Ele é quem está mais 

presente e quem recebe mais atenção do leitor e do autor. Os dados numéricos e 

os especialistas, nesse quadro, apenas complementam os relatos, e não o 

contrário, ou seja, não se constituem nas vozes de maior respeito da narrativa. A 

presença de muitos testemunhos em uma reportagem demonstra a preocupação em 

manter a polifonia e construir uma narrativa a partir de uma diversidade de vozes e 

de pontos de vista.  

A unanimidade do protagonismo social nas reportagens prova que este é 

um elemento essencial à representação humana e que, sem ele, o fato jornalístico 

não tem vida e não se engrandece aos olhos do leitor.  

No entanto, ainda que a valorização do protagonismo social signifique, 

em partes, uma narrativa mais humanizada - pois, afinal, preza pelos atores sociais 

-, a forma como ela é trabalhada não condiz com a maneira mais adequada, 

segundo os estudos de Cremilda Medina. Prevalecem narrativas com uma escrita 

pouco sensível, resultado da técnica de imparcialidade que distancia o narrador de 

sua narrativa. Estabelece-se uma relação inexpressiva (em alguns casos até 

apática) com as personagens. As narrativas “mais ousadas” apresentam 

características físicas dos seus atores e, em raros os casos, fazem observações 
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comportamentais. Mas nenhuma delas realmente se aproxima das personagens e se 

inclui na situação.  

Apesar de todas as reportagens demonstrarem indícios do trabalho de 

campo do (a) jornalista, nenhuma delas articula o uso dos cinco sentidos. Ao 

contrário, a maioria traz um texto de autoria limitada que ignora a importância de 

trazer à luz o ato presencial e promover, por fim, a transformação. O olhar do 

repórter manifesta, muitas vezes, uma visão restrita, pouco atenta ao ambiente e 

às expressões da personagem. Numa busca incessante por aspas, o autor esquece-

se de trazer as colaborações da sua presença e, sob sua ótica, um pedaço de cada 

lugar em que esteve. 

As raízes históricas são desconsideradas pela maior parte das narrativas. 

O bom uso do contexto social, por ora, acobertou a ausência de explicações 

ancoradas no passado. Mas, em se tratando de reportagem, a necessidade de um 

aprofundamento dos fatos é unânime não só nas narrativas de direitos humanos, 

mas em todas as demais. 

O foco excessivo nos relatos e acontecimentos do presente, observados 

principalmente nas análises de Luiz Gonzaga Motta, minimizou a importância de 

buscar as raízes históricas que explicam a ocasião que se está narrando. Nesse 

sentido, a atenção no “aqui” e no “agora” impossibilitou - ou, pelo menos, 

dificultou - a associação, indispensável, do presente com o passado. O resgate 

histórico é indispensável para a construção de uma narrativa jornalística 

verdadeiramente clara.  

Uma exceção a essa tendência, dentre as matérias analisadas, foi a 

reportagem “Os Filhos do Bolsa Família”, de Cristiane Regina Barbieri, que soube 

trabalhar, utilizando as personagens, o passado e o presente em sincronia 

narrativa. As condições das mães no Bolsa Família anos atrás explicam o surgimento 

do programa. Assim como, as condições presentes dos filhos dessas mães justificam 

a necessidade de repensar o mesmo programa.  

A identidade cultural, como um aspecto mutável das sociedades, diz 

respeito a comportamentos atuais. O que justifica a presença da identidade 

cultural na maior parte das narrativas do prêmio Vladimir Herzog é a valorização do 

protagonismo social que, pelo espaço privilegiado às personagens, permitiu a 

expressão, muitas vezes nas entrelinhas, de costumes, valores, crenças, etc.  
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Os testemunhos contam situações, dificuldades, pensamentos e acabam 

revelando, por trás, a identidade cultural de um povo. Por exemplo: quando a 

reportagem de Eliane Brum, “No Brasil do Zé Capeta”, fala do padre, da fé de Zé 

Capeta e de outros personagens ela revela ao leitor que a religiosidade faz parte da 

cultura daquele povo. Na maioria das reportagens, a identidade cultural é 

demonstrada desta forma. Não é explícita, exposta literalmente na escrita do 

autor, mas insere-se no que as personagens falam e também nas fotografias, que 

mostram aspectos dos seus cotidianos. 

Os diagnósticos e prognósticos especializados, que nas matérias diárias 

costumam ser supervalorizados, nas reportagens analisadas foram colocados como 

plano secundário. Observando a construção das narrativas, fica evidente que o 

mergulho jornalístico nas histórias é suficiente para sustentar a credibilidade. As 

personagens, neste caso, são as mais adequadas para falar de suas próprias 

situações.  

A se ter em vista, mais especificamente, a análise pragmática proposta 

por Motta, alguns pontos são possíveis de destacar em comum nas reportagens. A 

condição de narrador, por exemplo, se esconde na escrita distanciada das 

personagens, mas se expressa nos trechos interpretativos, que também gozam de 

uma linguagem técnica, mas refletem a opinião do autor. Poucos autores se 

assumem do começo ao fim, sem extrapolar o hábito burocrático de escrita.  

O que fica perceptível nas análises é que a maioria dos autores tenta 

passar a mensagem que pretendem por meio das personagens e dos números, sem 

transmitir a sensação de que se trata de um posicionamento pessoal no fundo. Não 

fica evidente para o leitor que tudo compõe a visão do autor, que o tempo todo é 

ele quem está dizendo, mesmo por meio de terceiros.  

Parece haver um medo enrustido em declarar-se autor e ser mal julgado 

pelo leitor. O receio em romper com a imparcialidade, incansavelmente discutida 

em jornalismo, implica em muitos dos impasses apontados nas narrativas 

analisadas. O pouco uso dos cinco sentidos, o distanciamento do autor em relação 

às personagens, a insuficiente sensibilidade colocada em texto, entre outros 

aspectos, são fruto, em partes, do esforço de se manter isento. A subjetividade, 

inerente a qualquer narrativa, parece ser, estrategicamente, restrita ás 

personagens.  
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É, talvez, por esse motivo que a análise pragmática da narrativa 

jornalística exibe tantos esforços na construção das personagens, na criação dos 

episódios e na transmissão de uma mensagem, chamada de fábula da história. A 

observação textual das análises flagra na linguagem jornalística estratégias de 

construção dos efeitos de real, principalmente usando as personagens para ocultar 

a autoria, e de construção de efeitos poéticos, que tentam aproximar o texto da 

vida real e despertar emoções nos leitores.  

A narrativa jornalística, nesse sentido, mostra sua semelhança com os 

textos de literatura, pois também criamos personagens, dramas, conflitos e 

desfechos. Também procuramos, ao máximo, mexer com o emocional do leitor. 

Apenas na análise, nos empregos de expressões, no uso de figuras de linguagem e 

de advérbios específicos é que percebemos que o jornalismo realmente configura 

uma narrativa. Não qualquer uma. Uma narrativa do presente. Uma narrativa 

factual. Ou, na expressão síntese de Cremilda Medina, uma narrativa da 

contemporaneidade. 

 

Considerações Finais 

Diante do exposto, retoma-se a questão inicial da pesquisa: quais são as 

perspectivas pelas quais a narrativa jornalística sobre direitos humanos no Brasil 

tem-se orientado? Há uma construção humanizada orientada pela autoralidade?  

Os resultados, aqui apresentados, permitem dizer que se tem orientado, 

em primeiro lugar, pelo humano. A preocupação do jornalista em pautar o 

sofrimento e as injustiças humanas, procurando chamar atenção do seu leitor e 

assim sensibilizá-lo, é o maior sinal de humanização nas reportagens analisadas.  

A sensibilidade existe, atinge o repórter. No entanto, ainda é barrada 

pelo tecnicismo e o bloqueio (talvez até cultural) dos cinco sentidos. A 

sensibilidade encontra espaço para expressar-se apenas nas falas das personagens. 

A autoralidade, por sua vez, mantém-se sufocada, contida nas entrelinhas da 

reportagem. 

Por trás de todas as técnicas, ainda camuflado, há o jornalista autor que 

tenta reivindicar sua autoria a todo custo. O esforço é tamanho que, ao olho nu, 

pode passar despercebido. Ainda que o êxito em manter-se escondido funcione, 

pouco proveito é possível tirar disso. A negação da própria condição humana fecha 
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os olhos para perspectivas que vão além do que o objetivo nos concede. Assumir-se 

autor é, na verdade, dar-se o direito de expressar-se livremente. De manifestar 

toda a riqueza que o olhar humano pode enxergar no outro.   

 

Referências 

 

BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história social da mídia: de Gutenberg à 
Internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.  

FERREIRA, Carmélio Reynaldo. Mídia e Direitos humanos. ZENAIDE, Maria de Nazaré 
Tavares (org.). Direitos Humanos: capacitação de educadores. V. 2. João 
Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2008. 

HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a 
uma categoria da sociedade burguesa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984. 

HOBSBAWM, Eric. A era das revoluções: 1789-1848. Editora Paz e Terra, 2015.  
KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: o que é Iluminismo. Lisboa: Edições 70, 

1990. 
LOCKE, John. Carta acerca da tolerância. In: Os Pensadores. São Paulo: Abril 

Cultural, 1973. 
MATTELART, ARMAND. A construção social do direito à Comunicação como parte 

integrante dos direitos humanos. Intercom- Revista Brasileira de Ciências da 
Comunicação. São Paulo: 2009.  

MEDINA, Cremilda. A arte de tecer o presente. São Paulo: Summus, 2003. 
_____. A vida não é passível de um manual de redação. Entrevista concedida às 

alunas de jornalismo Bianca Gomes e Mariana Yole. São Paulo, 2015. (Informação 
verbal). 

_____. Ciência e jornalismo: Da herança positivista ao diálogo dos afetos. São 
Paulo: Summus, 2008.  

_____. “Nem imparciais, nem objetivos, mas cúmplices”. IN: Jornal O Povo 
Fortaleza, 31 Ago 2015.  

MOTTA, Luiz Gonzaga. Análise pragmática da narrativa jornalística. Petrópolis: 
Vozes, 2007.  

ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. 
RESENDE. O Jornalismo e suas Narrativas: as Brechas do Discurso e as Possibilidades 

do Encontro. Galáxia. Revista do Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
e Semiótica, n. 18. São Paulo: PUC/SP, 2009.  

SANTOS, Boaventura de Sousa. Por uma concepção multicultural de direitos 
humanos. Revista Crítica de Ciências Sociais, nº 48, 1997, p. 11-32. 

SILVA, Luiz Martins da. Jornalismo, espaço público e esfera pública, hoje. Revista 
Comunicação e Espaço Público, ano IX, nº 1 e 2. Brasília: Ed UnB, 2006.  

VIVARTA, Veet; PANELA, Guilherme. Mídia e direitos humanos. Brasília: ANDI, 
2006.  

 


