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Resumo 

 

O presente trabalho registra o uso do jornalismo humanizado nas matérias da Folha de 

S. Paulo sobre a epidemia do Ebola, que ocorreu na África entre os anos de 2014 e 

2016. Por meio de análise de conteúdo, com abordagens quantitativa e qualitativa, 

identificam-se elementos humanizadores no jornal de referência, como ter o ser humano 

em seu valor central, o repudio a violência e aceitar as diferenças.  

 

Palavras-chave: Jornalismo humanizado; Ebola; Folha de S. Paulo; humanismo; 

África. 

 

Introdução 

O presente trabalho tem como finalidade discutir a importância da humanização 

no jornalismo produzido nos dias atuais. Observa-se aqui que o jornalismo humanizado 

trata especialmente de assuntos sobre conflitos armados, epidemias e desastres naturais. 

Neste artigo apresenta-se uma análise de conteúdo, qualitativa e quantitativa, sobre a 

epidemia. Escolhe-se para análise a epidemia do Ebola, ocorrida na África em 2014 por 

considerar a doença de grande relevância social, uma vez que havia risco de contágio 

global. A Organização Mundial da Saúde (OMS) decreta o fim da epidemia apenas em 

2016.  

Ressalta-se a importância do uso do jornalismo humanizado, pois ainda há uma 

grande dificuldade de se discutir o conceito e há pouca literatura sobre a área em língua 

portuguesa. Para entender o jornalismo humanizado, antes, discute-se a ideia de 

sociedade humanizada. Para o sociólogo Zygmunt Bauman (2007), a sociedade pós-

moderna está distante de ser uma sociedade humanizada, pois é fruto do capitalismo e 
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da fragilidade dos laços, o que gera uma sociedade mais escassa quando se diz respeito 

a causas mais humanitárias. 

 O humanista Salvatore Pulleda (apud IJUIM, 2012) define o que é e não é 

humanizado. A humanização destaca conceitos como: ter o ser humano como centro das 

preocupações; afirmação de igualdade de todos os seres humanos; reconhecimento da 

diversidade pessoal e cultural; tendência em desenvolver o conhecimento além do que é 

aceito como verdade absoluta; afirmação da liberdade de ideias e crenças e repudio a 

violência. Do outro lado, encontram-se os efeitos desumanizadores, que são: crença na 

verdade absoluta; sede de poder; recusa e ignorância pela cultura do outro; desrespeito 

ao diferente e as diferenças.  Paulo Freire (1992 apud UYTDENBROEK, 2001) está de 

acordo com Pulleda (apud IJUIM, 2012) quando diz que, para tornar uma sociedade 

mais humana, é necessário que as pessoas respeitem mais as diferenças, aceitem a 

pluralidade dos interesses e que a democracia deveria se abrir para uma construção 

coletiva para um mundo mais solidário. Uytdenbroek (2001) defende que o ser humano 

precisa de um resgate e que isso vai de encontro ao fomento de se adquirir novos 

conhecimentos. 

Ijuim (2012) concorda com os autores acima quando diz que a humanização é 

feita através do saber, trazendo os conceitos humanizadores e desumanizadores para o 

jornalismo, a fim de identificar se há esses elementos nos veículos de comunicação. 

Para o autor, o jornalismo deve refletir as dores do mundo e não causar mais dor ao 

mundo.  

Kovach e Rosentiel (2003) discutem o que é ser jornalista. Para os autores, ser 

jornalista é um grande desafio, pois além de sofrerem muita pressão no trabalho, sua 

função principal ainda consiste em um serviço social, mesmo que, em sua estrutura, 

também existam funções comerciais e financeiras. Freire (1989) complementa dizendo 

que o jornalista tem um compromisso com a sociedade e essa é a essência deste 

profissional.  

Nesta pesquisa analisa-se o jornal de referência Folha de S. Paulo. Segundo a 

Associação Nacional de Jornais (ANJ), no momento da escolha do veículo (2015), a 

Folha de S. Paulo estava entre os três jornais de maior circulação no país. A Folha de S. 

Paulo contém fatores de credibilidade definidos por Zamin (2014) como essenciais para 

compreensão da noção de referência: tradição, credibilidade, seriedade, reflexão, 

orientação internacional, diagramação sóbria, apelo cosmopolita, etc. 
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Analisa-se como o jornal de referência comporta-se diante da cobertura da 

epidemia do Ebola, um vírus do gênero Filovirus, altamente infeccioso. Segundo o 

médico Dráuzio Varella (2014), o Ebola já vez vítimas em 1995, 2000 e 2007, mas 

foram surtos controlados; já a epidemia de 2014 foi anunciada pela OMS como 

“emergência sanitária mundial”.  

 

Discutindo o Jornalismo Humanizado 

Ijuim (2012, p.122) diz que uma mídia mais humanizada é aquela disposta a 

superar a dor e o sofrimento, e que busca um atitude humanista, que “respeite e 

considere posições humanistas” e suas diferentes culturas. O autor também vai citar o 

que desumaniza a relação dos órgãos de imprensa com a sociedade. Para ele, a visão 

internacionalista não aspira por um mundo uniforme. Porém, deve-se respeitar e 

reconhecer as diferenças. O autor ainda afirma que as relações de poder mundiais 

levantam muros sobre o que releva e o que desumaniza o desenvolvimento da 

sociedade, e que certas ações devem ser repensadas. 

Para fazer um recorte humanizado, a narrativa deve deixar de lado estereótipos, 

superar o caráter simplista dos textos jornalísticos e tratar o ser humano na sua inteireza 

complexidade. Trata-se de deixar de lado o senso comum e estimular um visão crítica, com 

maior diversidade. Em uma matéria deve-se deixar de tratar as pessoas como fonte de 

informação e sim colocá-las como personagens, em sua essência como pessoas. Humanizar 

o personagem da reportagem vai além de contar sua história com mais sensibilidade, ajuda a 

trazer mais aspectos humanizados à profissão do jornalista e sensibiliza mais o leitor. 

Ijuim (2012) vai citar que uma das fontes que mais humanizam o ser humano é o 

saber. É através do saber que se transformam as pessoas em indivíduos mais humanos. A 

educadora Maria Inez Rodrigues (2013) afirma que a educação é um processo que busca 

levar conhecimento científico às pessoas e esses conhecimentos, segundo a autora, foram 

produzidos intencionalmente por um conjunto de homens, a fim de possibilitar que o 

indivíduo passe do estado vegetativo de inércia para um estado de consciência. Assim, o ser 

humano é capaz de enxergar as situações sociais e partir para a prática de mudanças por 

meio de conhecimento adquirido. 

Kovach e Rosentiel (2003) defendem que o jornalismo deve seguir regras e leis cada 

vez mais rigorosas, a fim de manter sua ética e sua moral, evitando assim inúmeros 

problemas. Destacam que há um risco enorme da imprensa acabar sendo subordinada ao 

mundo do discurso comercializado. Para os autores, a esperança está em olhar para o 
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passado e aprender com o que ficou para trás, pois o futuro da era digital gera uma 

liberdade para a produção de informação feitas sem embasamentos, dispensando todas as 

leis éticas e morais jornalísticas. 

 

Metodologia e análise 

O material analisado foi coletado por meio do acervo da Folha de S. Paulo, onde 

se encontra todos os jornais impressos do jornal de forma digitalizada. No campo 

“busca” foi digitada a palavra “ebola” e a pesquisa detectou 798 páginas com a palavra. 

No recorte de tempo entre janeiro de 2014 a julho de 2016 havia 492 páginas com 

matérias com a palavra buscada. Após isso foi feita nova seleção, com retirada de todas 

as matérias ou chamadas em que a palavra “ebola” era colocada fora de contexto. Logo, 

o corpus do trabalho ficou com 78 matérias. 

Foi realizada uma pré-análise, com o intuito de definir a problematização da 

pesquisa. Em seguida, fez-se a exploração do material, determinando as categorias e as 

unidades, conforme a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2014). Por último, tem-se a 

inferência dos dados. 

Para a apresentação da análise quantitativa, organizam-se gráficos, permitindo 

assim uma melhor visualização do que é mais ou menos explorado na cobertura do 

Ebola na Folha de S. Paulo. Para a análise qualitativa, realiza-se uma leitura 

classificatória, de acordo com as categorias desenvolvidas a partir da pré-análise. São 

elas: 

1. Controle da doença: Entram nessa categoria notícias que envolvam o 

controle da doença, planos de prevenção da epidemia e as medidas para 

evitar o Ebola. Enquadram-se aqui matérias que trazem informações sobre o 

que a população deve fazer para se cuidar e evitar a transmissão da doença; 

as decisões de países e estados referente ao acesso às áreas infectadas a fim 

de controle da epidemia; decisões de presidentes; chefes de estados; cias 

aéreas sobre averiguação de pessoas que estiveram em áreas de risco a fim 

de evitar que a doença se espalhe; cuidados tomados por médicos e 

enfermeiros para o controle da doença; e decisões de combate à doença com 

medicamentos e vacinas. 

 

2. Causas da propagação da doença: Nessa categoria entram informações 

relacionadas à transmissão da doença e as formas de contágio; como a 
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doença pode se propagar nos países atingidos, nos hospitais e até mesmo em 

locais considerados mais seguros e distantes do foco; incluem-se aqui 

também informações sobre a falta de instrução em comunidades mais 

religiosas, sobre as aglomerações e os enterros feitos de forma inapropriados, 

fomentando a transmissão da doença. 

 

 

3. Auxílio para o controle da doença: Nessa categoria enquadram-se as ajudas 

econômicas/financeiras de outros países aos estados atingidos pelo surto. 

Enquadram-se aqui também ajudas internacionais com envios de médicos; 

enfermeiros e especializados da área da saúde para ajudar os pacientes. 

Incluem-se também ajudas humanitárias, ONGs que construíram hospitais e 

pontos de apoio para os doentes e ONGs envolvidas na distribuição de 

alimentos para áreas mais isoladas. E, por fim, nessa categoria enquadram-se 

também ajuda financeira para o financiamento de estudos para remédios e 

vacinas. 

 

4. A estigmatização da doença: Aqui enquadram-se casos de pacientes que 

sobreviveram ao Ebola e as dificuldades enfrentadas por eles após a doença. 

Relatos do que a doença deixou e a situação dos países depois de tantas 

mortes. Inclui-se aqui também o preconceito gerado na sociedade. 

 

 

5. Prognóstico em relação ao avanço da doença: Nessa categoria vamos 

colocar o prognóstico da epidemia em meio à crise. Qual era a previsão de 

aumento dos números de doentes ao longo dos meses; previsão referente ao 

tempo que a epidemia ainda iria durar; números de contágios; números de 

pacientes que iriam morrer da doença e a previsão da diminuição dos casos 

após o início dos estudos em relação ao surgimento do medicamento e da 

vacina. 

 

6. Sobre o Ebola, o que é a doença: Informações gerais sobre a doença, com 

enfoque histórico e médico.  (Como surgiu? / O que é? / Qual é o vírus? / 
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Como ele age? Quais os sintomas? / Qual o seu histórico?) Aqui refere-se a 

textos informativos sobre o Ebola.  

 

Para a análise quantitativa, apresenta-se o primeiro gráfico, onde mostra todo o 

material encontrado e todo o material filtrado para a análise. 

 

Gráfico 1 – Distribuição das matérias e do corpus de pesquisa no período da 

análise  

 
Fonte: SOBRINHO (2016) 

 

A partir desse gráfico é possível destacar os meses em que houve maior índice 

na Folha de S. Paulo sobre as notícias do Ebola. Ressalta-se que nos mês de outubro de 

2014, onde há um pico no material produzido pelo jornal, coincide com o mês em que 

houve um norte-americano infectado pela doença. Isso demonstra a falta de importância 

que o jornal dá às vidas africanas, relevando a importância da notícia apenas no 

momento em que um americano é infectado.  

Outro dado possível de detectar foi o alto índice no mês de agosto de 2014, mês 

no qual a correspondente da Folha, Patrícia Campos Mello esteve em Serra Leoa, país 

mais atingido pelo Ebola, o que nos leva a afirmar que a presença de um jornalista em 

meio ao desastre é importante, pois possibilita a produção de matérias mais humanas. 

Quando não há um correspondente em meio à tragédia, os jornais costumam utilizar 

informações vindas de agências de notícias, geralmente carregados de números, e com 

poucas informações sobre os seres humanos e suas dores, o que desumaniza o trabalho, 

pois não coloca o ser humano em seu valor central. O uso de dados, apesar de trazer 

credibilidade à notícia, desumaniza, pois as histórias das pessoas se perdem em meio às 
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estatísticas, dificultando a possibilidade do leitor de se colocar no lugar do próximo e 

entender suas dores.  

A presença da jornalista Patrícia Campos Mello é importante para a epidemia do 

Ebola, pois dá voz as pessoas que estavam vivenciando essas histórias. Podemos 

constatar isso no gráfico a seguir, que mede as fontes, divididas em grupos, conforme 

abaixo: 

Grupo 1: Profissionais da área a saúde (médicos, enfermeiros, cientistas, 

hospitais e farmacêuticos. 

Grupo 2: OMS (Organização Mundial da Saúde) 

Grupo 3: ONU (Organização das Nações Unidas) 

Grupo 4: ONGs (Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, Instituto Nacional de 

Saúde dos Estados Unidos, ONG Plan International; Unicef; Programa Mundial de 

Alimentos; EcoHealth Alliance, Organização Humanitária Samaritan’s Purse)  

Grupo 5: Autoridades (Presidentes; Ministros; Secretários; Diretores; Chefes de 

Estados)  

Grupo 6: Estados (EUA; Canadá; Cuba; Austrália; Serra Leoa; Guiné; 

Libéria...). 

Grupo 7: Vítimas (Pacientes; familiares; amigos)  

Grupos 8: Outros (Cias Aéreas; Banco Mundial; Igrejas; Jornais). 
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Gráfico 2 – Quantidade de fontes por grupos analisados por meses 

 

 
Fonte: SOBRINHO (2016) 

 

É possível verificar que há um número alto na categoria “Autoridades” (fontes 

oficiais). Isso se dá devido à menção de mais de uma fonte de autoridade em uma 

mesma matéria. Pode-se também ver que há um número mais baixo no grupo 

“Vítimas”, porém com um pico no mês de agosto. Este foi o mês em que a jornalista 

Patrícia Campos Mello esteve no local da epidemia, o que facilitou a produção de 

material embasado em pessoas e com menos números para o jornal Folha de São Paulo. 

Após análise quantitativa parte-se para análise qualitativa, baseando-se nas 

categorias já estabelecidas.  

 

O gráfico abaixo revela a distribuição dos parágrafos das 78 matérias 

jornalísticas nas seis categorias construídas com base na leitura das matérias.  
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Gráfico 3 – Distribuição do corpus pela categoria da pesquisa 

Fonte: SOBRINHO (2016) 

 
Para a análise das 78 matérias do corpus, observou-se parágrafo por parágrafo os 

conteúdos, a fim de identificar qual a categoria que predomina na cobertura sobre o 

Ebola do jornal já citado. Algumas matérias, mais completas, trazem em sua estrutura 

quase todas as categorias, porém, outras se limitam a apenas uma. 

Após a análise, chega-se a constatação de que houve um número muito elevado 

de matérias sobre o controle da doença, mais que o dobro da segunda colocada, a 

categoria sobre as causas da propagação da doença. Isso se dá pelo fato de que em 

praticamente quase todas as matérias havia alguma informação sobre as formas de 

controle, pois existia um medo muito grande da epidemia se alastrar para mais países.  

Por outro lado, a categoria que menos apareceu foi sobre a estigmatização da 

doença, que trata de forma mais específica sobre as pessoas contaminadas e a situação 

pela qual passavam. O baixo número (42) pode ser devido ao difícil acesso à área 

contaminada, o que dificulta a checagem de informações também. Durante toda a 

epidemia, a Folha de S. Paulo deslocou uma pequena equipe de reportagem à Serra 

Leoa, país mais atingido pelo Ebola, porém não foi possível que a estadia da repórter e 

do câmera se prolongasse, pois havia um risco muito grande de contágio. Nos outros 

períodos, as notícias eram produzidas através de informações vindas de agências de 

notícias e sites oficiais – logo, não eram produzidas pelos jornalistas da empresa. 

Em cada uma dessas categorias foi possível constatar um comportamento sobre a 

cobertura feita pela Folha de S. Paulo. 
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Na categoria 1. Controle da doença foram identificados que os critérios de 

noticiabilidade estavam focados na realidade de grandes centros econômicos e não nos 

países em que ocorria a epidemia, ou seja, a Folha de S. Paulo esteve mais preocupada 

em informar as medias de controle utilizadas por outros países e não dos países 

atingidos e, também a reação de outros países que temiam a epidemia. Isso demonstra 

que a doença só ganhou força na mídia quando houve risco de contágio global.  

Na categoria 2. Causas da propagação da doença, a Folha de S. Paulo levanta 

muitos questionamentos sobre os rituais das religiões predominantes da região, que 

levam a uma maior propagação da doença, porém o jornal não interveio de forma crítica 

às religiões orientais, nem desvalorizou ou desrespeitou qualquer crença ou cultura, 

mantendo a linha do jornalismo informativo (mais objetivo) e dando foco aos quesitos 

sobre o controle da doença. 

Na categoria 3. Auxílio para a doença pode-se notar uma grande perda do valor 

humano, pois as notícias se baseavam em dados e estatísticas. A Folha de S Paulo 

manteve seu caráter informativo, repassando aos seus leitores as ajudas que os países 

africanos receberam do restante do mundo.  

A categoria 4. Estigmatização da doença pode ser considerada a categoria mais 

importante para o jornalismo humanizado, pois é nela que se encontram as histórias das 

pessoas e se apresentam o valor humano. São por meio das matérias produzidas com 

pessoas, onde se coloca o ser humano como protagonista da história, que se tem uma 

noção maior do valor dos números gerados. Se as estatísticas são importantes para gerar 

o sentido de veracidade e credibilidade, cabe ao jornalismo e à humanização o 

reconhecimento do outro e a compreensão da dimensão da diversidade. 

A categoria 5. O prognóstico em relação à doença retrata uma mídia alarmista, 

que se baseia em dados não confirmados. Ressalta-se também que o valor negativo dos 

prognósticos gera maior alarde na mídia, de modo a amplificar o risco, o que tem um 

valor-notícia maior do que se o prognóstico fosse positivo. Acaba-se por valorizar o 

lado negativo do acontecimento.  

A categoria 6. Sobre o Ebola, o que é a doença? tem grande relevância, pois é 

nela que estão as informações sobre a doença propriamente dita. Segundo Ijuim (2012), 

o “saber” é uma causa humanizadora. Saber da cultura e da situação econômica e social 

dos países atingidos ajuda a imaginar como é a vida nesses países, colaborando para que 

todos respeitem as diferenças, os ideais e as crenças de outros povos. 
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A partir desta análise, é possível observar que a Folha de S. Paulo aborda a 

epidemia de forma diferenciada diante das vítimas, dando um valor diferente às vidas do  

norte-americano e do europeu, em  oposição à vida dos africanos, que são 

desvalorizados. Encontra-se também pistas de um jornal alarmista, com prognósticos 

negativos. Segundo dados da OMS, o número de vítimas totais do surto de Ebola não 

chega nem perto das previsões feitas pelo jornal. A Folha de S. Paulo apresentou 

números muito mais elevados, o que poderia causar alarde social.  

 

Considerações finais 

O jornalismo humanizado pressupõe alguns elementos: pôr o ser humano em 

valor central; respeitar a cultura do próximo; não incitar a violência ou a agressão; agir 

com ética, fugindo da capitalização dos veículos; evitar fórmulas engessadas, como o 

lide; evidenciar o valor da vida humana e evitar o jornalismo feito somente através de 

dados. Por meio da análise de conteúdo realizada, conclui-se que a Folha de S. Paulo faz 

um jornalismo com base em dados, números e estatísticas, conclui-se isso por meio da 

categoria “prognóstico em relação à doença”.  Também é possível observar que o jornal 

evidencia a voz de autoridades e pouco dá voz às vitimas, além de distinguir o 

tratamento entre elas.  Notou-se que há um predomínio de fontes oficiais, ligadas ao 

poder político ou à área da Ciência. Apesar da Folha de S. Paulo sempre utilizar fontes 

especialistas e autoridades, verificou-se poucas fontes que “sentiram na pele” os 

impactos da epidemia. Embora os pacientes representassem risco de morte para os 

jornalistas, a população local não doente também não é escutada. Fica clara a 

valorização que o jornal de referência dá à vida norte-americana, ao mesmo tempo, que 

desvaloriza por completo a vida de africanos, além de apresentar um jornal alarmista, 

com prognósticos negativos em relação ao surto epidêmico. 

Outra hipótese levantada baseia-se no fato de, quando o profissional vivencia a 

tragédia, ser mais fácil trazer elementos do jornalismo humanizado - que também foi 

confirmada. Verificaram-se que as notícias mais humanizadoras, em que se coloca o ser 

humano como valor central, foram aquelas produzidas pela jornalista Patrícia Campos 

Mello, quando esteve presente em Serra Leoa, país mais atingido pelo vírus. O jornal 

em análise, quando teve jornalista diretamente no local da epidemia, alterou o 

jornalismo que estava sendo feito, valorizando as histórias de vida em detrimento do 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 12 

aumento do número de infectados. Destaca-se, contudo, que este período é bastante 

pequeno em relação aos anos da epidemia em que as estatísticas predominaram.   

A Folha de S. Paulo, jornal impresso de maior circulação do país, tem 

responsabilidade com a sociedade, especialmente quando cobre assuntos sensíveis, 

associadas ao risco de morte e ao avanço de uma epidemia. É através da leitura feita 

pelo jornal que a sociedade tem a oportunidade de conhecer os fatos e de se sensibilizar 

com eles. É possível sensibilizar o leitor por meio de uma linguagem mais literária, mas 

é preciso perceber que o material produzido também tem que ser humanizador. As 

informações inseridas nas matérias devem representar as “dores do mundo”. Mudar a 

forma de escrever ajuda, mas não é só isso. 

Apesar da epidemia do Ebola parecer distante geograficamente, não podemos 

esquecer que em nosso país também ocorrem vários surtos epidemiológicos, como 

dengue, zika vírus, entre outros. Além de desastres, como foi o caso de Mariana em 

Minas Gerais.  

Esta pesquisa considera que levar o jornalismo humanizado para estudos de 

formação de profissional é tão importante quanto outras disciplinas, mais técnicas, pois 

sensibiliza a visão do futuro profissional, que ajuda a construir um olhar diferente com o 

jornalismo. Assim, a humanização acaba fomentando a produção de um jornalismo mais 

igualitário no que diz respeito às divisões de classes, raças, culturas e etnias. 
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