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RESUMO 

A proposta deste trabalho é observar os traços da presença da alteridade na reportagem do 

Fantástico, programa dominical da Rede Globo, sobre a entrada de refugiados sudaneses no 

Campo de Imvepi, em Uganda. Baseando-se nos filósofos Tzvetan Todorov e Julia Kristeva, 

reflete-se acerca da relação Eu e Outro, e por meio dos Estudos Culturais pensa-se a questão 

da diferença. Discute-se a importância de um exercício de alteridade no jornalismo e 

sistematiza-se as características do gênero da reportagem. Assim, percebe-se que a abordagem 

durante o desenvolvimento da narrativa é o que pode indicar o sentido construído sobre o 

Outro e que a reportagem, caracterizada pelo aprofundamento da informação, cumpre uma 

função importante como ferramenta para difundir aquilo que não é conhecido. 

PALAVRAS-CHAVE: reportagem; alteridade; telejornalismo; Campo de Imvepi; 

Fantástico. 

 

INTRODUÇÃO 

 As questões da identidade e da diferença estão, hoje, no centro da teoria social e da 

prática política. Pois diferentes grupos sociais e culturais estão buscando afirmar suas 

identidades e lutando por visibilidade. Assim, a posição privilegiada das identidades até então 

hegemônicas começam a ser questionadas, conforme observam as perspectivas dos Estudos 

Culturais. São as chamadas minorias em busca por mais representatividade em sociedades nas 

quais diferentes indivíduos são retratados.  

Atualmente, também vivemos uma grande crise migratória, na qual milhares de 

pessoas do Oriente Médio e da África morreram tentando chegar à Europa para escapar de 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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guerras, de perseguições e da pobreza. Logo, a entrada de refugiados e imigrantes em diversos 

países ocasiona choques culturais, fazendo com que o encontro entre o Eu e o Outro seja 

permeado por estranhamento e variadas opressões. 

Diante da necessidade de se compreender outras culturas, os meios de comunicação 

desempenham papel importante nesse processo, uma vez que participam de um sistema de 

mediação. E de que modo o jornalismo atua no momento de “traduzir” esses fatos? A 

reportagem, gênero jornalístico reconhecido pelo aprofundamento da informação 

(ALBERTOS, 1983), cumpre uma função importante como ferramenta para difundir 

conceitos e visões, e contribui para a formação do que não é conhecido. 

Considerando um período em que as migrações se acentuam pelo mundo, como as 

reportagens têm explicado essa situação? A partir desta inquietação acerca das produções de 

sentido construídas sobre o Outro pelo jornalismo, faremos uma reflexão acerca da nossa 

relação com o Outro e sobre a importância de um exercício de alteridade ao retratar diferentes 

culturas. Pensaremos o gênero da reportagem jornalística como ferramenta de auxílio para 

compreensão da diferença. Para fins de análise, este trabalho toma como objeto a reportagem 

do Fantástico sobre a entrada de refugiados sudaneses no Campo de Imvepi, em Uganda. 

Assim, buscaremos observar os traços de alteridade na narrativa jornalística que possibilitem 

uma melhor apreensão do Outro. 

 

2. DELIMITANDO O CONCEITO DE ALTERIDADE NO JORNALISMO 

Sabemos que os modos de narrar um fato são diversos e questões centrais das minorias 

como cidadania, identidade, e marginalização, são de difícil compreensão. Atualmente, 

muitos Outros buscam por representação. Com a diversidade de culturas e com as lutas do 

movimento negro, do movimento LGBT e do feminismo ganhando visibilidade, o exercício 

da alteridade – ao que muitos atribuem como a capacidade de compreender e de “colocar-se 

no lugar do Outro” - tem se tornado cada vez mais fundamental para as questões de 

representação. Na prática jornalística, na qual há um grande enfoque na condição de 

objetividade do trabalho, muitas vezes, o sujeito jornalista não é considerado. Como se a 

relação Eu e Outro não existisse, em nome de uma abstrata imparcialidade que não há como 

comprovar (KOVACH e ROSENSTIEL, 2003).  



 

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

 

 
  

3 
 

Entendo aqui a alteridade como uma relação de contraste, na qual o sujeito tem a 

capacidade de, a partir de reconhecer-se num grupo social, deslocar-se para tentar 

compreender a diferença e valorizá-la. 

De acordo com Claudia Lago (2010), a responsabilidade social do jornalismo só 

poderá “se concretizar com a incorporação da alteridade como referente” (LAGO, 2010, p. 

164). A autora ainda sugere que o jornalismo busque elementos do olhar antropológico, já que 

a Antropologia está em constante reflexão e se coloca a necessidade de apreender e acolher o 

Outro (LAGO, 2010).  

A pesquisa antropológica junto às camadas populares coloca na ordem do dia 

principalmente as relações de poder que perpassam o encontro com o Outro, 

sejam as relações com o pesquisador ou com a sociedade nas quais se inserem 

os grupos envolvidos (LAGO, 2010, p. 171). 

 

2.1. OLHAR O OUTRO 

Quando olhamos o outro, temos o reconhecimento e a consciência da nossa própria 

existência, já que é ao olhar o outro que identificamos a diferença. Ou seja, somos produtores 

de diferenças e nos reconhecemos na diferença. Julia Kristeva (1994), em Estrangeiros para 

nós mesmos, discorre sobre essa relação: o outro é aquele que não faz parte do grupo. “O 

estrangeiro começa quando surge a consciência de minha diferença e termina quando nos 

reconhecemos todos estrangeiros, rebeldes aos vínculos e às comunidades” (KRISTEVA, 

1994, p. 9).  

No encontro com o Outro são percebidas diferentes identidades que podem ser 

concebidas como “estranhas” ou “desviantes” (WOODWARD, 2003). “A dispersão das 

pessoas ao redor do globo produz identidades que são moldadas e localizadas em diferentes 

lugares e por diferentes lugares. Essas novas identidades podem ser desestabilizadas, mas 

também desestabilizadoras” (WOODWARD, 2003, p. 22). Segundo Todorov (1993), não é 

possível conhecermos os homens sem levar em conta seus costumes. A aproximação/interesse 

com o exótico, embora não tenha sido extinto, sempre levantou questionamento acerca dos 

valores em vigência (TODOROV, 1993).  
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Representar os diferentes grupos culturais sem estereotipar demanda conhecimento 

das relações de poder e daquilo que podemos classificar como história do Outro. Durante o 

Renascimento, a Europa valeu-se do contato com conhecimentos de outros lugares para o 

desenvolvimento de saberes e para a expansão territorial (TODOROV, 1993). Assim, a 

relação desses outros causou estranhamento. Em 1580, Michel de Montaigne já questionava a 

denominação “bárbaros” para os povos recém conhecidos (TODOROV, 1993). “Se voltarmos 

no tempo ou nas estruturas sociais, o estrangeiro é o outro da família, do clã, da tribo. 

Inicialmente, ele se confunde com o inimigo” (KRISTEVA, 1994, p. 100). Segundo Julia 

Kristeva (1994), com a formação dos estados-nação temos uma definição moderna: o 

estrangeiro é aquele que não tem a mesma nacionalidade. 

Hoje, podemos perceber que essas questões históricas contribuíram para que diversos 

países se encontrem em circunstâncias difíceis, que colocam suas populações em situações de 

guerra e miséria. Um cenário que expõe o estrangeiro, símbolo do ódio e do outro 

(KRISTEVA, 1994), novamente - como personagem de reportagens em todo o mundo. É 

também fundamental reconhecer que, sobretudo em um momento como esse 

informar ou produzir imagens e textos nos discursos cujos procedimentos 

internos são pautados por uma classificação de informações, como é o caso do 

jornalístico, significa dar forma ideológica e cultural aos fatos pré-existentes 

(RESENDE, 2007, p. 90). 

 

2.2. COMO O JORNALISMO SE RELACIONA COM O OUTRO E A 

IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO DA ALTERIDADE 

Ponderando, então, que os jornalistas aparentam ser autorreferentes, ou seja, partem de 

seus próprios valores para descrever o outro -, geralmente, as representações de migrantes 

ocorrem de maneira estereotipada. As formas de representação de muçulmanos pela mídia é 

um exemplo. As coberturas em episódios de atos terroristas acabaram por fazer simplificações 

e reforçar estereótipos, fazendo com que muitos muçulmanos fossem rechaçados por sua 

condição cultural em países da Europa e nos Estados Unidos.  

A falta de empenho dos jornalistas em esclarecer os fundamentos do Islã contribuiu 

para distorções (ALLAN, 2010). De acordo com Stuart Allan (2010), os relatórios noticiosos 

da imprensa britânica no período de 2006 a meados de 2007, retratavam um antagonismo 

entre Ocidente e Islã. Pois aquele que não é do grupo, é o outro. Do estrangeiro, só há 
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definições negativas, aquele que não faz parte (KRISTEVA, 1994). Ainda segundo Allan 

(2010), os jornalistas de toda a imprensa têm muito a pensar no que se refere à representação, 

principalmente, em questões de diversidade étnica. Uma vez que há nas notícias uma 

dicotomia “nós e eles” assumida pelos repórteres (ALLAN, 2010). Contudo, até mesmo na 

academia os estudos da diferença no campo do jornalismo são poucos, no que diz respeito à 

tematização da alteridade (DIONÍZIO, 2011). “E frágeis são o encontro intercultural e as 

formas enunciativas de que a prática jornalística dispõe para dizer o outro” (DIONÍZIO, 2011, 

p. 59). 

Já a pesquisadora Claudia Lago (2010) destaca que o jornalismo exerce um papel 

determinante na construção e ampliação da democracia e da cidadania, logo, os jornalistas 

têm a responsabilidade de ser conscientes (KOVACH e ROSENSTIEL, 2003). Embora há 

diversas conceituações sobre “qualidade”, o ofício jornalístico, historicamente, é visto como  

comprometido em fornecer informação de qualidade, fiscalizar os poderes e verificar. 

Utilizando o método da Análise de Discurso, o trabalho de Benetti e Reginato (2017) revela 

que ainda hoje, para os leitores, essas são as finalidades do jornalismo. Foram analisados 279 

comentários postados por 250 leitores nos sites e em páginas no Facebook de três jornais: 

Folha, Globo e Estadão. No todo seriam 11 finalidades, das quais quatro delas são principais, 

percebidas em mais de 75% dos trechos analisados (BENETTI e REGINATO, 2017). As 

principais são, nesta ordem de importância: a) fiscalizar o poder e fortalecer a democracia, b) 

informar, c) esclarecer o cidadão e apresentar a pluralidade da sociedade e d) verificar a 

veracidade das informações (BENETTI e REGINATO, 2017).  

Dessa forma, essa missão democrática e o papel guardião, oriundos dos valores do 

campo, fazem com que a imprensa nos ajude a definir nossas comunidades, nossa linguagem 

e nosso conhecimento comum (KOVACH e ROSENSTIEL, 2003). Ou seja: 

Os discursos jornalísticos tornam-se expressões máximas do que é verdadeiro; 

e é com eles, vale dizer, que construímos os nossos modos de compreender e 

ver o mundo, visões que tecem nossa percepção do outro e nossa maneira de 

lidar com o diferente ou o semelhante (RESENDE, 2007, p. 83). 

Com base nas leituras de Landowski, Cibele Barbosa Costa (2010) ressalta que não 

basta mais entender o exotismo de outras culturas: “agora é preciso viver, no cotidiano, com 

essas outras culturas” (COSTA, 2010, p. 72). Assim, a necessidade de redações mais diversas 

(KOVACH e ROSENSTIEL, 2003) também é algo que dificulta e que demonstra a grande 
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importância da reflexão sobre um exercício de alteridade no campo. Por exemplo, o Brasil 

entrou o milênio com o jornalismo sendo uma das profissões com a menor proporção de 

negros no país: 15,4% contra 82,8% de brancos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)
3
. Os Outros continuam tendo suas vivências descritas a partir da ótica dos 

Mesmos e pensadas para os Mesmos (COSTA, 2010; LAGO, 2010). Os Mesmos representam 

as identidades hegemônicas e fazem parte do público ideal (as camadas médias e altas da 

população, sobretudo brancas). Consequentemente, “na narrativa jornalística, a forma 

autoritária de narrar histórias se mantém, e, de certa forma, com mais agravantes por 

apresentar-se velada” (RESENDE apud LAGO, 2010, p. 168). 

Ao analisar quatro reportagens referentes ao massacre do Carandiru
4
, realizada pela 

emissora Rede Globo nos programas Jornal Nacional e Fantástico, Rafael Valles (2015) 

enfatiza a primeira delas - a reportagem produzida no dia seguinte ao ocorrido. A 

representação do que aconteceu com aquelas pessoas passa somente pelo discurso das fontes 

oficiais, como o diretor da Casa de Detenção e o então prefeito da cidade de São Paulo. 

“Nessa reportagem, a única possibilidade de se conhecer uma posição dos presos é quando a 

imagem mostra uma faixa com os dizeres “queremos nossos direitos”” (VALLES, 2015, p. 

50). Aqui o jornalismo escolhe como referência a macroestrutura e as fontes que a ela se 

relacionam. E, ao fazer isso, pode “desqualificar e tornar invisível o Outro em sua alteridade 

plena” (LAGO, 2010, p.174).  

Quem fala através dos meios de comunicação é aquele que se coloca como legítimo 

para informar e propagar a verdade. Esta mediação insere o jornalista em uma posição de 

poder que tem a possibilidade de contribuir para o reconhecimento da diferença e 

compreendê-la ou apenas desqualificá-la.  

Morigi e Viana (2016) alertam que precisamos nos reaproximar das múltiplas 

realidades e contextos, uma vez que diversos preconceitos são explicáveis apenas pela 

imposição da distância e pelo desconhecimento. Esse encontro possibilitaria reconhecer a 

beleza da diferença (MORIGI e VIANA, 2016) e acolher narrativamente a alteridade (LAGO, 

2010).  

                                                           
3 http://observatoriodaimprensa.com.br/mural/a_identidade_do_negro_na_midia/ 
4 O Massacre do Carandirú, como ficou conhecido, ocorreu no dia 2 de outubro de 1992, na Casa de Detenção de São Paulo. 

Após a intervenção da polícia para conter uma rebelião, 111 presos foram assassinados (http://globotv.globo.com/rede-

globo/memoria-globo/v/massacre-no-carandiru-1992/2268236/). 
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De acordo com Lago (2010), “qualquer trabalho que vise refletir sobre as condições de 

existência real de aspectos da relação entre jornalismo e sociedade, deve problematizar a 

perspectiva da importância social do jornalismo” (LAGO, 2010, p. 165). Desse modo: 

as maneiras pelas quais as escolhas rotineiras e cotidianas dos jornalistas com 

relação àquilo que é para relatar – qual a melhor forma de fazê-lo, e por que – 

os envolvem numa política de mediação, na qual uma cultura de alteridade se 

mostra muitas vezes significativa (ALLAN, 2010, p. 26). 

 

3. REPORTAGEM E A POSSIBILIDADE DE APREENSÃO DO OUTRO 

Com vimos, o jornalismo exerce função social na sociedade contribuindo para a 

democracia e desempenha um potencial papel na formação de opinião e no reconhecimento da 

diferença. Mas, será que em sua essência a prática jornalística apresenta-se como uma 

atividade em que uma cultura da alteridade é possível?  

Para Morigi e Viana (2016), a reportagem seria “a principal ferramenta para a 

construção de “elos” entre entes distantes na sociedade, devido ao seu potencial único de 

aprofundamento, contextualização e humanização dos relatos de realidade promovidos pelo 

jornalismo” (MORIGI e VIANA, 2016, p. 13). Em um mundo no qual os hábitos e a cultura 

estão em constante transformação, o gênero da reportagem pode ser encarado como “um 

respiro” (MORIGI e VIANA, 2016), na tentativa de “explicar” distintas realidades e 

diferentes vivências dos indivíduos, já que há um tempo de pesquisa e apuração maior para 

reportar e aprofundar a informação. 

Frente à estrutura simples da notícia, a reportagem oferece mais possibilidades para o 

desenvolvimento do tema/assunto (ALBERTOS, 1983). Assim, torna-se “a explicação dos 

acontecimentos atuais, que não são estritamente notícia, embora possam ser. Tenta explicar 

como são os fatos e suas circunstâncias. Também é ocasional, não se repete, não tem 

continuidade no jornal” (ALBERTOS, 1983, p. 280 – tradução da autora) 
5
. A pesquisadora 

Priscila Dionízio (2011) também resgata as características do estilo reportagem para pensá-lo 

como a forma jornalística que, ao reproduzir as histórias dos outros, traz ao público uma 

ampla relação com a diferença (DIONÍZIO, 2011). 

                                                           
5 “la explicación de hechos actuales que ya no son estrictamente noticia - aunque a veces sí pueden serlo. Intenta explicar el 

ser de los hechos y sus circunstancias explicativas. Es también ocasional, no se repite, no tiene continuidad en el periódico”. 
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Se a notícia acaba por, muitas vezes, anunciar um acontecimento, registrando 

suas características mais sumárias, de forma acabada no tempo, a reportagem 

pode enunciá-lo por meio de uma narrativa que recria esse acontecimento e 

seus tempos diante do interlocutor. Isso faz com que a notícia seja 

determinada pelo imediato e a reportagem pela atualidade e pelo tempo da 

narrativa (DIONÍZIO, 2011, p. 80). 

 Ainda no que se refere às características da reportagem, Kovach e Rosenstiel (2003) 

trazem algumas definições como investigativa ou interpretativa. A reportagem investigativa 

seria um diferencial para a função de monitoria do repórter, e a interpretativa o resultado de 

reflexão e análise de uma ideia, uma nova forma de olhar (KOVACH e ROSENSTIEL, 

2003). 

 De acordo com Albertos (1983), além de ser tratada por diversos autores como o 

gênero de maior profundidade do jornalismo, seja denominada grande reportagem ou 

reportagem especial, há de se considerar também que a reportagem é uma informação narrada 

que pode ser orientada pela personalidade do jornalista. Podendo assim, alçar outros voos 

literários (ALBERTOS, 1983). Essa relativa autonomia e personificação faz com que o autor 

conclua que “a reportagem é o gênero jornalístico por excelência” (VIVALDI apud 

ALBERTOS, 1983, p. 313 – tradução da autora) 
6
. 

 No entanto, mediar a relação entre Eu e Outro nas sociedades contemporâneas não é 

uma tarefa fácil. Construir um “ponto de encontro” para que sujeitos distantes se descubram 

(MORIGI e VIANA, 2016), revela-se como um desafio. Cibele Barbosa Costa (2010) 

discorre que na televisão, por exemplo, a técnica ganha peso, pois o telejornalismo carrega a 

importância do visual, já que o público visualiza a notícia (COSTA, 2010). Assim sendo, toda 

matéria de TV requer imagem e a preferência é por temas que carreguem emoção, uma vez 

que é preciso ter a atenção do espectador voltada para o televisor (COSTA, 2010). “O poder 

da imagem em movimento para gerar uma reação emocional no público é a principal 

diferença entre a notícia na televisão e todas as outras” (GREEN apud ALBERTOS, p. 477 – 

tradução da autora) 
7
. 

Tendo em vista que nosso objeto de análise, a reportagem do Fantástico sobre a 

entrada de refugiados sudaneses no Campo de Imvepi, é uma reportagem de televisão, esse 

                                                           
6 El reportaje es el género periodístico por excelência. 
7 El poder que tiene la imagen móvil para generar una reación emocional en la audiencia constituye la principal diferencia 

entre las noticias en televisión y todas las demás. 
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elemento não pode ser desconsiderado. Além disso, a ênfase no espectador traz a necessidade 

de explicar para ele quem é o entrevistado, ou o que é uma dada situação, uma vez que estes 

últimos não podem entrar na narrativa como uma incógnita (DIONÍZIO, 2011). Soma-se a 

isso, o fato que, em geral, as reportagens de televisão são mais curtas e simples (COSTA, 

2010). 

Feita essa ponderação e reconhecida a dificuldade de uma possível apreensão do Outro 

na reportagem televisiva, um elemento importante a ser observado é a dimensão testemunhal 

do telejornalismo. José Augusto Lobato (2015) analisa as representações de alteridade na 

cobertura jornalística internacional e destaca que essa característica é potencializada por meio 

da imagem em movimento (LOBATO, 2015). 

No lugar da “indicialidade pura” e de tentar captar a totalidade do mundo pela 

câmera – empreitada que fracassa antes mesmo de seu início –, o jornalista 

recorre, na TV, a sua própria apresentação como testemunha ocular. Esse 

recurso altera o pacto de autenticação do real: a realidade “não é mais fundada 

sobre o visível, mas sobre a sinceridade e sobre a interioridade de uma 

memória que registrou os fatos” (JOST apud LOBATO, 2015, p. 392).  

Embora o telejornalismo possa carecer de ferramentas que consigam apreender e 

acolher o Outro em suas narrativas, diante da potência que as reportagens exercem na 

representação das diversas culturas e diante das particularidades que a relação repórter-

intervenientes estabelece, percebemos que a abordagem definida durante o desenvolvimento 

da narrativa é o que pode indicar o sentido que será construído sobre o Outro. 

No procedimento narrativo, segundo Dionízio (2011), se desenvolveria uma maior 

aproximação com o receptor. Isso aconteceria “na medida em que as ações são 

presentificadas, como se estivessem ocorrendo e como se fosse possível acompanhar o 

desenrolar da história como testemunha – postura tanto admitida para o repórter quanto para o 

receptor” (DIONÍZIO, 2011, p. 80). 

 

4. A NARRATIVA DO FANTÁSTICO SOBRE O CAMPO DE IMVEPI: “a porta de 

entrada para as vítimas da crise humanitária que mais cresce no mundo” 
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Frente a um contexto de grave crise migratória, a escolha pela reportagem do 

Fantástico
8
 que retrata um campo de refugiados em Uganda, se dá pelo enorme número de 

pessoas que deixam o Sudão do Sul hoje e se tornam refugiadas. Sendo a reportagem o gênero 

jornalístico por excelência (ALBERTOS, 1983), identificar traços da alteridade em sua 

narrativa mostra-se relevante, já que observamos uma produção do principal programa 

dominical do país. 

Luiz Gonzaga Motta (2013) esclarece que o narrar está presente na nossa ancestral 

herança cultural de relatar estórias e recriar o mundo. Dessa maneira, “as narrativas criam 

significações sociais, são produtos culturais inseridos em certos contextos históricos, 

cristalizam as crenças, os valores, as ideologias, a política, a cultura, a sociedade inteira” 

(MOTTA, 2013, p. 121). 

Assim, as narrativas estão arraigadas na cultura humana, já que tecem nossas vidas e 

produzem significados. A análise pragmática da narrativa observa a construção de 

significações na comunicação narrativa. A narratologia, na qual Motta (2013) se insere, 

dedica-se a estudar através de expressões narrativas, os sentidos produzidos pelas relações 

humanas, sejam elas factuais ou não. “Procura entender como os sujeitos sociais constroem 

intersubjetivamente seus significados pela apreensão, representação e expressão narrativa da 

realidade” (MOTTA, 2013, p. 79). 

A narrativa do Fantástico sobre a entrada de refugiados sudaneses no Campo de 

Imvepi inicia com os apresentadores Tadeu Schmidt e Poliana Abritta. Poliana diz: Imagine 

uma cidade completamente improvisada, com estrutura precária, que recebe 3 mil novos 

moradores a cada dia [...] O Fantástico esteve nesse lugar, cenário da maior crise 

humanitária do nosso tempo. Nessa apresentação, os significados já começam a ser 

construídos pela narrativa (MOTTA, 2013), já que há uma tentativa de aproximação com o 

espectador para que ele busque as próprias referências do que seria uma cidade. Para ter a 

atenção da audiência (COSTA, 2010), a chamada “maior crise humanitária do nosso tempo” 

demarca a carga de emoção que está por vir. 

                                                           
8 O Fantástico surge em 1973 como um formato de revista eletrônica, para ser exibido aos domingos à noite. Destaca os 

principais fatos da semana e abre espaço para séries especiais, música e grandes reportagens.  
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A reportagem da repórter Sônia Bridi 
9
ocorre in loco, no Campo de Imvepi (Uganda), 

pois essa é uma estratégia de autenticação das reportagens (LOBATO, 2015). Com exceção 

das passagens
10

, a repórter aparece diversas vezes em meio aos refugiados, com mulheres e 

crianças. Durante a entrevista de uma mãe que relata a fuga do Sudão do Sul, Sônia, como 

sujeito, acaricia o rosto do bebê no colo da mulher. Essa é uma forma de realizar o 

procedimento de tradução por meio do próprio repórter, que vive uma situação fronteiriça e 

torna sua própria vivência de alteridade força motriz da narrativa (LOBATO, 2015). Lobato 

(2015) também lembra que o reforço da função testemunhal é um recurso a partir dos quais 

podemos compreender de que modo interlocuções entre culturas são construídas nas 

narrativas midiáticas (LOBATO, 2015). 

As imagens, feitas pelo repórter cinematográfico Paulo Zero, focam em diversos 

rostos e buscam provocar a emoção no espectador (COSTA, 2010). Ao mesmo tempo, trazem 

a rotina do Campo de Imvepi, promovendo uma aproximação com outra realidade e um 

encontro entre os diferentes (MORIGI e VIANA, 2016). Por outro lado, surgem infográficos e 

imagens de arquivo, para dar o caráter objetivo de uma reportagem, sob o off
11

: 

O Sudão do Sul é a mais jovem nação do planeta. Depois de décadas de 

guerra civil, conseguiu a independência do Sudão, em 2011. A paz durou 

pouco. Em 2013, o presidente acusou o vice de tentar um golpe. O conflito 

entre os dois virou uma guerra entre os dingas e os nues, as duas maiores 

etnias, de 64 tribos do país. Da capital, Juba, os confrontos se espalharam 

pelo Sudão do Sul. Os dois lados são acusados de violar os direitos humanos, 

saquear vilas, estuprar e matar os moradores. 

Um milhão e setecentos mil sudaneses buscaram refúgio nos países vizinhos, 

900 mil, em Uganda. A onda de refugiados aumentou nos últimos meses, 

quando as tropas do governo tomaram o sul do país. Quem chega à fronteira 

é resgatado por ônibus fretados pela ONU e trazido para campo de Imvepi, 

hoje, a porta de entrada para as vítimas da crise humanitária que mais cresce 

no mundo (BRIDI, 2017, transcrição). 

“Matérias como essa têm como principal característica o uso da referencialidade, com 

texto e imagens que aludem a questões históricas da região e buscam ampliar a objetividade 

do relato” (LOBATO, 2015, p. 394). A longa contextualização é possibilitada pelos 11 

                                                           
9 Jornalista consolidada na televisão e repórter especial do Fantástico. Ao lado do repórter cinematográfico e marido, Paulo 

Zero, Bridi montou a primeira base da TV Globo no Oriente, entre 2005 e 2006, na China. Em 2008, Bridi lançou o livro 

Laowai (Estrangeiro) – histórias de uma repórter brasileira na China, com fotos de Paulo Zero 

Antes disso, Sônia Bridi foi repórter especial da TV Globo no Rio de Janeiro e São Paulo, e correspondente internacional da 

emissora em Nova Iorque, Londres e Paris. Entre as coberturas importantes, estão: Rio 92, as eleições presidenciais da 

Argentina em 1999, entre outros fatos marcantes.  
10 Momento em que o repórter aparece para assinatura da matéria. 
11 “voz off” é a voz que lê o “comentário” ou a “narração”. 
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minutos de matéria sobre a situação dos refugiados sudaneses; tempo de aprofundamento 

característico da reportagem especial (ALBERTOS, 1983). O remonte do contexto histórico e 

local também é uma forma de amplificar a notícia e aproximar as vivências (LOBATO, 

2017). 

A reportagem é toda permeada pelas diferentes histórias dos personagens que 

compartilham a mesma situação atual. Mulheres que fugiram com os filhos sem saber se os 

maridos sobreviveram; a família dos “gêmeos que já caminhavam, mas com a desnutrição não 

param mais em pé”; o rapaz de apenas 17 anos que tem a responsabilidade de criar os quatros 

irmãos; e a menina que caminha cerca de três horas em busca de escola. Sônia observa: A saia 

amarrada denuncia como a adolescente emagreceu. E traduz o depoimento da garota: Queria 

ser advogada, ela conta, tem muita injustiça no meu país. O destaque para a preocupação dos 

jovens em conseguir estudar, é o modo de humanizar o Outro, sendo personalizado pelas 

narrativas e tendo destacadas as diferenças e as semelhanças mais universais dele com a 

cultura que o enuncia (DIONÍZIO, 2011). 

Durante a narrativa, muitos números são apresentados para dar ao espectador a 

dimensão do que é um campo de refugiados. Três mil novos moradores a cada dia. Dois 

milhões de litros de água. Informações relativas à saúde dão conta do grande problema que 

enfrentam as famílias ao chegarem em Imvepi, como a malária e a desnutrição. Além disso, 

ao retratar o campo de Polorinya, para onde os migrantes são encaminhados de Imvepi, a 

personalidade crítica da repórter (ALBERTOS, 1983) aparece durante uma passagem: 

Cada família de refugiados recebe um pedaço de terra de 50 por 50m²  para 

poder plantar, colher e não depender só da doação de alimentos. Além disso, 

os refugiados aqui têm praticamente os mesmos direitos dos cidadãos locais. E 

nós estamos em Uganda, um dos países mais vulneráveis do planeta. Um 

imenso contraste com os países ricos, que estão fechando suas portas para os 

refugiados (BRIDI, 2017, transcrição). 

Com base na ideia de que a cobertura internacional pode servir não apenas como meio 

de acesso à informação, mas como chave para a compreensão e reconhecimento do Outro 

(LOBATO, 2015), Sônia Bridi ainda propõe uma reflexão: Uma crise imensa, mas invisível 

aos olhos do mundo Por quê? Será racismo? Será que é porque é África? Diante da pergunta, 

a resposta é de um enfermeiro dos Médicos Sem Fronteiras: Crises como essa são comuns 

demais nessa região. As pessoas estão acostumadas a ouvir sobre elas e achar normal, o que 
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para mim é inaceitável. Dessa maneira, a construção da narrativa traz significados e reflexões 

que provocam sensibilidade ao visibilizar a história do Outro, pois 

narrar não é apenas contar ingenuamente uma história, é uma atitude 

argumentativa, um dispositivo de linguagem persuasivo, sedutor e envolvente. 

Narrar é uma atitude – quem narra quer produzir certos efeitos de sentido 

através da narração (MOTTA, 2013, p. 74). 

A multiplicidade de significados, a busca por personagens do cotidiano e a superação 

da factualidade, são traços que compõem “o quadro de estratégias que permeiam a abordagem 

específica de universos de alteridade nas narrativas aprofundadas do telejornalismo” 

(LOBATO, 2017, p. 166). 

Soma-se a isso o diferencial que a reportagem proporciona ao deslocar-se da lógica de 

ouvir “os dois lados”, neste caso, a fala hegemônica das fontes oficiais (VALLES, 2015) é 

substituída pelo foco no acompanhamento de quem está migrando. As fontes mais próximas 

do institucional ficam por conta do encarregado do Campo de Imvepi, de médicos voluntários 

do programa Médicos Sem fronteiras (MSF) e do gerente da estação de tratamento de água 

(MSF), para entendermos a estrutura oferecida. Cinco mulheres e três homens sudaneses têm 

suas histórias retratadas. Assim, o que a reportagem nos revela é a tentativa de que 

procurar entender o outro, marginalizado pela sociedade, é uma forma de 

combater a política do silêncio, de questionar o âmbito discursivo dos meios 

de comunicação e de pensar-se a si mesmo como indivíduo inserido num 

contexto sociopolítico. (VALLES, 2015, p. 54). 

Ou seja, há uma busca por ouvir diversas histórias e uma preocupação em humanizá-

las. Por consequência, o que os refugiados têm a dizer é o que ganha maior importância. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao se valer da legitimidade que conquistou ao longo da história, como principal 

narrador dos fatos, e ao se propor a “explicar o mundo”, o jornalismo necessita estar em 

constante reflexão. Compreender a diferença e o modo como os jornalistas a retratam é 

relevante em uma sociedade na qual a diversidade ganha mais visibilidade e na qual o 

jornalismo se constitui como uma atividade formadora de opinião.  



 

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

 

 
  

14 
 

A reportagem, narrativa por excelência no jornalismo (ALBERTOS, 1983; LOBATO, 

2017), por meio da verificação, do tempo de pesquisa e da busca pela multiplicidade de vozes, 

parece ser a principal ferramenta do campo para promover o encontro de sujeitos distantes 

(MORIGI e VIANA, 2016). Embora possa apresentar apenas alguns traços, ela continua a ser 

a renovação do fazer jornalístico, já que proporciona processos imersivos (LOBATO, 2017).  

Quando o gênero da reportagem se propõe a atender essas características essenciais, há 

a possibilidade de se pensar a relação com o Outro, sendo assim, uma importante ferramenta 

para não transformar a diferença em desigualdade. Logo, refletir sobre um exercício de 

alteridade no jornalismo mostra-se substancial para a valorização das diferentes identidades.  

Ainda que nossa reflexão teórica nos aponte que a discussão sobre um exercício de 

alteridade no jornalismo pareça cada vez mais difícil, há a possibilidade de encontrarmos 

espaços privilegiados, com repórteres consolidados que desenvolvam matérias mais 

contextualizadas, como o caso da repórter Sônia Bridi do Fantástico. Feita essa ressalva, 

também não podemos desconsiderar a importância da abertura desse espaço, cada vez mais 

raro no telejornalismo e no próprio programa. 
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