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Resumo 

 

Esse artigo irá tratar sobre a questão do jornalismo humanitário como uma especialização 

jornalística. O tema será abordado junto ao relato de uma experiência em cobertura 

humanitária no norte de Uganda, que foi possível através de um prêmio da organização 

internacional humanitária Médicos sem Fronteiras para estudantes de jornalismo brasileiros. 

O material resultado da cobertura foi publicado no site do jornal O Estado de São Paulo. 

 

Palavras-chave: Jornalismo humanitário; Cobertura humanitária; Jornalismo Internacional; 

Refugiados; África. 

 

 

Texto do Trabalho 

 

No Brasil, tanto o termo quanto a prática do jornalismo humanitário são pouco 

usuais, e estão restritos a veículos de maior porte e a alguns profissionais freelancers. 

Porém, é muito comum na imprensa internacional, principalmente britânica e americana. O 

jornalista dessa área atua em situações de crises humanitárias como guerras e outros 

conflitos armados, epidemias, desastres naturais e pobreza extrema. Além de lidar com 

diversas outras pautas relacionadas a direitos humanos e questões internacionais. 

Abordaremos a atividade humanitária como um todo, sua atuação, princípios, 

valores e como é utilizada nas maiores organizações do mundo. Relacionaremos esses 

parâmetros com a atividade do jornalista em situações de crise. Também iremos expor 

códigos de ética jornalística para essas situações, que muitas vezes são os mesmo a serem 

seguidos por qualquer trabalhador de organização humanitária. Assim, também iremos 

relacionar esses princípios com valores básicos do jornalismo tradicional, como a 
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objetividade. Ambas as vertentes serão trabalhadas com bases em organizações renomadas 

internacionais e pesquisadores da área de comunicação e ciências sociais. 

Como o presente trabalho surgiu através de uma cobertura humanitária com 

refugiados em Uganda, iremos relatar também a experiência profissional e pessoal durante a 

viagem. Além disso, falaremos da organização Médicos sem Fronteiras que possibilitou a 

ida através de uma oficina de jornalismo humanitário para estudantes, que resultou no 

prêmio para conhecer um dos seus projetos no mundo. E por fim, apresentaremos o material 

publicado até agora no site do jornal O Estado de São Paulo. 

 

Jornalismo humanitário como especialização jornalística 

 

O jornalismo humanitário também é uma especialização jornalística, assim como o 

jornalismo esportivo, político e cultural. Segundo a jornalista especializada no meio, 

Adriana Carranca (em artigo publicado no seu blog “Do Front”, para o jornal O Estado de 

São Paulo), os profissionais dessa área cobrem crises humanitárias como conflitos armados, 

epidemias e desastres naturais. Além disso, segundo ela, o jornalista precisa entender de 

alguns assuntos importantes: 

O jornalista humanitário – um termo incomum no Brasil, mas tão usual na imprensa 

americana ou britânica, quanto outras áreas do jornalismo – deve conhecer as leis 

humanitárias internacionais, como as Convenções de Genebra, seus tratados 

posteriores e protocolos adicionais, as Convenções de Haia, que estão entre os 

primeiros tratados de leis e crimes de guerra, entre outros documentos importantes 

do direito internacional. Ele acompanha o financiamento da ajuda humanitária, o 

trabalho da ONU e das organizações que atuam em campo, as decisões dos 

governos e organismos internacionais sobre o tema. (CARRANCA, 2014) 

 

Porém, o termo humanitário também deve ser entendido em seu contexto geral, na 

medida em que o profissional de jornalismo da área irá lidar com suas atividades em 

diferentes formas.  Na concepção clássica, o humanitarismo seria a “(i) separação entre 

ajuda de emergência e desenvolvimento, (ii) reconhecimento e aceitação das limitações às 

operações impostas por soberanias nacionais, (iii) concepção da ajuda humanitária como 

neutra, imparcial e independente de objetivos políticos e militares” (PUGNALONI, 2011, p. 

60). 

Para Pureza (2005), citado por Pugnaloni (2011, p.60) o trabalho humanitário não 

deve ser avaliado apenas pelo que faz, mas sim como faz. Ao levar ajuda e aliviar o 

sofrimento a assistência deve ser imparcial, independente e não discriminatória. “Aliviar e 

prevenir o sofrimento humano sem qualquer tipo de distinções”.  
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Algumas organizações, inclusive, têm esses valores como norteadores de suas 

atividades para garantir a independência e livre-escolha em campo (locais de atuação), 

como Médicos sem Fronteiras: 

Médicos Sem Fronteiras presta cuidados de saúde àqueles que mais precisam, sem 

discriminação de raça, religião, nacionalidade ou convicção política. A organização 

define o público que será priorizado com base, exclusivamente, na avaliação das 

necessidades de saúde identificadas. A possibilidade de aliviar o sofrimento de 

indivíduos por meio da ação médica é o que determina a norteia as atividades de 

Médicos Sem Fronteiras. (MÉDICOS SEM FRONTEIRAS, [2014]) 

 

Outra organização de atuação humanitária mundial que adota os mesmos princípios 

é a Cruz vermelha, que “atua com base nos princípios fundamentais da Cruz Vermelha, que 

são: humanidade, imparcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, unidade e 

universalidade”. (CRUZ VERMELHA, [2014]) 

Princípios estes que se relacionam com a própria atividade jornalística, a qual tem 

como um de seus parâmetros fundamentais a objetividade. Assim é, pois o jornalismo 

humanitário se constitui também como uma ação humanitária, na medida em que a 

liberdade de expressão é um direito humano internacional “o exercício da liberdade de 

opinião, expressão e informação, reconhecido como uma parte integrante dos direitos 

humanos e das liberdades fundamentais, é um fator vital no fortalecimento da paz e da 

compreensão internacional” (UNESCO, 1983). Sendo assim, o jornalista, quando em 

campo, também precisa seguir valores da ética profissional que, muitas vezes, são os 

mesmos seguidos por trabalhadores humanitários de qualquer natureza.  

Um desses valores é a objetividade jornalística. Um relato objetivo seria aquele sem 

nenhum juízo do valor, no qual vários ângulos da notícia são mostrados para que o leitor ou 

espectador faça sua própria interpretação, sem interferência da opinião do autor (o 

jornalista). O modelo ideal pretende ser o mais objetivo possível, isentando-se de qualquer 

pré-noção e pré-conceitos por parte daquele que o produz. Porém, ela vai além do papel do 

jornalista e se encontra em todo o processo da construção do relato: 

Trata-se de uma noção presente a cada fase do processo jornalístico, desde a pauta 

de assuntos a serem cobertos até o tamanho, a apresentação gráfica e a natureza do 

espaço que o texto vai ocupar no jornal. Uma questão de honra, um ideal a ser 

atingido ou uma paixão do jornalismo do século XX, embora, desde a sua 

incorporação, tenha sido confrontada com o seu contrário, a subjetividade. 

(AMARAL, 1996, p. 17). 

  

No entanto, o dia a dia da profissão mostra que nem sempre a objetividade é 

alcançada, sendo frequentemente questionada no meio de profissionais e estudiosos do 

jornalismo. Porém, segundo a autora Sylvia Moretzsohn (2002, p.56) esse referencial, 
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apesar das críticas, ainda é adotado pela imprensa ocidental, e mais que isso, ainda “é em 

torno deles que se procura formular uma teoria do jornalismo”. Por isso, alguns autores a 

consideram um conceito fundamental para estudar e explicar a prática jornalística: 

Do ponto de vista acadêmico, é quase consensual a crítica à objetividade que, apesar 

disso, ainda hoje é um dos pilares sobre os quais a instituição jornalística se 

sustenta. Essa situação é marcada, portanto, por um descompasso entre a prática 

profissional e as pesquisas teóricas que se fazem sobre o jornalismo.” (GUERRA, 

1998, p.7) 

 

Em seu estudo, Bahia (1990), por exemplo, coloca a objetividade como 

responsabilidade jornalística, assim com a independência, a imparcialidade, a honestidade, 

a exatidão e a credibilidade. Porém, alguns pesquisadores como Rosen (1993, p. 53), já 

contestam esse parâmetro e seu futuro “os jornalistas irão talvez ter dificuldades no 

caminho da sua própria filosofia, uma que possa substituir a objetividade por algo mais 

forte e, se posso formulá-lo assim, mais estimulante”.  

Segundo Goodwin (1993) o conceito de objetividade no jornalismo se inspira nos 

métodos científicos de ciências exatas e naturais. O modelo predominante nos Estados 

Unidos e no Brasil é inspirado no pensamento positivista que afirma que “o cientista social 

deve estudar a sociedade como mesmo espírito objetivo, neutro, livre de juízos de valor, 

livre de quaisquer ideologias ou visões de mundo, exatamente da mesma maneira que o 

físico, o químico, o astrônomo, etc..”. (LÖWY, 1991, p.36) 

O jornalismo, entretanto, é uma atividade social e diferencia-se do método científico 

no que tange à produção da notícia. Como explica Sousa (2002, p. 22), a ciência não deixa 

perder-se “nem a ideia de infragmentabilidade do real nem os métodos científicos que 

permitem reduzir as distorções induzidas no processo de construção de conhecimentos 

sobre a realidade”. Porém, segundo ele, nenhum dos dois é alcançado no jornalismo. 

Esses questionamentos sobre teoria e prática no jornalismo, sobre o que é acordado 

nos códigos de ética e o que acontece no dia a dia, são ainda mais frequentes no jornalismo 

humanitário. Situações extremas, como guerras, trouxeram a tona diversas pesquisas sobre 

a postura do jornalista em campo. Devido a isso, em conjunto com jornalistas do mundo 

todo, a UNESCO elaborou um código de ética jornalística, visando uma atividade mais 

humanizada e que colabore para a paz e liberdade internacional. Alguns dos princípios 

servem para jornalistas de todos os setores, editorias e veículos. Outros, porém, focam ainda 

mais na postura do profissional que cobre crises humanitárias. 
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O terceiro princípio, por exemplo, fala sobre a responsabilidade social do jornalista, 

a qual a informação deve ser encarada com um bem comum e direito do público, e não 

como uma mercadoria.  

O que implica que o jornalista compartilhe a responsabilidade pela informação 

transmitida e, por conseguinte, responda não só perante os que controlam os meios 

de informação, mas também perante o público em geral e seus diversos interesses 

sociais. A responsabilidade social do jornalista exige que este atue, em quaisquer 

circunstâncias, em conformidade com a sua consciência individual. (UNESCO, 

1983) 

 

Isso se aplica aos assuntos humanitários, que geralmente atraem o interesse público, 

mas interessam pouco aos donos dos diversos veículos. Esse princípio é uma das bases de 

qualquer código de ética jornalística, seja ele voltado para área humanitária, ou não. Porém, 

é um dos mais negligenciados e frequentemente debatidos pelos pesquisadores da área. 

Schudson (2008, p. 26), por exemplo, o coloca como uma das funções básicas do 

jornalismo. Assim, o jornalista deve prezar “a empatia social (...) a transmissão de histórias 

de interesse humano provindas de pontos de vista e modos de vida que compõem o mundo 

– concedendo aqui espaço às vozes menos favorecidas pelas restantes instâncias sociais”.  

Todas essas práticas jornalísticas, desde a concessão de espaços a alguns grupos, até 

a forma como as histórias serão transmitidas, segundo Maia (2006, p.21), fazem do 

jornalismo um subsistema. “Sob tal ótica, a comunicação deixa de ser entendida como 

meio, e passa a ser entendida como ambiente de ação”. Ambiente de ação este que possui 

práticas e sujeitos sociais. Por ser assim, o jornalismo se constitui como atividade social. 

Dessa forma, podemos analisar a questão da objetividade como é estudada nas ciências 

sociais e, a partir dessa base teórica, focar no seu uso particular nas atividades jornalísticas. 

Em seu estudo, Löwy (1991) faz uma análise sobre as ideologias, onde encontra-se a 

questão da objetividade nas ciências sociais. Sobre isso, o autor apresenta as ideias 

defendidas por autores como Emile Durkheim e Max Weber. Para Durkheim, o cientista 

social (e, portanto, o jornalista) “deve por de lado, sistematicamente, todas as prenoções 

antes de começar a estudar (reportar) a realidade social. Estas prenoções seriam viseiras que 

impediriam de ver o que realmente estaria se passando” (LÖWY, 1991, p.42). De fato, se 

assim não fosse, o jornalismo poderia se tornar motivação para propaganda. Para Bahia 

(1990, p.13), por exemplo, ser objetivo é ser criterioso, honesto e impessoal. Ainda segundo 

ele, a objetividade permite que o jornalista construa uma informação fiel e precisa ao que 

relata. “Em sentido mais amplo, objetividade significa apurar corretamente, ser fidedigno, 

registrar as várias vertentes de um acontecimento”. 
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No entanto, o outro autor apresentado por Löwy, Max Weber, questiona a 

eliminação de todas essas prenoções que Durkheim propõe. Para ele, não é possível que 

elas sejam abandonadas em sua totalidade pelo cientista social, principalmente no momento 

da escolha do fato social que será estudado. Assim, o jornalista também pode ter motivos 

subjetivos para escolher cobrir um acontecimento ou outro. Porém, quando escolhido, sua 

apuração e relato devem ser totalmente objetivos. 

Entretanto, a escolha do fato a ser reportado não é a única etapa do processo que 

pode ser subjetiva. A abordagem, por exemplo, pode depender do universo cultural no qual 

o observador está inserido e, segundo Löwy, também a coleta de dados pode não apresentar 

toda essa objetividade. “Eles são colhidos (...) eles são uma construção... o próprio ato de 

recortar um elemento da realidade e examiná-lo já implica certa perspectiva, uma escolha... 

uma visão de mundo” (1991, p.56). 

Porém, a construção desses fatos no jornalismo humanitário exige atenção ainda 

maior ao sexto princípio da declaração da UNESCO, “Respeito pela Vida Privada e 

Dignidade Humana”, que atende a qualquer profissional da comunicação. No entanto, é 

ainda mais necessário para aqueles que se encontram cobrindo situações de crise 

humanitária, as quais a condição humana degradante é o assunto principal das matérias que 

serão realizadas a partir dali. “Parte integrante das normas profissionais do jornalista é o respeito 

pelo direito do indivíduo à vida privada e à dignidade humana”. (UNESCO, 1983) 

Outro princípio fundamental é o oitavo “O Respeito pelos Valores Universais e pela 

Diversidade de Culturas”. Assim, seja dentro do próprio país, ou em cenário internacional, 

onde frequentemente acontece a cobertura humanitária, o jornalista deve seguir os valores 

universais e direitos humanos, prezando sempre pela paz, liberdade e diversidade de 

culturas. O profissional precisa respeitar o direito de cada sociedade de fazer suas próprias 

escolhas: 

O jornalista participa assim ativamente na transformação social, no sentido duma 

maior democratização da sociedade, e contribui, através do diálogo, para criar um 

clima de confiança nas relações internacionais, propício à paz e à justiça entre todas 

as partes, ao desanuviamento, ao desarmamento e ao desenvolvimento nacional. 

(UNESCO, 1983) 

 

Porém, para alguns autores, os princípios de ética no jornalismo só podem ser 

seguidos quando há a isenção e objetividade.  

Sendo construção retórica referencial, a notícia trata das aparências do mundo, 

Conceitos que expressam subjetividade estão excluídos: não é notícia o que alguém 

pensou, imaginou, concebeu, sonhou, mas o que alguém disse, propôs, relatou ou 

confessou. É também axiomática, isto, é, se afirma como verdadeira: não 
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argumenta, não constrói silogismos, não conclui e nem sustenta hipóteses. O que 

não é verdade numa notícia é fraude ou erro. (LAGE, 1998a, p.25) 

 

Porém, parece haver um consenso entre os estudiosos de que é impossível garantir a 

objetividade jornalística total em todas as etapas da construção da notícia. Apesar disso, ela 

é ainda o maior referencial de conduta ética no jornalismo. Afinal, se assim não fosse, o 

jornalismo poderia facilmente se tornar propaganda política ou ideológica, especialmente 

no jornalismo humanitário, que lida com temas dessa natureza, como mostra os princípios a 

seguir. 

O penúltimo princípio “A Eliminação da Guerra e Doutros Grandes Males que a 

Humanidade Enfrenta” trata da responsabilidade do jornalista ao não incentivar qualquer 

justificação ou instigação a guerras, conflitos armados ou outras situações de opressão, 

como regimes tirânicos, conflitos religiosos e racismo. Além disso, fala sobre a influência 

do profissional na eliminação dessas situações, de forma imparcial e neutra, o que mais uma 

vez relaciona a atividade jornalística com a das organizações que atuam no contexto 

humanitário e prezam por essas questões. 

Atendendo a este princípio, o jornalista pode contribuir para eliminar a ignorância e 

as incompreensões entre os povos, sensibilizar os cidadãos dum país sobre as 

necessidades e anseios doutros povos, assegurar o respeito pelos direitos e a 

dignidade de todas as nações, povos e indivíduos, sem distinção de raça, sexo, 

língua, nacionalidade, religião ou convicção filosófica. (UNESCO, 1983) 

 

Por último, o décimo princípio “A Promoção De Uma Nova Ordem Internacional 

De Informação E Comunicação”, é dada ao jornalista a responsabilidade de contribuir na 

construção de novas formas de relações internacionais e, principalmente, de uma nova 

“ordem comunicacional”: 

(...) O jornalista tem a especial obrigação de promover o processo de 

democratização das relações internacionais no campo da informação, 

particularmente salvaguardando e apoiando as relações de paz e amizade entre os 

Estados e os povos. (UNESCO, 1983) 

 

Assim, o jornalista que trabalha em campo, cobrindo crises humanitárias precisa 

seguir todos os códigos de ética da profissão, como qualquer outro jornalista. Porém, 

situações extremas onde a segurança, integridade e adaptação do repórter estão em risco 

exigem estudos, trabalhos e princípios específicos para esse tipo de atividade jornalística. 

Afinal, a experiência profissional passa a coexistir com uma experiência pessoal e cultural 

intensas, como cita Waack (1991, p.125) sobre a cobertura que fez na primeira Guerra do 

Golfo. Segundo ele, os repórteres no país precisavam se adaptar a regras de 
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comportamento, que garantiam sua sobrevivência, como não aceitar nada com a mão 

esquerda e nunca mostrar a sola do sapato para um interlocutor quando sentado. 

Portanto, o jornalismo humanitário deve ser encarado como uma especialidade do 

jornalismo, para que sua prática seja foco de mais pesquisas e debates, a fim de melhorar o 

trabalho do profissional em campo, protegendo não só sua segurança física como também a 

informação e relatos que ele colherá. Afinal, “cada jornalista morto ou neutralizado pelo 

terror é um observador a menos da condição humana. Cada ataque distorce a realidade por 

criar um clima de medo e de autocensura.” (JAMES, UNESCO, 2002) 

 

Médicos sem Fronteiras 

Médicos sem Fronteiras é uma organização não governamental e internacional, que 

leva ajuda médico-humanitária em situações de crise como: conflitos, epidemias, 

desnutrição e dificuldade de acesso à saúde. Hoje, é a maior desse tipo e conta com 34 mil 

profissionais atuando em mais de 70 países. Tem como princípios a independência, 

imparcialidade e neutralidade para, segundo a organização, poder ajudar sem discriminação 

de raça, religião ou convicções políticas. 

A organização, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1999, foi criada na França 

por jornalistas e médicos em 1971. Seus criadores foram voluntários na Nigéria no fim dos 

anos 60 e perceberam a dificuldade de se levar ajuda humanitária internacional para alguns 

lugares. As burocracias, as dificuldades de acesso a alguns locais e os problemas políticos 

limitavam o trabalho das organizações. 

Por isso, a organização foi criada para ser independente. Hoje, não é atrelada a 

governos, políticos, religiosos ou militares, podendo atuar de acordo com suas próprias 

avaliações e decisões. Em situações de guerra, por exemplo, oferece ajuda a todos os lados, 

sem distinção de lados do conflito. Porém, consegue agir assim devido à sua independência 

financeira, pois cerca de 80% de sua renda vem dos doadores e da iniciativa privada. 

Suas atividades principais estão relacionadas aos cuidados de saúde em crises 

humanitárias. Os principais contextos em que atua são conflitos armados, campos de 

refugiados e deslocados, catástrofes naturais e epidemias. Porém, além da atuação médica, 

também trabalha com logística, saneamento básico, campanhas de conscientização, entre 

outros. 

Atualmente, atende países como Colômbia, Haiti, Paraguai, Sudão, Sudão do Sul, 

Uganda, República Democrática do Congo, República Centro-Africana, China, Ucrânia, 

Afeganistão, Paquistão, Índia, Filipinas, entre outros. No Brasil, atuou até 2002, com 
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trabalhos como controle de epidemia de cólera na região da Amazônia. Em 2006 a 

organização estabeleceu um escritório no país para captação de recursos financeiros e 

humanos para os projetos. 

 

Relato de experiência  

A viagem para Uganda foi resultado de um concurso de reportagem promovido pela 

organização Médicos sem Fronteiras em parceria com o jornal O Estado de São Paulo, ao 

fim de uma oficina sobre jornalismo humanitário. Com o tema “Ajuda Humanitária em 

Pauta - como cobrir conflitos armados, desastres naturais e epidemias”, a oficina levou 

profissionais da área para falarem sobre tais assuntos durante três semanas. Na última 

semana, foi realizada uma coletiva de imprensa com informações para os participantes 

produzirem as reportagens para o concurso. O meu texto foi o vencedor e falou sobre 

refugiados que haviam fugido de seus países para a Síria e, agora, precisam fugir mais uma 

vez por causa da guerra no país. Na época do concurso (novembro do ano passado) eu 

estava cursando o segundo ano de Jornalismo. 

 Embarquei no dia 8 de março para uma viagem de uma semana em Uganda, a fim de 

conhecer o trabalho de Médicos sem Fronteiras no país e cobrir a situação dos refugiados 

sul sudaneses na região de Adjumani, no norte do país. O conflito no Sudão do Sul, iniciado 

em dezembro, já expulsou um milhão de pessoa do país, em um dos maiores êxodos da 

África, segundo a ONU. Só em Uganda, já são cerca de 320 mil sul sudaneses, sendo 

Adjumani a região que recebe o maior número. 

 Cheguei à Uganda pelo aeroporto de Entebbe e passei a noite na capital, Kampala. 

No dia seguinte, viajei com uma equipe de MSF e com a repórter do Estadão, Adriana 

Carranca, quem eu acompanhava, para o norte do país. Depois de uma viagem de 10 horas 

por uma paisagem de savana e estradas esburacadas chegamos à vila de Pakele, em 

Adjumani, onde fica a equipe local de MSF. Lá, nos hospedamos em um hotel simples da 

vila, onde, diferente dos refugiados, tínhamos água encanada, mesmo que apenas fria. 

Apesar disso, o risco de ser contaminada era grande, e fomos recomendados a escovar os 

dentes apenas com água mineral e não engolir água no banho. Esse era apenas um dos 

cuidados com doenças em um país atingido por enfermidades como Malária, Coléra, Ebola, 

Meningite, Sarampo, Hepatites, dentre muitas outras. Antes de viajar, precisei tomar oito 

vacinas para me proteger. 
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 Adjumani é uma região onde a cor vermelha da terra predomina. Não há 

pavimentação e a vegetação é rala e esparsa, apesar do rio Nilo passar por ali. A maior parte 

das casas é feita em planta circular com barro e gravetos e coberta de palha. Por fazer 

fronteira com o Sudão do Sul, já recebeu cerca de 60 mil sul sudaneses que fogem do 

conflito no país. Para recebê-los, o governo ugandês e organizações humanitárias 

reativaram alguns assentamentos que existem desde a guerra de independência do Sudão do 

Sul, além de criar outros. 

 Por ser uma crise humanitária recente (desde dezembro de 2013), o trabalho das 

ONG’s e do governo de Uganda é organizado em meio à chegada dos refugiados sul 

sudaneses em Adjumani. Os que chegam precisam ser registrados pela Agência de 

Refugiados da ONU (ACNUR), para que recebam tendas para abrigo e alimento. O 

registro, porém, que deveria levar três dias para acontecer, tem demorado semanas. O 

cenário é de famílias dormindo e cozinhando ao relento.  

Além disso, ainda não há escolas e as crianças e jovens vagam pelo campo, 

enquanto temem perder o ano letivo no país de origem. Quando questionados, a maior parte 

lamenta ter que abandonar os estudos por conta do conflito no país de origem. Algumas 

organizações como a UNICEF e a Save the Children incentivam crianças de 3 a 17 anos a 

frequentarem escolas ugandesas locais através das vagas oferecidas pelo governo do país. 

No entanto, em Adjumani, poucos vão e segundo o ACNUR, nem sempre se integram bem. 

Outro problema é relacionado à saúde dos refugiados. Uma parte da minha “função” 

em Adjumani era relatar o trabalho da organização Médicos sem Fronteiras no local. 

Depois de dias de caminhadas em estradas poeirentas, bebendo água contaminada e 

enfrentando altas temperaturas, a maior parte dos sul sudaneses chega com enfermidades 

respiratórias, infecções e desidratação. No campo, porém, a situação não melhora. Pela 

dificuldade de prover vacinação, esses locais são campos férteis para proliferação de 

epidemias como meningite e sarampo.  

Minha missão, então, foi relatar o que eu vi sobre a condição que os refugiados 

enfrentam em uma das maiores e mais negligenciadas crises humanitárias do momento. 

Escrevi matérias sobre jovens, seus sonhos e como se divertem no campo; sobre a fuga dos 

sul sudaneses para Adjumani; sobre o funcionamento de uma organização humanitária; 

além de um diário de viagem com impressões pessoais de uma estudante de jornalismo, 

pela primeira vez na África, e muito perto de uma zona de guerra. Tal material está sendo 
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publicado no site do Estadão, no blog “Do Front”, da jornalista Adriana Carranca, que me 

acompanhou nessa viagem. 

Como futura jornalista, me questionei o tempo todo sobre o papel desse profissional 

em campo. Onde acaba o jornalista e começa o ser humano? Qual o nosso limite ao relatar 

o sofrimento alheio? Não encontrei todas as respostas e as que encontrei não se aplicam a 

todas as situações vividas. Por isso, acredito que o trabalho de um jornalista que cobrir 

crises humanitárias será sempre de questionamentos e escolhas. E assim, por ser um dos 

campos mais desafiadores e questionáveis do jornalismo, merece mais estudos e análises 

sobre a sua prática. 

 

Anexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugiados sul sudaneses chegam à Uganda em caminhões cedido pelo governo ugandês e por 

organizações humanitárias. Foto: Talissa Monteiro. 

 

 

 

 

 
 

Refugiados sul sudaneses chegam à Uganda em caminhões cedido pelo governo ugandês e por 

organizações humanitárias. Foto: Talissa Monteiro. 
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Cerca de 700 refugiados sul sudaneses chegam todos os dias à Uganda. Foto: Talissa Monteiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Crianças e mulheres são maioria entre refugiados. Foto: Talissa Monteiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maioria dos refugiados é crianças e mulheres. Foto: Talissa Monteiro. 
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Matéria publicada no site do Estadão no dia 19 de maio de 2014. Link: http://blogs.estadao.com.br/adriana-

carranca/educacao-e-sonho-distante-para-jovens-refugiados-sul-sudaneses/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Matéria publicada no site do Estadão no dia 22 de maio de 2014. Link: http://blogs.estadao.com.br/adriana-

carranca/o-que-envolve-o-trabalho-das-organizacoes-humanitarias/ 
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