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RESUMO 

 

O jornalismo configurou-se inicialmente na modalidade impressa em papel e apesar do 

surgimento das novas tecnologias, ainda é a mídia que melhor traduz a essência do 

jornalismo na sociedade capitalista. Por ser fonte para outros meios, o jornal é responsável 

por fomentar grandes debates na esfera da opinião pública. Por isso, é ele o nosso corpus 

para o estuda da representação de minorias étnicas (negros, índios e ciganos) na imprensa 

nacional.  
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Apesar do avanço das novas mídias, o papel do jornal não se tornou obsoleto. Prova 

disso são os números do Índice de Verificação de Circulação – IVC, que registrou em 2011 

um aumento de 3,5%  no número de jornais vendidos no país, se comparado ao ano de 

2010. Conhecendo esta realidade o grupo de pesquisa Mídia e Etnicidades, ora denominado 

Etnomídia (Facom – UFBA) propôs a Fundacion Ford uma pesquisa que, a partir do 

Estatuto da Igualdade Racial, fizesse uma investigação das formas de representação de 

grupos étnicos historicamente massacrados pela sociedade escravocrata brasileira, a serem 

negros, indígenas e ciganos. 

No intuito de conhecer e verificar a realidade destas minorias são monitorados, 

desde outubro de 2010, 23 veículos que circulam pelas regiões Norte, Nordeste, Centro-

Oeste, Sul e Sudeste, sendo 17 jornais e seis revistas. A metodologia de pesquisa usada na 

clipagem dos veículos é baseada no Manual D. Antônia (Andes 2005), entretanto as 
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necessidades específicas da área de pesquisa ora trabalhada exige o desenvolvimento de 

critérios exclusivos. Racismo e identidade ganham denominações das mais diversas. Alguns 

vão chamar de “consequências da modernidade, fenômenos que se renovam, se 

reestruturam e mudam de fisionomia de acordo com a evolução das sociedades, das 

conjunturas históricas e dos interesses de classes” (Munanga, 1996). Se no passado os 

negros, indígenas e ciganos eram representados somente nas páginas de cultura e/ou 

policial, hoje, já é possível perceber um leve movimento de mudança de representação 

destes na produção jornalística.   

 

Objetivos do monitoramento da mídia impressa 

 

Verificar o tratamento editorial dado, a partir de leituras, clipagens e análise do 

material publicado, por aqueles veículos, nos temas que se referem aos grupos sociais 

historicamente discriminados (negros, índios, ciganos) que estarão (ou não) em debate. O 

material colhido será analisado a partir de bases científicas.  

Subsidiar, com os resultados obtidos, o discurso daqueles que, no Brasil, 

empenham-se na luta pela construção de uma sociedade mais justa, democrática e 

representativa da diversidade étnica nela existente – sejam indivíduos, organizações da 

sociedade civil e instituições governamentais. 

Interferir no debate acadêmico, principalmente no tocante à necessidade de inclusão 

nos currículos dos cursos de Comunicação/Jornalismo de conteúdo curricular que 

contemple a relação entre mídia e racismo. 

Estimular e promover o debate entre a academia, o público consumidor de produtos 

midiáticos e os produtores de conteúdo e proprietários dos veículos e empresas de 

comunicação. 

 

Metodologia 

O arcabouço teórico da presente pesquisa é composto pela contribuição dada pelos 

estudos clássicos e modernos de teoria crítica da comunicação. Assim como as ferramentas 

analíticas da análise do discurso, de textos sobre multiculturalismo, de autores envolvidos 

com o debate sobre a nova fase da globalização econômico-tecno-cultural, de estudos sobre 

relações étnico-raciais e mídia em sociedade como a brasileira.  
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Na base da pesquisa está o Estatuto da Igualdade Racial, em vigor no Brasil a partir 

de outubro de 2010, e toda a legislação e jurisprudência de promoção de políticas de ação 

afirmativa para grupos étnicos historicamente discriminados, como índios, negros e 

ciganos. 

A escolha da base teórica é sempre uma opção paradigmática, entre várias outras 

possíveis. Aqui se optou pela multidisciplinaridade, estando abertos à contribuições 

científicas de diversas áreas do conhecimento, não somente a Comunicação. Demais 

ciências, humanas e naturais – como a matemática, estatística, economia, história, 

linguística, política, antropologia – devem acrescentar à pesquisa elementos de 

compreensão da realidade. Em vez de restringirmos o campo de atuação a uma 

especialização fechada, adota-se uma postura menos ortodoxa de investigação. 

Partindo desse substrato, a coleta de material é feita por fichamento de textos, peças 

comunicacionais; por aplicação de questionários junto a representantes do universo da 

pesquisa; por entrevistas diretas com tais fontes; por observação e trocas discursivas. A 

essência teórica servirá como baliza norteadora da análise dos dados e das possíveis 

proposições contributivas que dai advirão. 

Um banco de dados, formado pelos objetos e elementos colhidos e selecionados 

durante a investigação, será posto à disposição da comunidade acadêmica e da sociedade 

em geral que se interesse pela temática. Práticas de leituras em grupo, laboratórios de 

análises do material, assim como o estimulo à produção e publicação de textos de discentes 

e demais parceiros, são também instrumentos de aprendizagem e desenvolvimento 

científico a serem por nós utilizados. 

A literatura estrangeira, principalmente a produzida na América Latina, mas sem 

dispensar o que se discute nos Estados Unidos, na África do Sul e mesmo países europeus 

(com recorte na temática das relações sócio racial), complementa as leituras que formam o 

arcabouço teórico da pesquisa. 

Calcada no Etnomídia – um dos grupos de estudos acadêmicos mantido na 

faculdade de Comunicação no âmbito da Universidade Federal da Bahia -, a pesquisa 

deverá contar com a participação de colaboradores. Integrantes do referido grupo, sejam 

orientandos de pós-graduação, sejam orientandos de graduação, serão convidados a 

participar de nossas atividades, debatendo os rumos do trabalho. Uma equipe de bolsistas 

composta por estudantes da área deve ser montada para nos auxiliar na pesquisa. 
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Metodologia de Monitoramento 

Um corpus de pesquisa formado a partir de assinatura e recebimento de exemplares 

físicos de jornais e revistas de todo o Brasil é a base material sobre a qual a equipe de 

pesquisadores sêniores, júniores e de iniciação científica trabalha. É feita a leitura 

cuidadosa diária dos veículos. Identificados os textos que se enquadram nos parâmetros 

definidos pela pesquisa, procede-se a clipagem – técnica de seleção e armazenamento de 

material de mídia. 

Cada texto sofrerá um “mergulho” analítico inicial, de acordo com um vocabulário 

de termos de referência (TdR) anteriormente construído.  É utilizado o programa Sphinx na 

criação dos questionários da pesquisa. Este, ainda para o tratamento dos dados coletados. 

As revisão e atualização bibliográfica, as discussões no grupo de pesquisa, a leitura 

do material colhido nos jornais e revistas, a tabulação e o resultado dos questionários, as 

entrevistas com as fontes mais significantes, tudo isto será sistematizado. Todos os dados 

consolidados e analisados serão submetidos à checagem, ao cotejamento interno, ao olhar 

analítico. 

De posse desse material teremos condições de confirmar ou não as hipóteses da 

pesquisa, assim como produzir, como resultado, um corpo teórico que, transformado em 

produtos (artigos, livros, revistas, papers), seja apresentado à sociedade brasileira, como 

uma forma de contribuir para a ampliação dos direitos do cidadão e para o avanço de nossa 

democracia. 

 

A identidade presente nos textos midiáticos 

Paira no grupo que realiza a pesquisa uma dúvida que merece uma discussão mais 

profunda. Casos como o do menino Joel da Conceição Castro que foi baleado durante a 

ação policial, na noite de 22 de novembro / 2011, no Nordeste de Amaralina (Jornal A 

Tarde novembro/2011) e do menino Juan Morais – que foi assassinado durante uma ação do 

20º BPM no Rio de Janeiro e teve o caso registrado como auto de resistência  (O Globo, 

julho/11) são até hoje discutidos, pois nos textos publicados nos jornais não havia nenhum 

referência à raça dos meninos. Chama atenção à necessidade, ou não de se descrever 

personagens de matérias em sua origem racial. 

A questão é que quando se trata de índio ou cigano sempre será citado sua etnia, e 

quando negro, mesmo que faça parte de uma estrutura social urbana que trata negro como 

suspeito dificilmente ele é citado. 
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O nosso diagnóstico tem-nos levado a crer no distanciamento da questão racial, 

derivado da falaciosa democracia racial presente no Brasil, desde a década de 1920.  

Nesse período de quase dois anos pesquisando essa questão, sabe-se exatamente em 

que situação o negro é reconhecido como negro: Casos de racismo, principalmente em 

instituição pública; Os casos envolvendo o reconhecimento de terras Quilombolas; as 

questões das cotas raciais adotada em algumas universidades federais do país. O avanço 

percebido até a fase da pesquisa, é que os negros deixaram de ser pautas somente nos 

cadernos de cultura ou policiais. No caso dos cadernos de policiais, encontramos com mais 

frequência que nos cadernos de cultura, no entanto representam menos de 10% do material 

selecionado.  

Pesquisas do IBGE que relatavam o rendimento de alunos cotistas, ou o aumento de 

pobres e pretos nas federais também se destacavam, em alguns jornais citando a 

necessidade da política de ações afirmativas e, na maioria, principalmente os chamados 

jornalões (Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo) chamando a atenção para o 

fato de que mesmo com as cotas o número de pobres, pretos e indígenas ainda era 

insuficiente, sempre deixando para a opinião pública a ideia de que estas não eram 

necessárias, que só aumentariam a desigualdade racial, com argumentos de que o critério de 

autodeclararão tornava inviável a adoção de politicas afins. 

 

 

Para que índio quer tanta terra? 

 Esta pergunta é feita por um dos personagens do filme Xingu (2012), quando 

da criação do Parque Nacional do Xingu no Pará e o governador indaga aos irmãos Villas-

Boas. 40 anos depois da consolidação do parque, é essa a pergunta que paira sobre os 

jornais que circulam neste país, que ao invés de esclarecer confunde a opinião pública.   

Neste período de monitoramento os índios tem merecido bastante destaque nas 

páginas dos nossos jornais e revistas, na maioria das vezes pela disputa de terras, outras 

como é o caso dos jornais À Crítica (AM) e Folha de Boa Vista (RR) eles estão presentes 

diariamente, acredita-se que em razão do percentual de indígenas nessas regiões serem 

muito altos, em torno de 30% da população (IBGE 2010). 

Pautar índios no Brasil deixou de ser algo cultural e bonito, exótico até e passou a 

ser o empecilho para o crescimento do país. Os índios se destacam na cobertura econômica 

com muita frequência, pois há uma tentativa de convencer a opinião pública da necessidade 
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de construir mais usinas hidroelétricas para suportar o ritmo de crescimento econômico que 

o Brasil registou nos últimos 10 anos.  

Como o potencial hidroelétrico do país encontra-se em grandes reservas indígenas, 

estes estão sempre em combate com os empreiteiros para proteger suas terras. Na opinião 

pública são malquistos, pois impedem a construção de usinas hidroelétricas, o avança da 

agropecuária em terras demarcadas pelo Governo Federal como indígena e que permite o 

usufruto de outros que não índios.   

Na questão das hidroelétricas, o caso é mais grave porque de acordo com a 

Constituição de 1988, as terras indígenas são inalienáveis e só podem ser objeto de 

interesses da União. Gerar energia elétrica para o Brasil é primordial para manter o ritmo de 

crescimento dos últimos tempos, por isso terras indígenas tem sido constantemente alvo de 

especulação para construção dessas usinas. O caso mais emblemático é a construção da 

Usina de Belo Monte (ver dados). 

Outra agenda que comporta os indígenas são os casos de „extermínio‟, 

principalmente causado pelas disputas de terras sobre a taxa de homicídios em índios em 

suas terras reconhecidas legalmente, por não índios. Um estudo do Conselho Indigenista 

Missionário (Cimi) mostrou que entre 2003 e 2011 foram mortos 503. Houve também neste 

período um aumento nos casos de suicídios também. 

 

E os Ciganos, onde estão? 

Na mídia nacional são seres invisíveis. O percentual de agendamento relacionado a 

estes povos é quase nulo. Somente em casos de estelionato e agiotagem é que eles são 

citados, sem nenhum tipo de conhecimento da cultura cigana tanto da mídia que os veem 

como malandros como da sociedade que desconhecem suas necessidades, seus modos de 

vida.  

O que se sabe dos ciganos é que seu modo de vida não se enquadra nos da estrutura 

social que a modernidade exige. Por falta desse conhecimento prévio, tem-se uma visão  

estereotipada dos ciganos.  A total invisibilidade do povo cigano pode ser relacionada à 

falta de políticas públicas exclusivas para ciganos ou mesmo ao reconhecimento deste como 

parte da formação do povo brasileiro, mas principalmente, evidencia a falta de 

conhecimento dos que compõem o “povo brasileiro”. 

 

Considerações Finais 
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Para a produção deste artigo foi feito uma relação com todo o material já existente 

desde outubro de 2010 até dezembro de 2012. Em linhas gerais buscou-se registrar como 

estas matérias estão construídas, isto é, se identificam as fontes ouvidas, se citam alguma 

legislação, se fazem alguma denúncia, se aparecem na borda superior ou inferior da página, 

se são matéria de capa, dentre outros aspectos. 

Sendo assim, há um limite quanto às afirmativas que podem ser elaboradas quanto 

àquilo que se vislumbra a partir da perspectiva, por ora construída. No entanto, pode ser 

inferido que os negros são os mais noticiados, eles aparecem em 71,7% das matérias 

examinadas, enquanto os índios estão em 26,8% e os ciganos quase não são retratados, 

tendo sido notícia em apenas 1,5% do montante das matérias clipadas. 

A questão racial ainda é abordada na perspectiva do reforço do estereótipo, visto que 

este tipo de texto responde por 32,4% do total examinado, ainda que 31,8% das matérias 

tenham se dedicado à problematização da realidade. Verifica-se que grande parte das 

matérias cita diferentes fontes e que, em termos de políticas de ações afirmativas, os 

beneficiários de tais políticas tenham sido mais escutados do que os opositores.  

Não é possível perceber nenhum esforço midiático no sentido da popularização do 

Estatuto da Igualdade Racial. Este marco regulatório é pouco citado pelos veículos, mesmo 

que o assunto seja discriminação ou ação afirmativa e que o Estatuto seja o documento 

balizador da garantia dos direitos da população negra. Para além do Estatuto, as legislações, 

de um modo geral, ainda são pouco mencionadas nas matérias. As políticas públicas 

também quase não aparecem, o que sugere a pouca importância da opinião pública para 

essas políticas, que mereciam mais debates na esfera pública da sociedade civil brasileira. 

Alguns fatores ajudam na produção de material relacionado às etnias estudadas: O 

dia 20 de novembro suscita em muito periódicos cadernos especiais e matérias reflexivas 

sobre o preconceito racial no país. Outra data que funciona como disparador de notícias é 

o13 de maio, que sempre chama atenção. Um fato ainda não articulado pelos veículos é o 

Estatuto da Igualdade Racial, que poucas vezes merece destaque nas paginas de nossos 

jornais.  

Essas datas que agendam notícias sobre os negros, não funcionam, por exemplo, 

para os índios, notas são publicadas no dia 19 de abril, mas nada que chegue perto do 

frisson que verificamos no dia 20 de novembro. Nem mesmo cadernos especiais, que 

jornais como O Globo costumam produzir com muita periodicidade tratando do dia 19 de 
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abril.  O dia 25 de maio, que foi instituído o dia nacional do Cigano só teve destaque uma 

única vez num jornal do Mato Grosso, Folha do Estado. 

A cobertura e o agendamento da mídia impressa que vem, ao contrário do mundo, 

aumento a circulação de jornais é essencial para a construção de um país mais justo, que 

reconhece direito de todos de ir e vir, sendo ou não parte de uma minoria. No caso dos 

negros, sabemos que somos a imensa maioria (50, 3% IBGE 2010) e mesmo assim 

continuamos sendo desfavorecidos social e economicamente. O Estatuto da Igualdade 

Racial prevê medidas para reduzir ao máximo as desigualdades sociais e raciais no Brasil e 

o que tem percebido é o despreparo da mídia para lançar o debate à esfera civil. Essa é uma 

parcial leitura da pesquisa sobre a mídia impressa nacional, uma investigação mais 

aprofundada, com cruzamento dos dados ao final da pesquisa em setembro de 2012 nos 

trará um diagnóstico de como tem sido tratada pela mídia as minorias étnicas.  

 

 

 

Veículos monitorados 

Jornais 

A Gazeta do Espírito Santo, de Vitória;  

A Tarde, de Salvador;  

Correio*, de Salvador;  

Correio Braziliense, do Distrito Federal;  

Diário do Nordeste, de Fortaleza;  

Diario de Pernambuco, de Recife;  

Folha de Boa Vista, de Boa Vista;  

Folha de S. Paulo, de São Paulo; 

Folha do Estado, de Cuiabá;  

O Estado de Minas, de Belo Horizonte;  

O Estado de S. Paulo, de São Paulo;  

O Globo. Rio de Janeiro; 

O Liberal, de Belém;  

Zero Hora, de Porto Alegre. 

 

Revistas 

Brasileiros, Caros Amigos, Época, Isto 

É e Veja. 
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