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Resumo 

 

Este artigo é um desdobramento da pesquisa ”Mídia e etnia: a produção fotojornalística da 

Folha de S. Paulo e o sentido da imagem do negro“, realizada pela autora em sua 

dissertação de mestrado. A manifesta discriminação sofrida pelo negro é recontada nas 

capas do jornal, ganhando dimensões discursivas que constituem o corpus deste estudo de 

caso.  A análise funda-se nos paradigmas teóricos dos campos da Comunicação, das Teorias 

da Imagem e a Análise de Discurso. Pesquisa quali-quantitativa delineia uma amostra não-

probabilística por conveniência. Como resultados, tem-se que: a FSP encapsula o espaço do 

negro em estereótipos da sensualidade, das habilidades esportivas e artísticas, da tragédia e 

da subalternidade; o gênero fotográfico predominante denota ausência de planejamento; 

reflete a política editorial e o discurso etnocêntrico. 
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A presente pesquisa apresenta a transcrição e análise dos dados coletados, isto é, o 

estudo de caso dos seis meses do jornal FSP. No período de outubro de 2009 à março de 

2010. As categorias analisadas são gêneros fotojornalísticos e a editorialização das 

fotografias. 

 A discussão dos resultados e as conclusões preliminares mostram que: o jornal 

eleva a uma altíssima potência o interesse que têm algumas pessoas e grupos em asseverar 

publicamente suas opiniões, de classe ou de nações por um intricado processo industrial-

tecnológico, que se afirma pelo seu domínio como uma verdade. A reboque, o negro é 

representado em algumas situações, pois não está atrelado ao grupo que o jornal representa. 

Nessa esteira, para melhor exemplificar esse contexto, propõe-se uma análise dos 

resultados de pesquisa, que a seguir são recombinados e geram a seleção de quatro capas 
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que subsumem todas as evidências relativas à: inversão do conteúdo pela forma; a 

fragmentação; silenciamento, exibição e a ocultação; e as práticas jornalísticas que se 

procuram com esta pesquisa explicitar, validar ou refutar, a partir dos objetivos iniciais 

deste estudo. 
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Figura1 

 

A fotografia é estarrecedora, um homem morto está num carrinho de supermercado, 

adolescentes observam a cena, é um homem negro, o mais comum nas cenas de violência 

na periferia, que aparece nos jornais. Mas é de se notar que de maneira geral, não são 

frequentes as imagens do negro participando de uma cena corriqueira, ou seja, nas pautas 

mais batidas do jornalismo brasileiro, como por exemplo: volta às aulas, ou outro exemplo: 

o calor aumenta na cidade. Esses exemplos citados já estão marcados no inconsciente 

coletivo, naturalmente ao ler o título da matéria, antes de ver a fotografia já se imagina uma 

criança branca com os materiais escolares, ou uma classe com uma criança branca em 

primeiro plano, e a mesma condição para o segundo exemplo, um branco andando pelas 

ruas ou numa piscina. Há um engessamento das pautas, assim como há para as personagens 

da fotografia, não há renovação. A pesquisadora fez, durante alguns anos, trabalhos de 

fotojornalismo para a FSP, como correspondente na cidade de Bauru, fatos locais que eram 

pertinentes ao interesse do jornal. Quando selecionada para o cargo, depois de passar por 

uma triagem, começou a colaborar como freelancer na redação do jornal, em São Paulo. Na 
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edição da primeira pauta, o editor do núcleo comentou que não recomendava fotografar 

gente feia, exemplificando quem eram: “índios, negros, gordos” e outros biotipos mais 

comuns ao padrão físico da grande massa popular. 

Era, então, a preocupação que se tinha, observar uma cena interessante, mas com 

“gente bonita, já que as feias eram excluídas. E nessa perspectiva, já se fazia uma pré-

seleção dos personagens das fotografias. Essa recomendação não faz parte, de forma 

explícita, da política editorial instituída pela FSP, escolher o biotipo dos fotografados, mas 

acaba sendo cultural  a sua prática. 

A capa acima, que evidencia a fotografia da primeira dobra, pertence ao gênero Spot 

news, da edição do dia 21 de outubro, a legenda é: “ CENA MACABRA: Corpo achado 

em carrinho de supermercado perto do morro dos Macacos (Rio); traficantes em fuga 

invadiram escola ontem.” Foto: Marcelo Sayão/Efe. 

Pode-se argumentar que a narrativa dessa fotografia certamente é uma negação da 

condição de dignidade humana, e mostra o padrão de inversão [ABRAMO] do espetaculoso 

pela realidade, a preferência pelo esdrúxulo, pitoresco e escabroso, quando se trata da 

população que habita os morros e favelas. Por outro lado, é sabido que a imprensa jamais 

entra nas comunidades pobres, pelo viés jornalístico, ou seja, movida pelos fundamentos 

universais do jornalismo, ou melhor, movida pela incumbência de retratar a verdade, em 

nome do interesse público. Ela invade as comunidades, avalizada pela polícia, que pauta 

sua presença.  

Mas é raro encontrar uma matéria que denuncie a maneira que essa mesma 

comunidade sobrevive sem saneamento básico, assistência médica, falta de escolas, 

creches, centros de cultura e lazer; é mais fácil entrar com a polícia em apreensões ou 

assassinatos, mantendo um certo distanciamento, o de quem vai apenas irá registrar a cena.  

Sendo assim, estabelece-se um jogo entre silenciamento e exposição, [FOUCAULT, 

1969], silenciamento esse que se traduz em não mostrar o dia a dia das comunidades 

periféricas, onde moram milhares de pessoas sem as mínimas condições humanas, de 

higiene, lazer, cultura, educação e segurança. Mas há a exposição e o espetáculo, meninos 

sendo abatidos ao vivo pelas câmeras sem nenhum direito e questionamento. Não há 

nenhum cuidado nas cenas cruéis que são registradas na periferia; são mostradas como 

exóticas, um verdadeiro circo de horrores. E elas são impressas e transmitidas pela mídia 

que banalizam o olhar dos receptores, que não se surpreendem mais com o bizarro. 

Nessa capa são apresentadas apenas três fotografias, sendo duas do gênero  picture 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2110200915.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2110200915.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2110200915.htm
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stories, enfocando a Marginal do Tietê, em São Paulo, e a outra, o corpo encontrado num 

carrinho de supermercado no Rio de Janeiro. A fotografia dessa matéria chama muito a 

atenção da página, pois está na vertical, enquadramento que realça com a diagramação do 

jornal. Que dialogo têm essas três fotografias? Aparentemente, nenhum, mas, ao nível da 

paginação, que constrói um segundo sentido, tem-se que entregar um cadáver num carrinho 

de compras e uma visão das reformas na principal via de acesso à cidade, são fatos 

absolutamente triviais, merecendo, pois, compartilhar um mesmo espaço editorial, onde não 

há conflitos. 

                  Figura 2   

                              

Nada é transparente nessa capa que conjuga três fotografias de negros, a não ser, a 

demarcação social do negro: os garis no Vale do Anhangabaú na linha de frente no caos 

urbano, em São Paulo; o líder político do Suriname, o parlamentar Ronnie Brunswijk, num 

desempenho caricatural de alguém que se preocupa; e por último, o jogador de futebol 

Roberto Carlos, incorporando a adjetivação tipicamente atribuída aos heróis dos esportes. 

Se por um lado se pode argumentar que estas personagens encarnam os papéis 

sociais naturalmente atribuídos pela sociedade brasileira ao negro, por outro, os 

enquadramentos e a própria posição que as fotografias tomaram nesta primeira página se 
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adicionam na produção de sentidos e se interpolam na criação da identidade já estabelicida 

e aceita. Como o interdiscurso [GREGOLIN, 2007, p. 15] não contribui para que o sujeito 

seja claramente detectado nos textos jornalísticos, “interpretar apenas alguns dos fios que se 

destacam das teias de sentidos” é o que resta ao receptor da mensagem, ou seja, o leitor da 

primeira página do jornal. Se a identidade “é um efeito de pertecimento [BAUMAN, 2006], 

o que a FSP oferece é uma realidade social recontada, refabulada com base no imaginário 

nacional do sucesso profissional – no caso do jogador de futebol, portanto, é este o lugar 

que lhe pertence, onde é subjetivado.  

É de se ressaltar que o líder político estampado não é brasileiro - raramente um 

político é negro na terra brasilis – e ganhou notoriedade por essa razão.   

As fotografias assim dispostas reavivam a tensão pré-existente  no status social do 

negro, recolocando-o na posição que historicamente sempre lhe foi designada. O 

agenciamento da mídia na formação da identidade do negro é nitidamente percebido nessa 

capa, principalmente na primeira fotografia, pois os trabalhos mais associados aos negros 

são os subempregos. O enunciado dessa foto, obviamente se cala acerca da subalternização 

imposta ao negro, ele está ali cumprindo seu dever atávico – sobre o que se silencia – pois o 

que se valoriza é a cena pós-dilúvio, e o que interessa ao público da FSP, é saber-se seguro 

e livre dos entulhos que a enchente causou. Estas são as condições arqueológicas, no 

sentido foucaultiano, que orientam a intencionalidade da mensagem fotográfica, e que 

pretendem conduzir a leitura da página. 

 Quando Foucault nomeia de “arqueologia do saber”, percorre, desde seu 

nascedouro, as condições que contribuem para o aparecimento de alguns enunciados e a 

proibição de outros, pois nem todas as ideias devem ser enunciadas e outras, por sua vez,  

precisam ser caladas.  

Essa capa ressalta ainda duas estratégias que condicionam  os sentidos e as verdades 

[FOUCAULT, 1969]:  silenciamento e exposição. São  em outros termos, as ações dos 

sujeitos nas fotografias que estão materializadas no discurso da mídia e, daí, inscritas na 

história social. Assim o negro entra das páginas do jornal para um cotidiano formatado, já 

que as capas refletem o ideal do jornal acerca do que é pulsante e deva se tornar marcado 

para sempre. Tanto que há fatos que nos ficam cravados na memória, como ressalta 

Sevcenko (2000. p. 9, justamente em função do choque produzido por uma primeira página 

impactante e bem-sucedida. Complementarmente, aqui se pode apontar Barthes, quando 

cita o estetismo na fotografia, como processo vindo da arte, mas que no jornalismo impõe 
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um significado mais sutil e mais complexo do que outros processos de conotação, são as 

vezes em que a fotografia se faz pintura. A harmonia de cores, de tamanhos e o 

posicionamento das três fotografias induzem às técnicas de embelezamento. O que justifica, 

porém, essa junção pictográfica, é pergunta que paira sobre a página, pois os temas 

retratados nada têm em comum, ou será que teriam, na visão da FSP? Se eles têm, 

certamente, é a cor da pele e das roupas amarelas, algo bastante pueril, infundado, 

remetendo à preocupação do diagramador em vender uma página bonita. 

Mas, se pode afirmar, com Foucault, que esta tríade fotográfica está carregada de 

definições do espaço do negro, aquele que ele deve ocupar, e de fato, historicamente tem 

ocupado com maior assiduidade, para nele ser reconhecido e ter os seus valores reiterados. 

   

                                      Figura 3 

 Durante a pesquisa pode-se observar que o negro aparece em segundo lugar com 23 

incidências, entre as 86 encontradas como esportista. Isto avaliza a escolha da capa que 

aponta, na primeira dobra, e com abre de página, o jogador Robinho, que jogava no 

Manchester City, na Inglaterra, e estava prestes a voltar a Vila Belmiro, em Santos, onde foi 

revelado como novo craque mundial. Robinho foi ícone da nova safra de jogadores - os 
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novos Pelés – e está claro que o Brasil sempre foi um grande celeiro de bons jogadores, 

inclusive, é nosso cartão de visita, já que o mundo cultua essa religião, o futebol.  

 Essa capa traz uma composição distinta, pois a fotografia está acima da manchete, o 

que a torna o maior destaque da edição. O uso da falta de profundidade de campo, e a 

valorização do primeiro plano, embora características típicas da fotografia de esportes, 

neste caso o enquadramento está tão próximo do rosto do jogador, o que demonstra 

aproximação intencional da emoção do momento. Esse recurso técnico conota um desejo de 

promover a identificação do leitor com o objeto fotografado.  

 Robinho representa o sujeito – o negro, e o sentido das vontades que uma parcela da 

sociedade tem, se não toda ela, de ver a meritocracia atuando, espaço onde os talentosos ou 

mais habilidosos são escolhidos.  

 Mas, as identidades são construções discursivas: o que é ser bem sucedido, bonito, 

interessante, popular? A mídia constrói heróis, fomenta a moda, estipula o padrão de beleza, 

estabelece os valores da cultura, institui a música do momento, organiza tudo como 

dispositivo social. Mais que isto, põe ordem no caos dos fluxos de sentidos possíveis. A 

diferença precisa ser reiteradamente representada para que as identidades se situem; é o 

outro que oferece a imagem, ou seja, a alteridade produz identidade. Justifica-se assim o 

jogo dos estereótipos de herói, bandido, fracassado, ignorante, o bem sucedido, o admirável 

e o desprezível ser, inserindo o sujeito na comunidade imaginada, onde os opostos 

convivem sem conflitos. Os negros são vistos como heróis no futebol, e daí , rapidamente  

passam ao Olimpo dos artistas. Deixam de ser desprezados como vítimas da violência, 

frequentando a periferia do cotidiano, à margem das autoridades que representam o estado. 

A mídia sente-se cumpridora dos seus deveres sociais, pois acha que faz muito bem seu 

dever de casa, já que mostra o negro em suas capas. 
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Figura 4 

                                                                                                       

 Elaine Barbosa de Abreu, destaque da escola de samba, Rosas de Ouro, é a 

corporificação da sensualidade negra, um corpo avalizado pela mídia, já que a mulher 

brasileira, quase que por obrigação, precisa preencher os pré-requesitos da admiração 

masculina, e em suas páginas, os jornais a publicam, com poucas variações, como objetos 

sexuais, agradando a maioria dos consumidores de jornais, os homens.  

 Os discursos veiculados pela mídia organizam um jogo que institui identidades 

estruturadas na regulamentação dos conhecimentos sobre o uso que os indivíduos devem 

fazer de seu corpo, sua alma, e sua vida, orientando a criação simbólica da identidade: aos 

negros sempre foram exigidos sensualidade e virilidade, desde as senzalas, quando os 

senhores e seus filhos abusavam das escravas, e a reboque, as sinhazinhas indefesas, 

cometiam barbáries contra as escravas que encantavam seus maridos, como já comentava 

Gilberto Freyre, em Casa Grande & Senzala [1933]. 
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 Na atual conjuntura, a mídia realiza a grande tarefa de fazer circular as 

representações e, pensando assim, coopera para as interconexões entre os fios desse 

entrelaçamento. O discurso do corpo sensual, por exemplo, passa por diferentes campos da 

compreensão social, constitui-se em diferentes gêneros e significa distintas representações 

sobre como pode-se subjetivar a relação das pessoas com seu próprio corpo-objeto. 

 Elaine Barbosa de Abreu subsume as mulheres negras no carnaval, sua beleza e 

sensualidade escancaram um corpo bem cuidado e preparado para a efeméride mais deseja 

do ano, mas e o resto do ano, por que não aparecem mais Elaines tão belas?  

 A mídia é um dos atores na produção simbólica dos jogos pelas 

construções/reconstruções das identidades, já que a identidade é formada de fora para 

dentro, por um trabalho discursivo contínuo. A ilimitada rede de discursos midiáticos 

propõe um embate para o qual nem todos estão dispostos. A identidade, que é a 

identificação em curso, vive nesse sentido à mercê da fluidez dos tempos modernos, nosso 

atual momento, não há falsas identidades, já que não temos uma única verdadeira, todas são 

discursivas e passageiras e suscetíveis ao tempo presente. A mídia não poderia ter outro 

papel já que é uma fonte de grande e incansável domínio, de produção e reprodução de 

subjetividades. A imagem do negro, nessa linha de pensamento, vai se moldando ao 

discurso da mídia, sendo valorizado no Carnaval, no jogo de futebol, no universo artístico, 

ganhando protagonismo nas tragédias naturais - ou arquitetadas pela sociedade de 

hegemonia branca - uma imagem lúgubre, estampando a capa do jornal, é a imagem do 

negro pela FSP.  A estética da página é o espetáculo, que é rapidamente assimilado pelo 

gosto do brasileiro. Há três versões do carnaval, sendo que a foto do lado superior direito 

em contra-ploungée tem como pano de fundo, o arco íris, remetendo à diversidade sexual, 

que, aliás, fica muito visível nessa época. A FSP assim atende a uma demanda nacional.  

 

Conclusão 

 

 

 A representação do negro no jornal FSP durante os seis meses: de outubro de 

2009 a março de 2010, constatou que em suas 182 edições, 75 capas e 86 fotografias 

contêm sua imagem, com predominância no caderno Cotidiano, e no gênero spot news. 

Comprovou que o assunto mais frequente é o dia a dia, cujas notícias são as enchentes, 

terremotos, invasões policiais nas comunidades e quaisquer outras desgraças, em geral, 
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urbanas. 

Dizer que a mídia é racista é negar a sua identidade, pois o que e quem  a mídia 

representa?  Assumidamente em seu Manual e Estilo e Redação, a FSP declara que 

representa a classe média urbana paulista, mas o que significa esse segmento? Diz no 

mesmo Manual que o jornal é plural, apolítico e crítico, mas por que não publica o negro 

em todas as suas editorias?  

Avaliar as performances da mídia sobre às questões de raça e etnicidade, é discutir 

as matrizes do racismo no Brasil. Os meios de comunicação são um espelho de reprodução 

das nossas obtusas relações raciais. O próprio Manual da FSP [2011, cf. p.59] assume que 

os erros são um preço a pagar em razão da fugacidade impressa no processamento das 

notícias, mas que a correção desses mesmos erros deveria partir de uma demanda da 

sociedade. É dizer que falta sensibilidade na percepção do público leitor, pois não há 

registros de reclamações quanto uma postura mais criteriosa em relação à imagem do negro, 

somente existindo no meio acadêmico e no ativismo da comunidade negra.  É importante 

ressaltar a ausência de reconhecimento da sociedade quanto ao racismo que comete, ou seja, 

o brasileiro nem se reconhece negro e muito menos, racista. Não obstante, nas palavras de 

Gilberto Freyre [1933 p. 18]: “Todo brasileiro traz na alma e no corpo a sombra do indígena 

ou do negro”. 

De outra parte, o atrelamento da FSP às agendas oficiais e ao discurso dos poderes 

instituídos é cinicamente assumido também em seu Manual, tanto assim que há uma 

recomendação expressa de que o seu jornalismo deve ser “desestatizado”. Estamos falando 

afinal do que Abramo [2003] chamou de oficialismo, um dos padrões de manipulação da 

imprensa que influem na distorção da realidade social. 

Não é mera coincidência que embora “a pobreza tenha várias cores” [Maggie] as 

fotos das capas da FSP dessa amostra privilegie tão somente a cor negra, “a carne mais 

barata do mercado” (Iuka, compositor da canção A carne). E o Manual da FSP reconhece 

isso, embora de modo enviesado, quando afirma que, quando trata das carências sociais 

elementares “raramente vai além de enunciados genéricos”.  

Engessada pela ordem do discurso do dia, a FSP não aposta em articulações, através 

de enfoques mais politizados, assim propondo que os temas relativos aos negros sejam 

inseridos numa agenda nacional da opinião pública.  

O “jamais-dito”, segundo Foucault, nas fotografias que são o corpus dessa pesquisa 

é que o enquadramento empobrecedor do negro em editorias específicas reflete uma 
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estereotipação já pronunciada num discurso sem corpo que sopra nas classes médias 

urbanas, da qual ele é excluído, exatamente nesse “meio-silêncio” [2008, p. 28]. Faz parte, 

entretanto, do discurso oficial, ou seja, documentado nas normas de serviço da FSP, a 

demonstração dos vínculos entre a aparência e o substrato de cada fato importante. Mais 

uma falácia, portanto. 

O enquadramento da imagem do negro em espaços específicos na FSP diminuem a 

magnitude de sua cidadania. A hipótese da pesquisa foi respondida, em parte, através da 

observação dos mecanismos rotineiros da produção midiática, que inclinam-se para a 

construção de uma identidade deturpada: não nega a imagem do negro, mas a enquadra 

como que numa redoma impenetrável. No entanto, embora haja uma relação da política 

editorial com as conotações das mensagens fotográficas, boa parte dos efeitos das 

mensagens jornalísticas são originalmente indesejados, como já se provou pelas pesquisas 

de Newsmaking, linha metodológica auxiliar para atual pesquisa. Não fosse por isso, 

também a AD, na perspectiva de Foucault, Barthes e Gregolin, a produção de sentidos na 

esfera midiática é incontrolável, está fortemente permeada pelo discurso das classes 

dominantes, e no outro pólo, encontra-se condicionada pelo repertório do receptor. 

O contexto histórico-político que está no background da produção fotojornalística, 

de forma unânime aponta a educação e a saúde como as duas travas do desenvolvimento do 

país. Mas a imprensa não se tem lançado a discussões que coloquem esses temas na ordem 

do dia, inserindo-os à agenda imediata de eventos. Há menções, por certo, sobre carências 

sociais, exclusão e medidas democráticas que combatam esses problemas, mas não se vê 

explicitada a problemática relação da imprensa com as questões raciais e relativas às 

minorias étnicas, como a negra e indígena, sem dúvida, questões centrais na cena 

sociocultural do Brasil. A total ausência de discussões sobre esse público alvo é uma 

constância, tanto que há a preocupação em sugerir aos jornalistas uma nova abordagem aos 

grupos sociais quase esquecidos, comprovada pela publicação de um manual para nortear os 

jornalistas sobre gênero, raça e etnia, como forma de contribuição para um maior debate 

entre a sociedade.  

Constata-se que a exclusão e o emudecimento que invisibilizam a condição negra 

dão-se de forma sutil e complexa. O racismo não nasce na mídia, ao menos, de forma 

aberta. Nem outras esferas públicas patrocinam a racialização escancarada, a segregação é 

velada. O racismo no Brasil é praticado, a despeito dos avanços na própria legislação, hoje 

considerada democrática. Por outro lado, os meios de comunicação são, ao mesmo 
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tempo aparelhos valiosos de criação e divulgação de balizas alternativas. Nenhum processo 

cultural de superação do preconceito racial, de combate aos estereótipos e da luta contra a 

discriminação será efetivado sem que a televisão, os jornais, a música, a dança e artes dêem 

o primeiro passo nesse caminho.    

  A análise comparativa dos dados da pesquisa traz à tona certos fenômenos que se 

dão ao nível da produção da mensagem fotojornalística, por um lado, mostrando que a 

fotografia da FSP, quando retrata o negro, tornando-lhe objeto trabalhado, selecionado, 

construído e reinserido, de acordo as normas profissionais contidas em seu Manual. Por 

outro lado, também atua em sua subjetivação, reforçando o encapsulamento do negro em 

sentidos pré-fabricados.  
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