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Resumo

O estado da arte apresentado pela pesquisa “A Mídia Impressa no Brasil e a Agenda da Promoção

da Igualdade  Racial  –  Jornais  e  Revistas  2001 –  2008” realizada  pelo  Centro  de  Estudos  das

Relações  do  Trabalho  e  Desigualdades  (CEERT)3 e  Observatório  Brasileiro  de  Mídia  (OBM)

demonstrou que os “jornais são contra a criação de políticas que incentivem a mobilidade social dos

brasileiros”.  O  estudo  demonstra  que  a  opinião  dos/das  articulistas  tende  a  adotar  abordagens

maniqueístas. De um lado os/as contrários/as à implementação de ações afirmativas, com maior

incidência de matérias (artigos) contra as cotas raciais nas universidades públicas e, de outro, os

favoráveis, com uma quantidade de artigos inferior. 
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 Cabe ressaltar que o período pesquisado antecede a aprovação do sistema de cotas raciais

nas universidades federais ocorrido em 2010, após longo debate no Supremo Tribunal Federal. A

aprovação no STF seria a comprovação de que a mídia impressa nem sempre teria o poder de pautar

demandas sociais? 

A despeito desta relevante constatação, a mesma pesquisa traz informações e indícios que

demonstram a  pluralidade  das  reportagens  em relação aos  artigos.  Há de fato uma perspectiva

plural,  mais  frequente nas  reportagens4,  que  nos  possibilitaria  exercitar  um novo olhar  sobre  o

estudo,  a  fim  de  identificar  exemplos  nos  quais  o  equilíbrio  textual  se  processa,  ou  seja,

exemplificar matérias (e até artigos) com equilíbrio na apresentação de pontos de vista fornecendo

aos/às  leitores/as  deste  trabalho  –  e  quiçá  aos  profissionais  e  estudantes  da  Comunicação  -  a

oportunidade de avaliar diferentes enfoques e criar, a partir deles, sua opinião.

1 Trabalho submetido ao GP Jornalismo Impresso da XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação - 1 a 5 de setembro 
de 2014 - Unicentro/Unila/UDC/Fundação PTI - Foz do Iguaçu - PR
2 Pós-doutoranda na Cátedra UNESCO/UMESP de Comunicação para o Desenvolvimento da Universidade Metodista de São Paulo.
3Agradecimentos desta autora à equipe do CEERT e à coordenadora executiva Dra. Maria Aparecida Silva Bento.
4 Com exceção das reportagens publicadas pela Revista Veja, que foram, segundo a pesquisa, 100% contrárias às ações afirmativas.
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Este novo olhar que buscamos seria uma revisão ou releitura daqueles resultados levantados

pela  Pesquisa  do  CEERT  e  OBM  que  possibilitam,  ainda  no  presente,  o  que  chamamos  de

intervenção  polissêmica  e,  numa  segunda  fase,  com  a  necessária  parceria  dos  veículos  de

comunicação, proporíamos uma releitura metalinguística5.

Cremos no equilíbrio  jornalístico e  na polissemia das  idéias  como objetivos  éticos,  que

devem ser almejados  por qualquer empresa, tal qual ocorre com a idéia de uma autoregulação, via

ombudsman, via manuais de redação, que visam o exercício metalinguítico da mídia, que olha para

e escreve sobre si mesma. Apesar das conclusões da pesquisa evidenciarem “maniqueísmo”, “falta

de isenção”, “parcialidade” tais condutas não tendem a se modificar com a simplista demonização

da mídia,  vista como agente conspiradora contra as políticas de igualdade racial  direcionadas à

população negra brasileira.

As  alternativas  que  vislumbramos  dependem  da  continuidade  dos  estudos  e,

fundamentalmente,  do estabelecimento de parcerias que respeitem a liberdade de expressão dos

meios de comunicação, empresas privadas, mas que, acima de tudo, desenhem sua prestação de

serviços  informativos  e  comunicativos  sob perspectivas   éticas,  condizentes  com o que  reza  a

Constituição brasileira (artigos 220-221), a Declaração Universal dos Direitos Humanos (artigo 19)

e  as  orientações  para  a  elaboração  de  “Indicadores  de  Desenvolvimento  Midiático”,  conforme

orientação da UNESCO a diferentes países do mundo. 

Metodologia

Para a compreensão desta proposta iniciamos com uma breve síntese da Pesquisa “A Mídia

Impressa e a Agenda de Promoção da Igualdade Racial”: objetivos, metodologia e conclusões –

Tabela  1.  Sugerimos  a  nossos/as  leitores/as  que  acessem a  versão  total  do  Relatório6 Final  da

Pesquisa, para que tomem ciência da gravidade dos dados, no que tange a falta de pluralidade da

maioria dos textos publicados pelos veículos Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo,

Revistas Veja, Isto É e Época, no período de 2001 a 2008.

Porém,  como  dissemos  na  introdução,  mais  do  que  insistir  na  negatividade  dos  fatos,

adotamos  uma  postura  propositiva,  que  extraiu  dos  resultados  apurados  três  ocorrências  que

consideramos polissêmicas, ou seja, abertas à intervenção reflexiva, que não implica a censura, mas

5Ler “Proposta Metodológica” em MALACHIAS, Rosangela -  “Discursos impressos”: os Direitos Reprodutivos reivindicados pelos
Movimentos  de  Mulheres  da  América  Latina  e  Mulheres  Negras  Brasileiras  (1988-1995).  In:
http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/731543c852d7d92b5dacb543dd89111e.PDF
6 Disponível para download no site do CEERT http://www.ceert.org.br/arquivos/relatorio_igualdadesite.pdf
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possibilita a transformação de práticas jornalísticas, por propiciarem o aprendizado nos campos da

educomunicação, da media literacy e do direito.

A  primeira  ocorrência  refere-se  à  conclusão  de  que  a  “construção  de  sentido”  das

“reportagens” analisadas comprovam que elas tendem a ser mais plurais que os artigos opinativos.

A segunda,  tem  a  ver  com  o  aumento  significativo  da  temática  étnico-racial  negra  na  mídia

brasileira. (A demanda quilombola por titulação de terras é um exemplo dessa ampliação, assim

como outros temas agrupados como  “racismo em debate”). Nos últimos 50 anos, a representação

da população negra na mídia tem sido tema de teses e dissertações de pesquisadores/as brancos/as e

negros/as.  Ainda  assim,  o  tema  deve  ser  mais  debatido,  seja  em seminários  acadêmicos  e  ou

profissionais, seja na promoção de intercâmbios com docentes, jornalistas e empresas de outros

países.  A terceira  ocorrência  questiona  a  contradição  entre  a  publicação  significativa  de  dados

estatísticos produzidos por institutos renomados, como o IBGE e o IPEA, e a não associação desses

índices à temática étnico-racial. Vale citar a própria Folha de S. Paulo, e as pesquisas realizadas pelo

DataFolha.  Apesar  do  resultado  indicar  uma  aceitação  das  políticas  afirmativas  por  parte  das

pessoas entrevistadas, os editoriais não refletiram mudanças. 

As reflexões apresentadas, como dito acima, centralizaram a Comunicação e o Direito como

áreas interligadas e complementares, porém se alimentaram dos conteúdos oferecidos e legitimados

pelas Ciências Sociais como a história, a economia, a sociologia. Os/as autores/as citados/as foram

selecionados/as por seus estudos anteriores nas referidas áreas, mas como visamos a proposição de

uma mudança em prol da ética e da liberdade de expressão, exercida não apenas pelas empresas,

mas  pela  sociedade  em geral,  estabelecemos  como  marcos  legais  desse  direito  a  Constituição

brasileira promulgada em 1988, a Declaração Universal dos Direitos  Humanos; o Plano de Ação

Durban, revisado em  Genebra; as propostas consensuais aprovadas na 1ª Confecom – Conferência

Nacional de Comunicação e outras convenções e tratados internacionais, que respeitem a liberdade

de expressão.  

Todavia,  o  cerne  deste  artigo  está  no  imenso  banco  de  dados  da  “Pesquisa  Mídia

Impressa...” feita pelo CEERT e OBM. O monitoramento dos jornais e revistas definidos é inédito

na sua extensão e cobertura – oito anos. Gerou uma riqueza de dados que esperamos sejam visitados

cada vez mais por especialistas interessados/as na defesa da ética jornalística e no direito humano à

comunicação. 
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Aqui,  selecionamos  exemplos  de  matérias  dos  veículos  mencionados  que  atendem  os

propósitos  da  polissemia  metalinguística  e  da  prática  educomunicativa.  Esperamos,  num futuro

próximo, que os jornais Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo e as revistas Veja, Isto É

e Época aceitem o desafio de rever suas “boas práticas”, consolidadas nas matérias (reportagens)

informativas, equilibradas, plurais e éticas publicadas por eles. Também concordem em orientar

grupos como quilombolas, estudantes de comunicacão, movimentos sociais e pessoas interessadas a

utilizarem os seus canais de comunicação, como o “faleconosco”, para questionar, reclamar, mas

também para  complementar  no’ticias  e  informar  agendas,  que  podem ou não se  constituir  em

pautas.

Cientes da lógica de mercado, sabemos que os veículos direcionam-se a faixas segmentadas

da sociedade e que tendem a atender os interesses de seu público. Ainda assim, com este trabalho,

abrimos à grande mídia impressa uma real possibilidade de exercitar a propalada responsabilidade

social (accountability) comum nos discursos institucionais de seus anunciantes.   

Síntese da Pesquisa

Com o objetivo de mensurar a temática étnico-racial e a agenda de promoção da igualdade,

o CEERT  e o Observatório Brasileiro de Mídia realizaram um trabalho minucioso de observação e

análise de 1093 matérias jornalísticas (artigos opinativos, reportagens, editoriais) publicadas nos

maiores jornais e revistas do país, no período de oito anos – de 2001 a 2008. Foram 972 (matérias

extraídas dos jornais Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo) e 121 (das revistas de

cunho  político,  Veja,  Isto  É  e  Época).  O  CEERT  selecionou  algumas  palavras-chave  que

identificaram os textos de interesse. Dentre elas estão: cotas nas universidades; ação afirmativa;

quilombolas;  estatuto  da  igualdade  racial;  diversidade  racial  (incluindo  racismo,  discriminação

racial, etc.), lei 10.639 de 20037 e Religiões de Matriz Africana.

O estudo caracteriza-se, portanto, como quantitativo (média de 43 textos por ano para cada

veículo)  e  qualitativo  na  verificação  da  construção  de  sentidos  de  cada  matéria/artigo  e  dos

respectivos títulos e chamadas. Dentre  as principais conclusões da pesquisa (algumas enumeradas

na Tabela 1, abaixo) em relação aos jornais constatou-se:

“quando se trata a criação de políticas e programas destinados a reparar a

exclusão  social  à  qual  os  afrodescendentes  estiveram  relegados  durante

7 Institui a obrigatoriedade do ensino da história da África e da Cultura Afro-brasileira, alterada em março de 2008 para 11.645/08.
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séculos,  o  noticiário  dos  três  jornais  é  francamente  contrário”.  (CEERT-

OBM, 2009,  p.7).

Abaixo, selecionamos e enumeramos algumas conclusões8 da Pesquisa “A Mídia Impressa

no Brasil e a Agenda da Promoção da Igualdade Racial – Jornais e Revistas 2001 – 2008” realizada

pelo  Centro  de  Estudos  das  Relações  do  Trabalho  e  Desigualdades  (CEERT)  e  Observatório

Brasileiro de Mídia (2009). A falta de equilíbrio na abordagem de temas que envolvem a agenda

política da igualdade racial no país fica evidente (MALACHIAS, 2010). 

Algumas Conclusões 

(1) as reportagens são mais plurais do que os textos opinativos (editoriais, ar-
tigos e colunas); 
(2) apenas 5,8% das matérias debateram dados de estudos e pesquisas, ainda 
que tenham sido utilizados dados e indicadores oficiais na produção de tex-
tos informativos evidenciando as desigualdades entre brancos e negros, e 
corroborando os argumentos daqueles que defendem a necessidade de políti-
cas de ação afirmativa;

(3) No jornal O Estado de S. Paulo, 100% dos textos opinativos que trataram
da adoção de cotas nas Universidades, foram contrários as mesmas, em O 
Globo, 56,5% dos editoriais, artigos e colunas que discutiram o instrumento, 
posicionaram-se contra.

(4) desagregando-se o tema das cotas nas universidades, os textos opinativos
totalizaram, no caso da “Folha”, cerca de 28% do total de ocorrências, sendo
evidente a freqüência mais alta das reportagens em comparação com as opi-
niões, o que pode ser visto como positivo;

(5) examinando-se os textos opinativos da “Folha” sobre cotas nas universi-
dades, 46,7% posicionaram-se abertamente contrários, número elevado mas 
ainda longe de configurar a totalidade das opiniões; 

(6) o “Globo” sobressai em relação aos seus concorrentes no que se refere a 
uma orientação anticotas mais organizada e institucionalizada, sendo que os 
textos opinativos foram mais freqüentes do que as reportagens – 53,1%;

(7) examinando-se os textos opinativos do “Globo” sobre cotas nas univer-
sidades, 56,5% posicionaram-se abertamente contrários, ou seja, mais da me-
tade da totalidade das opiniões;

(8) A Folha de São Paulo publicou em 23/07/06 pesquisa Datafolha na qual 
65% dos entrevistados afirmaram ser favoráveis à política de cotas para os 
afrodescendentes. Os textos opinativos (editoriais, colunas e artigos) publi-
cados depois de 24/07/06 pelos jornais observados se mantiveram contrários 
à adoção do instrumento, mesmo após a pesquisa e depois dos primeiros re-
sultados da implementação da política de cotas em algumas Universidades, 
quando se constatou que dois argumentos centrais do discurso anti-cotas não 
se confirmaram: cotas promoveriam racismo e baixariam o nível dos cursos. 

8Fonte: http://www.ceert.org.br/arquivos/relatorio_igualdadesite.pdf 
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(9) o IBGE foi a fonte mais utilizada nos textos que apresentaram dados es-
tatísticos sobre os negros brasileiros; no entanto, as pesquisas (estudos, da-
dos estatísticos) ocuparam apenas 5% dos textos e são referidas quase que 
essencialmente nas reportagens (83%), aparecendo muito raramente nos tex-
tos opinativos (8,3%); 

(10) a parcialidade da mídia impressa já foi objeto de preocupação inclusive 
de seus próprios mecanismos internos de fiscalização, o que pode ser ilustra-
do pela manifestação do Ombudsman da “Folha” publicada em 09.07.06, 
destacando que o jornal não estava tratando a discussão sobre as políticas de 
ação afirmativa – Lei de Cotas e o Estatuto da Igualdade Racial, com isen-
ção";

(11) o tema da aplicação da lei 10.639-2003 que obriga o ensino da história e
da cultura dos africanos e dos descendentes de africanos no Brasil, quase não
foi abordado (0,3%);

(12) os temas comunidades quilombolas e terra de quilombos foram os que 
mais apareceram (20,9%) depois de cotas e ações afirmativas (49,3%), ga-
nhando visibilidade e ocupando a editoria política. Em 2001, apenas 5 maté-
rias trataram a temática dos remanescentes de quilombos. Em 2005, 22 ma-
térias; em 2008 foram 59. Observou-se uma tendência contrária à titulação 
das terras dos remanescentes, e pontualmente sua associação à "radicalização
do MST", o que demonstra que a construção de sentido neste caso é única 
para sujeitos diferentes – quilombolas e MST;

(13) Dentre os textos sobre religiões de matriz africana, foi destacado o fato 
de o Candomblé influenciar produções artísticas - 30,9%. Textos sobre as ca-
racterísticas do Candomblé respondem pelo segundo maior percentual de 
matérias 23,8%. O debate sobre intolerância e tolerância religiosa esteve em 
16,7% das matérias que trataram do tema em questão. A influência do Can-
domblé sobre artistas foi noticiada em 14,3% dos textos.

(14) A observação das revistas analisou 121 matérias publicadas pelas revis-
tas Época, IstoÉ e Veja. O semanário do Grupo Abril foi o que mais teve tex-
tos observados relacionados à agenda da promoção da igualdade racial, 60; 
seguido pela revista Época da Editora Globo, 33. A revista Isto É da Editora 
Três teve 28 textos analisados. A agenda não é de interesse permanente dos 
semanários. Na média, cada veículo publicou 15 matérias por ano.

(15) Todas as reportagens publicadas por Veja sobre políticas de cotas nas 
Universidades tiveram construções de sentido contrárias a implementação 
das mesmas. Os textos veicularam que as cotas estimulam o racismo e baixa-
rão o nível dos cursos. Houve textos que criticaram o critério da autodeclara-
ção.

Contextualização

O período pós 1985 é muito importante por representar o fim da ditadura militar e o início

da redemocratização do país. Os anos 1980 e 1990 também impõem, aos países do sul, a lógica

neoliberal  da  globalização  econômica  e  tecnológica.  A efervescência  do  período,  no  Brasil,  se

mostra no paradoxo entre reivindicações dos movimentos sociais, articulados e organizados, e a
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cooptação9 governamental de lideranças. Imposições de políticas econômicas externas feitas  pelo

Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional ocorrem dialeticamente a uma mobilização do

ativismo das mulheres, dos negros e de outras ‘minorias políticas’ em prol de sua participação nas

conferências  internacionais  organizadas  pelas  Nações  Unidas.  Internamente,  a  mídia  impressa,

sobretudo  jornalística,  legitima-se  como  porta-voz  anti-corrupção.  Reportagens  investigativas,

denúncias  e  cobranças  passam  a  pautar  as  editorias  de  política.  A censura  torna-se  um  ente

(ameaçador)  do  passado,  pois  não  haveria10 mais  espaço  para  o  cerceamento  da  liberdade  de

imprensa. 

Uma crise econômica atinge a mídia impressa nos anos 80. Naquela época o alto custo do

papel, da impressão gráfica11 e da necessidade de modernização tecnológica afetam seriamente as

empresas. A expansão da internet materializou digitalmente as mensagens (escritas, discursivas e

imagéticas) demandando cortes de funcionários. Muitas demissões ocorreram e se inicia a busca de

profissionais  especializados  em  web.  Compras  em  banca  ou  por  assinaturas  para  entregas

domiciliares de jornais (e revistas) foram afetadas com o advento da leitura em tela. 

Todavia, no novo milênio, apesar de uma retração nos números de venda diária de jornais

(período de 2001 a 2006), houve uma reação, que se mantém em curso, conforme indica a tabela 2

(abaixo), elaborada pela ANJ - Associação Nacional de Jornais.12 

9 Utilizamos este verbo sem senso valorativo (bom ou mal). Chamamos de cooptação a contratação de líderes dos
diferentes movimentos sociais para ocuparem cargos políticos no governo, em geral, alusivos a promoção de políticas
públicas.  Há uma discordância,  por parte de ativistas,  com relação ao entendimento deste fato,  que não seria uma
“cooptação”,  no  sentido  de  esvaziamento  dos  movimentos  sociais,  mas  uma  “participação”  que  possibilitaria  a
concretização de mudanças reivindicadas pelo ativismo.
10 Optamos pelo uso do tempo condicional,  pois sabemos que,  na realidade,  sanções econômicas como a falta  de
publicidade  pode  afetar  a  sobrevivência  de  empresas  jornalísticas.  Outro  exemplo  pertinente  prende-se  a  posturas
ideológicas empresariais, que podem afetar a prática individual de jornalistas que questionam ou não seguem as regras
da empresa. Neste caso, a “censura” a certos temas se configuraria na omissão ou cobertura parcial dos mesmos. Por
último, outro exemplo que nos remete à possível ação censora pode ser a ameaça à integridade física de jornalístas
(policiais,  políticos),  que se  tornam vítimas de  atentados,  como aconteceu,  no Brasil,  com o repórter  Tim Lopes,
assassinado por traficantes de drogas do Rio de Janeiro, como retaliação ao seu trabalho investigativo.
11 Está  também em curso  uma  nova  consciência  ambiental  que  promove  a  idéia  da  responsabilidade  social  e  do
desenvolvimento sustentável a partir da economia do papel extraído do corte de árvores. 
12 Veja  os  números  alusivos  à  circulação  diária  dos  jornais  pagos  de  1990  a  2008  no  site  http://www.anj.org.br/a-industria-
jornalistica/jornais-no-brasil/circulacao-diaria/  Por  razões  pragmáticas,  transcrevemos  os  números  apurados  nos  mesmos  anos
pesquisados pelo CEERT/Observatório, ou seja, de 2001 a 2008.
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Ano Circulação nacional*
Milhões de

exemplares/dia

Variação % Afiliados ao IVC
Milhões de

exemplares/dia

2008 8.487 5,0  4.351
2007 8.083 11,8  4.144
2006 7.230 6,5  3.706
2005 6.789  4,1  3.480
2004 6.522  0,8  3.343
2003 6.470  -7,2  3.315
2002 6.972  -9,1  3.553
2001 7.670  -2,7  3.877
2000 7.883  8,81  3.980

(Tabela 2) *Estimativa da ANJ para o mercado brasileiro, baseada em dados do IVC - Insituto Verificador de Circulação.

A tabela  2  demonstra  os  números  globais  da  circulação  diária  dos  jornais  brasileiros  e

separa, na quarta coluna, os números totais da circulação dos jornais afiliados ao IVC. Todos os

jornais pesquisados pelo CEERT/Observatório (Folha, O ESP e O Globo) são membros do IVC. 

Para Samuel Possebon (2007) o “mercado de comunicações” pode ser estudado e analisado

por  diferentes  áreas  do  conhecimento.  O  autor  defende  uma  “abordagem  econômica”,  que  se

justifica no fato das empresas de comunicação serem, em sua grande maioria, empresas privadas e

por essa razão visam o lucro e sua sobrevivência no mercado. Por isso, para se pensar “um novo

caminho”, há que se “compreender os pressupostos e alicerces do mercado atual”. (POSSEBON,

2007, p. 278-279).

Os jornais  focados na pesquisa “A Mídia Impressa...”  estão,  segundo o IVC – Instituto

Verificador de Circulação, entre os 11 maiores jornais em vendas13 do país. Em 2004, por exemplo,

a Folha de S. Paulo aparecia como o maior jornal do país em circulação; porém, O Globo (Extra e

Diário de São Paulo) mantinha-se como o maior editor de jornais, com mais de 200 milhões de

exemplares vendidos. Em 2008,  a Folha de S. Paulo manteve a liderança na circulação e encerrou o

ano com média diária de 295 mil exemplares. Em seguida aparececiam os veículos Super Notícia

(289 mil), O Globo (257 mil) e Extra (248 mil). Em quinto lugar, ainda segundo os dados do IVC,

ficou O Estado de S. Paulo (213 mil)14.

Por  isso,  quando tentamos  identificar  alternativas  de  mudança  no  comportamento  dessa
13 Mensuração feita por trimestre em 2004.

14 Ainda segundo os dados do IVC, outros jornais foram mensurados em sua circulação diária. Meia Hora (186 mil), Zero Hora (183
mil), Correio do Povo (155 mil) e Diário Gaúcho (147 mil). O top 10 se completa com o Lance (125 mil). Para saber mais leia: Últi -
mo Segundo/Economia – “Circulação dos 20 maiores jornais brasileiros recuou 6,9% em 2009”  03/02 - 11:55 - iG São Paulo – Aces-
se  o  site:
http://ultimosegundo.ig.com.br/economia/2010/02/03/circulacao+dos+20+maiores+jornais+brasileiros+recuou+69+em+2009+93859
54.html
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mídia impressa, no que tange o maniqueísmo e ou a falta de pluralidade opinativa de suas matérias

sobre a “agenda de promoção da igualdade racial”, temos também que contextualizá-la dentro da

lógica de mercado. Outro fator internacionalmente relevante é que a liberdade de expressão e a

liberdade de imprensa decorrem de regimes democráticos. Esta premissa pode ser comprovada não

apenas pela análise aparente dos fatos, mas principalmente pelos relatórios internacionais15 feitos

em diferentes países. A democracia colabora para a vigência de uma mídia mais responsável. 

A vigência da nova democracia no Brasil não representou, a princípio, uma mudança radical

nos  condicionamentos  históricos  propiciados  por  uma  formação  etnocêntrica,  voltada  para  a

valorização  da  cultura  branca-européia  e  patriarcal.  Todavia,  ampliou  significativamente  as

alternativas  de  reivindicação  e  exercício  dos  direitos  à  cidadania  dos  grupos  historicamente

excluídos como as mulheres, os negros, os indígenas, os homossexuais etc. 

Ora,  vivemos  sob  o  sistema  capitalista,  no  qual  a  hegemonia  discursiva  das  classes

dominantes  se  mantém  em  dialética  ao  contradiscurso  propagado  pelas  classes  subalternas

(GRAMSCI), que buscam igualdade de direitos e, para tanto, organizam-se em diferentes áreas.

Nos  campos  da Comunicação e  do  Direito,  as  práticas  de  advocacy exemplificam uma reação

organizativa das mulheres e dos negros, grupos que obtiveram, nos últimos 25 anos, resultados

paupáveis  na  legislação  federal.  O  advocacy une  o  conhecimento  político,  legislativo  e

comunicacional  para  formar  lideranças  que  passam a  “falar  em nome  de  quem necessita”  ou

“advogar” por direitos civis.

 Assim, a partir de agora, faremos uma demarcação de um caminho possível à percepção e,

quiçá, produção de uma metalinguagem, que se configure num contradiscurso ou no que Muniz

Sodré chama de “contralinguagem” (SODRÉ, 2005, p.39) como mediação na atual prevalência da

construção de sentido não polissêmica.  Esta  análise  fala  em nome daqueles/as que entendem a

comunicação como um direito humano. “Advoga” democraticamente pela possibilidade de uma

construção  coletiva  entre  empresas,  sociedade  civil,  movimentos  sociais  da  pluralidade  e

diversidade  de  conteúdos  e  pontos  de  vista  nas  reportagens  produzidas  sobre  a  temática  da

igualdade étnico-racial negra.

Voltemos à Tabela 1, que resume algumas conclusões da pesquisa “A Mídia Impressa no

Brasil  e  Agenda  da  Promoção  da  Igualdade  Racial  –  Jornais  e  Revistas  -  2001  a  2008”.  As

15 Ver os estudos que compõe o Media Sustainability Index – Development of Sustainable Independent Media, que cobre países de 
diferentes continentes com relatórios anuais. Ver também as publicações do CIMA – Center for Internacional Media Assistance.
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constatações não são animadoras. Mapeados os desafios, proliferam questionamentos16.  O que é

necessário fazer para enfrentar a situação acima relatada? Quais são as perspectivas e tendências

capazes de alterar a postura midiática frente ao tema da igualdade étnico-racial? Como tornar a

grande mídia representativa, plural e diversa, em particular em relação à população Afrobrasileira?

Como  os  marcos  legais  existentes  podem  assegurar  a  participação  efetiva  da  população

Afrobrasileira na concepção e implementação das políticas de comunicação e mídia no Brasil? 

Todas essas questões podem vir a ser respondidas se atentarmos para uma outra pergunta

que formulamos agora:  Seria possível  identificar,  dentre  as constatações levantadas,  indícios de

mudança  da  postura  da  mídia  impressa  sobre  a  abordagem  da  temática  étnico-racial  dos

afrodescendentes, sobretudo aquelas alusivas às disparidades socioeconômicas e manifestações de

racismo ? 

Possibilidade polissêmica e metalinguística

A pesquisa nos oferece alternativas e dados capazes de evidenciar sua relevância como um

guia ou manual do que vem ocorrendo no contexto nacional das relações étnico-raciais e sua relação

com a comunicação midiática. Guia ou manual para uso qualificado ao questionamento da conduta

ética dentro das  newsrooms (redações) dos principais veículos impressos, pois diante dos dados

estatíticos,  gráficos  e  tabelas,  os/as  jornalistas,  editores/as  e  gestores/as  da  mídia  impressa,

estudantes e docentes de comunicação, bem como interessados em geral terão plena condição de

promover mudanças.

A ampliação do debate sobre racismo no país é vista pelo movimento social negro como

uma necessidade, pois o enfrentamento do problema obriga a tomada de soluções. 56,1% dos 107

textos  publicados  pela  Folha  de  S.  Paulo  foram  reportagens  abordando  pesquisas  sobre

desigualdades  entre  brancos  e  negros,  cotas  nas  universidades  e  apenas  28%  foram  artigos

opinativos. Por conseguinte, num primeiro momento, podemos dizer que este dado demonstra uma

prática jornalística mais próxima da isenção, além de propiciar a visibilidade do  tema na mídia.

A pluralidade das reportagens em relação aos artigos é outra ocorrência relevante e positiva,

pois abre possibilidades ao público leitor de obter informações com diferentes pontos de vista. A

polissemia presente nas reportagens se sobrepõe à postura limitada do maniqueísmo. Vejamos o

16 Alguns deles foram formulados após a apresentação dos resultados da Pesquisa A Mídia Impressa e a Agenda da Promoção da
Igualdade Racial – Jornais e Revistas – 2001-2008, feita pela Dra. Cida Bento (CEERT), durante o encontro Relações Raciais e a
Grande Mídia, dia 19/01/2010, na Fundação Ford, Rio de Janeiro.
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gráfico 117 abaixo:.

Gráfico 1

A construção de sentido que as reportagens propiciaram, segundo apurado pela pesquisa,

foram equivalentes  a  30% para  cada  um dos  dois  grupos  de  textos.  O  primeiro  grupo  reuniu

matérias sobre “programas e políticas de ação afirmativa em curso: a adoção das políticas de cotas

principalmente  nas  instituições  de  ensino  superior  e  algumas  escolas  técnicas”.  Já  o  segundo

veiculou  os  primeiros  resultados  positivos  em  relação  aos  alunos  cotistas  e  a  percepção  da

necessidade de que são necessárias outras ações a fim de garantir a permanência desses alunos nas

universidades.18

Todavia,  as  matérias  publicadas  pela  Revista  Veja  foram majoritariamente  contrárias  às

ações afirmativas. Este fato careceria de um estudo específico ou de uma entrevista/conversa com

os/as Editores/as da revista, na medida que contraria a característica jornalística do estilo, ou seja,

“a reportagem envolve investigação, seleção das melhores fontes, leitura de documentos, conversa

com os  diferentes  protagonistas  ou personagens  envolvidos  na  história  e  exige  que  se  capte  o

ambiente onde decorrem ou decorreram os acontecimentos”19. Fato similar ocorreu com os artigos

opinativos publicados pelo jornal O Estado de S. Paulo, 100% contrários à políticas compensatórias

17Gráfico extraído do Relatório Final da Pesquisa, item 1.1 – Folha de S. Paulo – p.17.

18 O grupo de reportagens que veiculou sentidos contrários à implementação das cotas, 23,3%; o fez principalmente por conta das
idéias de que as mesmas são polêmicas e capazes de promover  racismo, e que o critério socioeconômico é o mais adequado para a
reserva de vaga, não a autodeclaração. (Relatório Final, p. 18).
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direcionadas  aos  negros.  Ambos  os  veículos  (Veja e  Estadão20)  são popularmente  considerados

como conservadores. 

Em contradição a esta postura ‘parcial do jornal O  Estado de S. Paulo no que tange aos

artigos opinativos, dos  34 textos analisados sobre o tema Cotas nas Universidades, a maioria foi

publicada  na  forma  de  reportagens,  totalizando  85,3%.  Os  textos  opinativos  (um artigo  e  um

editorial) representaram 5,8% apenas. As contruções de sentido, agrupadas, demonstraram também

que o jornal o Estado de S. Paulo publicou, dentre os 85,3% de reportagens, 34,5% de matérias com

viés favorável às ações afirmativas e 24,1% com viés contrário. Vide o gráfico 221 abaixo.

Gráfico 2

O jornal O Globo publicou 61,4% de reportagens contra 28,2 % de textos opinativos. Outro

destaque relevante  é  que  dois22 articulistas  de maior  prestígio,  favoráveis  às  ações  afirmativas,

compõem a equipe de O Globo, produzindo textos com regularidade. 

Ainda com relação aos aspectos positivos do estudo temos que mencionar a inclusão na pau-

ta política das Comunidades Remanescentes de Quilombos e sua luta pela titulação das terras nas

quais habitam. A existência de comunidades por todo o país ganhou espaço na mídia. “O diário O

19 Ver: Reportagem. In: Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Ciêntífica e Tecnológica - 
http://www.cienciaviva.pt/projectos/genoma2003/apoio5.asp
20 Apelido popular do jornal.
21 Ver Relatório Final – item 1.2.1 – Reportagem, p.19.
22 Miriam Leitão e Elio Gaspari. Ambos são brancos e este fato, simbólico, opera reações de estranhamento de colegas jornalistas,
segundo ambos afirmaram em encontro sobre Mídia e Racismo, promovido pela ABI e CEPIR do Rio de Janeiro, em outubro de
2009. Apesar deste fato, ambos também disseram não sofrer sanções internas por conta de seu posicionamento.
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Estado de São Paulo23 teve 63 textos analisados que trataram do tema Quilombolas. Desses, 60,3%

foram reportagens” (ver gráfico 3 abaixo)24 contra  22,3% foram textos opinativos. 

Gráfico 3

Gráfico 4

“O tom dessas reportagens foi que o decreto 4887/2003 criou ambiente de disputa e que os

quilombolas reivindicam terras que equivalem a área de S. Paulo. O jornal deu visibilidade à movi-

mentação política em torno da idéia de se reparar os “abusos” proporcionados pelo decreto que re-

23  Ver Relatório Final – item 2.2 – O Estado de S. Paulo, p.27.

24  Idem, item 2.2.1 – Reportagens, p.27.
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gulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação

das terras ocupadas por remanescentes de quilombos. O terceiro grupo de reportagens, 18,4%, noti-

ciou ações de reivindicação de direitos das Comunidades Quilombolas, sejam em relação a conflitos

como o da Restinga da Marambaia, seja na demanda por fazer avançar as políticas públicas voltadas

aos remanescentes de quilombos”25.

Já sabemos que a linha editorial dos jornais e revistas tem se mostrado abertamente contrária

à implementação de cotas raciais e políticas afirmativas. A porcentagem de textos opinativos da Fo-

lha (28,2%) e do jornal O Estado de S. Paulo (22,3% sobre o tema Quilombos), embora pequena em

relação às reportangens (mais plurais e diversas) é significativa porque propaga ideologia. Quais são

as possibilidades reais dos/as remanescentes de Quilombos responderem, nas páginas da grande mí-

dia impressa, às críticas feitas contra suas reivindicações? 

Por isso, as reportagens que seguem os critérios éticos do jornalismo ouvindo os diferentes

lados da questão são consideradas positivas por oferecem aos/às leitores/as a condição de formarem

uma opinião crítica sobre o tema. Por outro lado, a opinião de especialistas famosos por sua expe-

riência teórica, nem sempre representam a realidade vivenciada na prática pelos sujeitos do proble-

ma. 

Ciente disso, o Programa Internacional para o Desenvolvimento da Comunicação, órgão da

UNESCO, afirma que a liberdade de expressão deve ser garantida aos meios de comunicação. Es-

tes, por sua vez, devem propiciar a seu público, igual direito de manifestação. 

“No es solo la ausencia de las restricciones sobre los medios que

importa, sino también el grado de acceso otorgado a todos los sectores de la

sociedad, especialmente los más marginalizados, para conseguir informaci-

ón y hacerse escuchar por esos medios (...)” (PIDC-UNESCO, 2008, p.4).

 A busca do equilíbrio na propagação da informação com a publicação, por exemplo, de arti-

gos de fundo escritos por especialistas diversos (contrários e favoráveis às políticas de promoção da

igualdade) não implica a censura, nem o cerceamento da liberdade de expressão dos jornais (e re-

vistas). Esta prática favorece os/as leitores a identificar a posição do veículo, expressa livremente na

coluna editorial, e outras visões vigentes na sociedade, publicadas nas páginas dos articulistas que,

de forma geral, “não representam necessariamente o pensamento do jornal”.Este objetivo não é algo

utópico, poderia ocorrer se os jornais utilizassem os dados estatísticos sobre desigualdades sociais,

25   Relatório Final, p. 27-28.
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econômicas e raciais existentes e, em geral divulgados por eles. Os índices produzidos por órgãos

de pesquisa idôneos não são associados à temática étnico-racial. Por quê isso ocorre? Seria uma

ação pensada pelas editorias?

Preferimos pensar que, a falta de treinamento/formação de repórteres/jornalistas para a leitu-

ra de dados quantitativos-estatísticos, bem como a falta de entendimento sobre etnicidade como

uma das categorias que favorecem a prevalência das desigualdades sociais, econômicas, educacio-

nais e de acesso ao mundo do trabalho, poderiam explicar a publicação estanque de pesquisas, sem

a sua relação com artigos, editoriais e até reportagens mais aprofundadas. Esta crença deve ser pro-

vada e os veículos (por seus profissionais) poderiam manifestar-se a respeito, no que estamos deno-

minando de análise metalinguística. Olhar para as próprias práticas, analisá-las e reportá-las com

criticidade.

Considerações finais

A UNESCO tem atuado internacionalmente em favor da “livre circulação das idéias por

meio da palavra e da imagem”, portanto, pelos meios de comunicação. Por isso, o seu Conselho

Intergovernamental do Programa Internacional para o Desenvolvimento da Comunicação passou a

identificar um conjunto de  Categorias de Indicadores de Desenvolvimento Midiático, para analisar

os principais aspectos da ecologia midiática. Os indicadores devem permitir que os/as líderes locais

diagnostiquem o estado dos meios dentro de um determinado contexto nacional e avaliem o impacto

dos programas de desenvolvimento midiático.

A UNESCO (2008) propõe cinco “categorias de indicadores”. São elas:

CATEGORIA  1  –  Um  sistema  regulador  condizente  com  a

liberdade  de  expressão,  o  pluralismo  e  a  diversidade  dos  meios  de

comunicação social. CATEGORIA 2 – Pluralidade e diversidade dos meios

de comunicação social, igualdade de condições econômicas e transparência

na  propriedade.  CATEGORIA 3  –  Os  meios  como  plataforma  para  o

discurso  democrático.  CATEGORIA  4  –  Capacitação  profissional  e

instituições de apoio à liberdade de expressão, o pluralismo e a diversidade.

CATEGORIA 5 – A Capacidade infra-estrutural é suficiente para apoiar os

meios independentes e pluralistas. (UNESCO, 2008, 9-58)26.

A Pesquisa do CEERT/OBM atende integralmente três das quatro considerações gerais para

26 Tradução livre da autora do espanhol para o português.
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a definição dos indicadores de desenvolvimento da mídia, como o “uso de dados quantitativos”, o

“uso de dados confiáveis”,  além de  “assegurar  o  desmembramento  dos  indicadores  para novos

cruzamentos de dados”. A quarta consideração listada pela UNESCO refere-se à “desagregação dos

dados por gênero, assim como outras populações”. Neste caso, a pesquisa foca a temática étnico-

racial  (tema  que  afeta  os  afrodescendentes)  mas  possibilita,  após  novas  aferições,   também a

identificação por gênero dos/as articulistas, repórteres que assinaram matérias e dos/as Editores/as,

estes/as, responsáveis pela linha redacional a ser adotada pelos veículos.

O  monitoramento  realizado  entre  2001  a  2008  pode  indicar  como  a  mídia  (impressa)

brasileira  se  adequaria  nas  categorias  que  avaliam o  “desenvolvimento  midiático”.  Há  que  se

considerar, que a UNESCO e instituições nacionais interessadas na democratização dos meios de

comunicação  dos  diferentes  países  entendem  que  a  elaboração  de  indicadores  responde  às

especificidades nacionais, ou seja, o que se coloca como parâmetro para um determinado país pode

não ser  condizente  a  outro.  Todavia,  as  cinco categorias,  orientam o entendimento  em prol  da

liberdade de expressão.
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