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RESUMO 

 

O telejornalismo brasileiro tem um relevante papel junto à população. É um formador de 

opinião e fonte de informações. Todos os dias está nos lares de brasileiros que o assistem 

e passam a se identificar com o modelo e padrão por ele apresentado. Questiona-se até 

que ponto o telejornalismo no Brasil é democrático e representativo. Até que ponto, seus 

apresentadores, repórteres e comentaristas representam a realidade da miscigenação da 

população brasileira? O presente trabalho tem como objetivo avaliar e refletir acerca do 

espaço ocupado por afrodescendentes no telejornalismo brasileiro. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil segundo dados do último IBGE 2010, é constituído por 50,7% de pessoas que se 

declararam afrodescendentes. Apesar de mais da metade da população ser de origem 

afrodescendente, sua representação nos meios de comunicação, em especial no 

telejornalismo não é proporcional a realidade social e cultural do país. Após a avaliação 

metodológica quantitativa de cinco edições do telejornal Bom Dia Brasil, usado como um 

recorte da realidade, chegou-se à conclusão que a representação desta parcela da 

sociedade não é equânime. O que é visto no telejornal não condiz com a pluralidade 

cultural e social no Brasil. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Dados oficiais do IBGE no censo de 2010 afirmam que 50,7% da população 

brasileira se declara afrodescendente, o que representa um número superior a cento e um 
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Bispo, Sérgio Santos dos Reis 
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maurolucio33@hotmail.com.  
3 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Jornalismo da Universidade Vale do Rio Doce (Univale), e-

mail: lauro.moraes@univale.br 

mailto:maurolucio33@hotmail.com


Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Uberlândia - MG – 19 a 

21/06/2015 

 2 

milhões de pessoas. Porém a realidade cultural e social no país não é percebida na 

televisão brasileira, em especial no telejornalismo, que é o objeto do presente estudo. 

  Para se compreender a atuação do afrodescendente no telejornalismo brasileiro é 

preciso conhecer um pouco da história da chegada do negro ao Brasil. Segundo os 

historiadores Nelson Piletti e Claudino Piletti (1997, p. 75) - a 1888, ano da Abolição da 

Escravatura assinada pela princesa Isabel, e de 1888 a 2015. 

 Percebe-se que entre o período de 1888 a 2015 que somam ao todo cento e vinte 

sete anos, não é exagero dizer que há muitas semelhanças daquele período (de escravidão) 

com os dias de hoje. Se após a abolição o negro tinha dificuldades de acesso ao trabalho, 

porque da noite para o dia se viu jogado nas ruas sem ter moradia ou apoio por parte do 

governo vigente da época, o cenário atual não se mostra muito diferente. 

O afrodescendente, nos dias de hoje enfrenta dificuldades de acesso ao mercado 

de trabalho mais rentável, tendo nos serviços braçais e pouco remunerados sua maior 

oportunidade de trabalho. Evidentemente esta condição não lhe permite ter uma vida mais 

digna e nem mesmo o acesso a uma educação de melhor qualidade.  

 Com a assinatura da Abolição em 13 de maio de 1888 o negro é incorporado à 

sociedade e recebe o status de ser humano, o que não era reconhecido até então. De acordo 

com o que registra a história, os negros eram considerados como coisa ou objetos. Apesar 

da lei ser assinada, o distanciamento entre negros e brancos precisava ser mantido, e a 

saída encontrada pela classe dominante para que os “lugares” fossem preservados foi a 

instituição do conceito de que o Brasil seria uma democracia racial, segundo apontam 

estudos e pesquisas de Anthony Willian Marx e Florestan Fernandes. A este respeito, 

Fernandes (1972, p. 29) relata os argumentos usados pelos dominantes durante este 

período da história da escravidão no Brasil: 

No contexto histórico surgido após a Abolição, portanto, a ideia da 

“democracia racial” acabou sendo um expediente inicial (para não enfrentarem 

os problemas decorrentes da destituição do escravo e da espoliação final de 

que foi vítima o antigo agente de trabalho) e uma forma de acomodação a uma 

dura realidade (que se mostrou com as “populações de cor” nas cidades em que 

elas se concentravam, vivendo nas piores condições de desemprego disfarçado, 

miséria sistemática e desorganização social permanente). O “negro” teve a 

oportunidade de ser livre; se não conseguiu se igualar ao “branco”, o problema 

era dele – não do “branco”. Sob a égide da ideia de democracia racial 

justificou-se, pois, a mais extrema indiferença e falta de solidariedade para com 

um setor da coletividade que não possuía condições próprias para enfrentar as 

mudanças acarretadas pela universalização do trabalho livre e da competição. 
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 Fica claro aqui a tentativa de atribuir ao negro a razão do seu fracasso em não 

conseguir se igualar à classe dominante. Tal discurso revelava a insensatez e injustiça 

social que imperava na época. Com o discurso da ideia da democracia racial a classe 

dominante fechava os olhos para a situação dos negros e os silenciava, fazendo com que 

os mesmos convivessem com tamanhas diferenças sociais e econômicas e não 

reivindicassem princípios de igualdade que lhes eram por direito, uma vez que se 

tornaram cidadãos brasileiros no papel. 

 O conceito de democracia racial tem em Gilberto Freyre seu início, embora ele 

nunca o tenha adotado em suas obras. Por inferência a classe dominante se apropriou de 

suas ideias e introduziu tal conceito, Jessé Souza assim afirma: 

O problema racial brasileiro, referente aos afro-brasileiros, pode ser visto a 

partir de dois aspectos. O primeiro refere-se a ideia, bastante espalhada, de que 

o Brasil é um "paraíso racial", ou, em expressões mais recentes, uma 

"democracia racial". O segundo aspecto considera que o Brasil é uma 

sociedade "pluri-racial", em contraste com a sociedade "bi-racial" dos Estados 

Unidos. Embora Gilberto Freyre não use o conceito da "democracia racial" em 

seus escritos, contudo foi ele que provocou a discussão acadêmica sobre este 

tema, com seu livro "Casa Grande & Senzala" (1933). Interessante é que os 

políticos e os latifundiários, já na metade do século XIX, proclamavam o Brasil 

como um "paraíso racial". Mesmo assim, preocuparam-se em trazer ao Brasil 

exclusivamente trabalhadores europeus de raça branca. (SOUZA, 2000, p. 20). 

 

 Conforme citação acima fica clara a situação enfrentada pelos negros no Brasil 

após a abolição da escravatura. Enquanto mão de obra escrava o negro era muito bem 

aproveitado e explorado pelos latifundiários, porém do dia para a noite se viram sem 

trabalho, moradia e nenhuma indenização pelos serviços prestados. Os latifundiários e 

políticos importaram mão de obra europeia de cor branca. 

 O discurso da democracia racial teve como objetivo maior, por parte da classe 

dominante legitimar as relações de poder entre ambas as classes. Acerca das relações de 

poder existentes numa sociedade, o historiador e escritor Joel Rufino dos Santos apud 

Devalle (2003, p. 13) afirma que “a cabeça de uma sociedade é, em geral, feita pela sua 

classe dominante – com o objetivo duplo de manter seus privilégios e deixá-la dormir em 

paz”. Já Muniz Sodré (2000, p. 263) se mostra em conformidade com tal afirmação  em  

sua  obra  quando  declara  que: 

A cor branca extrai a sua hegemonia do fato de deixar presente na     realidade 

inteira do indivíduo – seja ele rico ou pobre - a possibilidade de exercício de 

uma dominação, já que as identidades constroem-se no interior de relações de 

poder assimétricas. 
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 Partindo desta afirmação, fica claro que a classe dominante, constituída da parcela 

branca da sociedade seria a maior beneficiada com o discurso da ideia da democracia 

racial no Brasil. Questões como educação, moradia e ascensão econômica eram realidades 

com as quais os negros deveriam superar sem nenhum apoio do governo. A tal ideologia 

da democracia racial serviu para fortalecer cada vez mais o poder do grupo dominante. 

Percebe-se então que o tão apregoado princípio da igualdade só existia no papel. De lá 

para cá a realidade não é muito diferente, a constituição de 1988 afirma: 

Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição; 

A lei escrita no papel é muito bonita e por vezes utópica, nem todos têm acesso a 

ela, principalmente a classe dominada, que na sua maioria é composta por 

afrodescendentes. A classe dominante no país, aqui no caso aqueles que detêm o poder, 

consegue se beneficiar das leis e perpetuar cada vez mais o seu domínio.  Após 217 anos, 

muita coisa continua como antes.  

 O Brasil tem na miscigenação umas das suas maiores características, considerado 

o maior país do mundo no que tange a este assunto, todavia as diferenças sociais e 

econômicas estão entre as maiores do mundo. Segundo o DIEESE - Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (2002, p.4), 

A população negra está presente, em maior proporção, nos postos de trabalho 

mais vulneráveis: assalariados sem carteira de trabalho assinada, autônomos 

que trabalham para o público, trabalhadores familiares não remunerados e 

principalmente as mulheres, como empregadas domésticas. 

  A luta pelo princípio da igualdade é antiga no Brasil, muitas foram as conquistas 

até aqui, mas ainda há muito o que ser conquistado. 

      É de grande relevância a participação de afrodescendentes no telejornalismo 

brasileiro, pois os meios de comunicação não são apenas detentores da tarefa de informar, 

mas detêm a capacidade de modelação, adequação e inclusive a manipulação da realidade. 

O que é veiculado nos meios de comunicação e principalmente no telejornalismo nem 

sempre condiz com a verdade. Há um jogo de interesses e manipulação por trás da notícia. 

A este respeito, Ciro Marcondes Filho (1986, p. 12) em sua obra esclarece que: 
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Atuar no jornalismo é uma opção ideológica, ou seja, definir o que vai sair, 

como, com que destaque e com que favorecimento, corresponde a um ato de 

seleção e de exclusão. Este processo é realizado segundo diversos critérios, 

que tornam o jornal um veículo de reprodução parcial da realidade. Definir a 

notícia, escolher a angulação, a manchete, a posição na página ou 

simplesmente não dá-la é um ato de decisão consciente dos próprios 

jornalistas. É sobre a notícia que se centra o interesse principal do jornalismo. 

  A questão da necessidade de aparição de afrodescendente nos telejornais é 

defendida por acadêmicos e sociólogos, dentre eles Bordenave (1982, p.20) que afirma o 

seguinte: 

Para muitos leitores e telespectadores, os meios de comunicação respondem 

também a suas aspirações de mobilidade social. Talvez por esta razão, os 

recortes de revista que cobrem as paredes dos favelados raramente contêm 

cenas de pobreza e opressão e sim de mansões de luxo, pessoas bem 

vestidas, personagens aparentemente bem-sucedidos, como astros de cinema, 

cantores e estrelas de futebol. 

           Os meios de comunicação, em especial o telejornalismo, interferem na forma como 

as pessoas desfavorecidas se vêm, como elas enxergam o mundo e a realidade à sua volta. 

Nas favelas muitas pessoas têm como referencial de estética, sucesso e realização os 

padrões estabelecidos pelos meios de comunicação, que em geral são padrões europeus e 

americanos.      

      É necessário que haja uma atuação maior de afrodescendentes nos meios de 

comunicação, isto de maneira harmônica e consensual, é o que se pode definir como uma 

democracia da comunicação. Em virtude da miscigenação o Brasil não possui um único 

padrão de estética, todavia, os meios de comunicação parecem ignorar ou negligenciar 

esta realidade ao querer impor um único padrão de estética. Tal prática pode ser definida 

como a ditadura da estética, imposta àqueles que pretendem atuar ou já atuam no 

telejornalismo. Acerca dos padrões de estética estabelecidos pelos meios de comunicação 

Filgueiras (1997, p. 48-49) afirma que: 

O homem contemporâneo conhece na infância seus estereótipos de belo e 

sensual. As belezas pseudo-ingênuas de Xuxa e Angélica fixam no 

inconsciente dos meninos um desejo de posse e, nas meninas, um desejo de 

imitação. Estes anseios serão reforçados ao longo de toda a vida através do 

bombardeamento de uma série de símbolos sexuais pelas mídias. 

  Há uma espécie de determinismo atrelado à imagem do afrodescendente no Brasil, 

aquela imagem do negro pobre, subalterno, desprovido de intelectualidade. Sobre este 

assunto Diogo (2014 p.33) afirma: 
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Neste artigo teço considerações acerca da representação do negro no Brasil e 

sua formação identitária a partir dela, tendo a mídia como fio condutor dessa 

leitura social. Estou convencida de que as categorias raciais no Brasil são 

culturalmente definidas por aparência e que este é um país miscigenado, com 

predominância negra. Apesar dessa situação, as pesquisas apontam que o 

negro, quando representado nos meios de comunicação, na maioria das vezes 

o é de maneira negativa ou estereotipada. 

  A julgar pela forma como a mídia explora esta imagem de forma tão pejorativa, 

dá-se a sensação que no Brasil não existem afrodescendentes intelectuais, bem sucedidos 

ou empresários de sucesso. Por trás de tal prática há um discurso velado, que de forma 

bem sutil deixa subentendido que o afrodescendente no Brasil pode até atuar na tela da 

tv, desde que permaneça no seu lugar. Sodré (2000, p.246) é bem contundente ao falar do 

assunto: 

Quando indivíduos de pele escura conseguem empregar-se em redações de 

jornais ou em estações de televisão, mesmo que possam eventualmente 

ocupar uma função importante, são destinados a tarefas ditas “de cozinha”, isto 

é, aquelas que se desempenham nos bastidores do serviço, longe da 

visibilidade pública. 

  O Bom Dia Brasil atualmente conta com a participação diária da jornalista Maria 

Júlia Coutinho ou simplesmente Maju, mais conhecida como garota do tempo. Ela é 

considerada como um ícone do telejornalismo pelo fato de ser afrodescendente e fazer 

parte de uma realidade incomum aos seus iguais. A Rede Globo de televisão, como as 

demais outras emissoras, parece adotar a política de ter o mínimo possível de 

afrodescendente atuando junto ao   telejornalismo. Sobre este assunto Sodré (2000, p. 

246) completa (em nota de rodapé): 

Vale registrar a respeito deste tópico que a rede hegemônica de televisão no 

Brasil (Rede Globo) vem concedendo há muito tempo espaço para uma 

repórter negra no vídeo. Há algo aí que se poderia chamar de Know-how norte 

americano na gestão da imagem empresarial: reserva-se um lugar único para 

uma “colored”, à maneira do sistema de quotas, produzindo-se um simulacro 

profissional de democracia racial. 

           De acordo com as afirmações de Sodré, tal iniciativa tem como objetivo passar ao 

público afrodescendente a sensação de que agora eles se fazem representados através de 

uma jornalista também afrodescendente, que a emissora não possui uma política racista, 

que o espaço está aberto a todos, inclusive aos afrodescendentes, desde que estes possuam 

competência para tal. Aqueles que não conseguem chegar a tal posição é porque lhes falta 

competência. Assim procedendo, não só Rede Globo mas as demais emissoras tentam se 

eximir de toda e qualquer acusação de política racista. 
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  Silvia Ramos (2002 p.9) analisa a importância da atuação de afrodescendentes no 

telejornalismo no processo de superação do racismo. 

Nenhum processo cultural de superação do racismo, de combate aos 

estereótipos e de luta contra a discriminação será realizado sem os jornais, a 

televisão, as artes e a música [....] a mídia tende a ter cada vez mais, na 

sociedade brasileira, um papel vital na construção de saídas capazes de reduzir 

a exclusão racial. 

        Conforme comentado por Silvia Ramos, o combate aos estereótipos apresentados 

pelos meios de comunicação e em especial o telejornalismo do Bom Dia Brasil, objeto de 

avaliação do presente trabalho, passa pela inclusão de afrodescendentes junto ao mesmo. 

    O Estatuto da Igualdade Racial, aprovado pelo Congresso, que foi transformado 

na Lei 12.288/10, publicada no Diário Oficial de 21 de julho de 2010, que possui sessenta 

e cinco artigos, contempla áreas de educação, cultura, esporte, lazer, saúde, trabalho, 

defesa dos direitos das comunidades remanescentes de quilombos e proteção de religiões 

de matrizes africanas. Acerca da mídia, na qual está inserido o telejornalismo a lei 

estabelece: 

A produção veiculada pelos meios de comunicação deve valorizar a herança 

cultural e a participação da população negra na história do país. A produção de 

filmes e programas das emissoras de televisão deve também adotar a prática 

de conferir oportunidades de emprego para atores, figurantes e técnicos negros. 

A mesma regra se estende à produção de peças publicitárias. Tal norma só não 

se aplica quando se tratar de produção que aborde especificidades de grupos 

étnicos. 

           Embora a lei tenha sido aprovada em 2010, na prática ainda há vários segmentos 

que insistem em descumpri-la e compete ao Estado fiscalizar e fazer com que a mesma 

seja cumprida em todos os cantos do país, em todos os setores e em todas as instituições.  

          As emissoras de tv e rádio no Brasil trabalham sob o regime de concessões cedidas 

pela União. Para permanecerem no ar as mesmas precisam obedecer e observar as leis 

vigentes no país, pois não estão acima do bem e do mal. Tal concessão pode ser suspensa 

e deve ser renovada a cada quinze anos. Sendo assim, o Governo possui mecanismos 

legais para fazer valer a lei. Acerca deste assunto a Profª. Drª. Eula D. Taveira Cabral, 

Editora do Informativo Eletrônico Sete Pontos esclarece o seguinte: 

A legislação é clara: as emissoras de televisão são concessões públicas que têm 

prazo de duração (podendo ser – ou não – renovadas). Elas não pertencem aos 

empresários. Devem oferecer programação de qualidade e trabalhar em prol da 

nação. Todos têm direito à liberdade de expressão, porém não se permite o 

desrespeito às leis (que deixam claros os direitos, deveres e responsabilidades 

de todos). E isso vale para muitos países, como é o caso do Brasil e da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm
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Venezuela.     

O Presidente do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, em sua reeleição, se viu 
diante de um grande problema: renovar ou não centenas de concessões de 

emissoras, pois muitas estavam irregulares, estando algumas delas nas mãos 

de políticos (algo não permitido na Lei brasileira). Encaminhou algumas para 

apreciação do Congresso, mas acabou liberando outras em prol da implantação 

da TV digital no país. Como explicar renovações sem análise?  

O fato é que, na história da mídia no Brasil, muitos presidentes usaram as 

concessões como moedas de troca, garantindo o poderio por mais tempo no 

Executivo. Algo que acabou abrindo espaço para os demais políticos, dando 

emissoras de rádio e TV que são usadas como propagadoras de pleitos 

eleitorais, impedindo assim que a lei sobre o impedimento dos tais na mídia 

fosse ignorada.. 

           Em agosto de 2001 na Câmara Federal em Brasília, sociólogos, políticos, 

jornalistas, escritores, artistas, professores universitários e especialistas discutiram acerca 

da forma como o racismo opera na mídia, dentre os que falaram, uma atenção especial é 

dada à jornalista Miriam Leitão, da TV Globo, que fala como o racismo opera na 

imprensa: 

Apresenta-se na mesma forma odiosa com a que o racismo se apresentou no 

país ao longo dos anos, das décadas, dos séculos: vamos fingir que não estamos 

vendo. É uma coisa deliberada? Uma coisa consciente? Não, não é consciente, 

não há uma reunião em que se fala assim: Nós, os brancos, decidimos que esse 

assunto não tem espaço. Não é exatamente assim. Se fosse, alguém poderia 

questionar e a discussão começaria. O problema do racismo brasileiro é que 

ele não é explícito. Ninguém resolve isso na reunião da pauta, mas a verdade 

é essa. E a discriminação é mais profunda e arraigada do que parece... 

   A jornalista Miriam Leitão deixa claro como a questão do racismo na imprensa é 

tratada de forma velada e mascarada, não há um personagem, um mentor, um idealizador 

de tal prática, é algo subtendido, tão costumeira e vergonhosa que não deixa espaço para 

questionamento, é um jogo de poder entre a classe dominante, que dita as regras e uma 

classe subjugada, que não lhe é concedido nem mesmo o direito de contrapor-se ao seu 

algoz, pois este não tem rosto, não tem forma e nem aparência. DIOGO (2014, p.39) 

complementa: 

Daí, entre nós, o preconceito racial tomar esse aspecto de preconceito não-

velado, pois o branco em posição social superior não reconhece no negro que 

ele discrimina um competidor, mas um subalterno deslocado de lugar. 

     Ao que parece, na concepção da mídia o racismo no Brasil parece existir apenas 

fora e nunca dentro dos seus domínios. Quando um caso de racismo envolve uma 

autoridade, pessoa de destaque, uma celebridade ou algo assim, o fato é noticiado de 

forma a mover a opinião pública. Casos de racismo envolvendo jogadores de futebol são 

fortemente explorados pelos meios de comunicação, movidos por interesse não 
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ideológico mas sim mercadológico, pois tal assunto vende muito e mexe com a opinião 

pública. O mesmo critério não é usado quando o assunto é avaliar a questão do racismo 

na mídia. Trata-se de dois pesos e duas medidas diferentes ou mesmo uma balança 

enganosa, a qual favorece apenas uma parte em detrimento da outra. Com o telejornal 

Bom Dia Brasil não é diferente, o tema racismo enquanto fora dos domínios do mesmo, 

é grandemente explorado e noticiado, pena que o mesmo critério não é usado para rever 

a postura da emissora em relação ao mesmo tema. O afrodescendente parece não se 

enquadrar dentro do padrão de estética estabelecido pelo Bom Dia Brasil: 

Portanto, o reforço de preconceito não é verbal, está na construção das 

narrativas, em sua estética e em seus valores. Continuamos acreditando que o 

belo é branco e que o negro representa um componente populacional ligado ao 

atraso e à feiura, em decorrência da persistência de uma realidade colonial 

(ARAUJO, 2000). 

         Ali Kamel, diretor de jornalismo e esporte da Rede Globo, apresenta uma tese 

para explicar a questão do racismo no Brasil: 

A minha ênfase tem sido refutar leituras apressadas de estatísticas oficiais, que 

distorcem a realidade em favor de um Brasil bicolor. Tenho procurado mostrar 

que, mais que ao racismo, a má situação do negro no Brasil se deve à pobreza 

e que não existem atalhos fáceis para superá-la, como cotas ou políticas 

assistencialistas. O único caminho seguro para que o país se torne mais justo é 

a educação (KAMEL, 2006, p.40). 

  No trecho acima Ali Kamel é enfático ao afirmar que o racismo não é o elemento 

maior a contribuir para a desigualdade social no Brasil, segundo ele a ausência de oferta 

educacional de qualidade tem sido a mola propulsora que contribui para aumentar a 

pobreza entre a população negra no Brasil. Já o antropólogo Kabenguele Munanga, 

professor da USP faz a seguinte afirmação: 

O racismo é uma ideologia. A ideologia só pode ser reproduzida se as próprias 

vítimas aceitam, a introjetam, naturalizam essa ideologia. Além das próprias 

vítimas, outros cidadãos também, que discriminam e acham que são superiores 

aos outros, que têm direito de ocupar os melhores lugares na sociedade. Se não 

reunir essas duas condições, o racismo não pode ser reproduzido como 

ideologia, mas toda educação que nós recebemos é para poder reproduzi-la 

(MUNANGA, 2012). 

     Se por um lado Ali Kamel afirma que há ausência de educação de qualidade no 

Brasil, razão pela qual, segundo ele, a população negra cada vez mais se depara com a 

pobreza enquanto realidade; do outro Munanga (2012) afirma que toda a educação 

recebida é para reproduzir a ideologia da supremacia da classe dominante. Diante dos 

discursos apresentados, percebe-se que há uma dicotomia entre ambos. De um lado 
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alguém que foi educado nos melhores centros acadêmicos do país, pertencente a maior 

emissora de tv no Brasil, como tal, seu discurso é marcado pela tentativa de amenizar as 

questões raciais no Brasil. Do outro Munanga afirma que a educação oferecida é 

deficiente por limitar, restringir e acondicionar parte da população a uma ideologia que 

favorece unicamente a classe dominante. Trata-se de dois discursos, dois mundos 

diferentes, duas realidades distintas. De um lado alguém que estabelece as regras do 

telejornalismo da maior emissora no país, do outro lado alguém que fala com propriedade 

e conhecimento de causa. A questão não é definir qual discurso é mais certo ou mais 

errado, é saber qual deles condiz mais com a realidade vivida pela maior porção da 

população brasileira. 

 

3 METODOLOGIA 

É uma pesquisa qualitativa e utilizando pesquisa de campo. Os procedimentos 

metodológicos adotados para referenciar este estudo, foi respaldado na semiótica de 

Peirce. Em sua teoria ele estabelece três níveis distintos presentes em cada objeto ou 

fenômeno, os quais são, o nível pragmático ou primeiridade, sintático ou secundidade e 

semântico ou terceiridade. São diferentes tipos de estrutura de raciocínio ou argumento, 

mas “[...] só há três e não mais do que três tipos de estrutura de raciocínio ou argumento: 

a dedução, a indução e a abdução, correspondendo à terceiridade, secundidade e 

primeiridade, respectivamente” (SANTAELLA, 2000, p. 164).  

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Segundo Peirce cada nível conduz a um aprofundamento acerca de um fenômeno. 

Sob a ótica do nível pragmático, o que mais se aproxima do senso comum, a questão do 

racismo no telejornalismo brasileiro parece não existir, pois há a atuação de 

afrodescendentes no telejornalismo. Já no nível sintático, o qual envolve apuração de 

dados, pesquisa quantitativa e qualitativa, a mesma questão toma proporções bem 

diferentes, pois foge ao senso comum, o mesmo se baseia em dados e não em opiniões 

infundadas. Opinião sem dados e pesquisa é apenas uma opinião, a mesma deixa de ser 

opinião e passa a ser fato quando é acompanhada de dados e pesquisa.  

Após a pesquisa constatou-se que o percentual de afrodescendentes no 

telejornalismo é de apenas 2,49% em contraste com os outros 97,51%. No nível 
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semântico, onde se dá o aprofundamento e questionamento a partir dos dados e da 

pesquisa, é possível averiguar os números, fazer comparações, avaliar o contexto 

histórico, social e econômico que envolvem o fenômeno. É neste nível que se constata 

que há de fato preconceito racial nos meios de comunicação, em especial no 

telejornalismo brasileiro. Muitos autores e pesquisadores têm dedicado obras que 

envolvem o tema.  

Trata-se de um fenômeno que envolve mais de cem milhões de pessoas e que o 

mesmo precisa ser mais discutido e compreendido além da ótica do jornalismo. As 

faculdades e universidades que a cada ano lançam milhares de profissionais no mercado, 

(muitos dos quais não têm sequer um aprofundamento acerca assunto) precisam 

aprofundar mais acerca das pesquisas e estudo que envolvem este fenômeno.  

Para chegar-se a este resultado, fez-se um recorte do telejornalismo da Rede 

Globo, por ser esta a emissora que cobre quase todo o território nacional e a mais assistida 

no país. Dentre os vários telejornais da emissora, foi escolhido o Bom Dia Brasil como 

objeto de estudo. Para tal, foi feita uma pesquisa com dados estatísticos e quantitativo.     

Levou-se em consideração o número de jornalistas que atuaram durante cada dia 

de edição e eliminou-se aqueles que participaram mais de uma vez durante os cinco dias, 

para poder assim chegar ao número total de profissionais durante os cinco dias. Levou-se 

em consideração quantos destes profissionais eram afrodescendentes, quais seriam as 

aparições dos mesmos e em quais circunstâncias. Após este método quantitativo, foi 

possível averiguar se os jornalistas afrodescendentes são apresentados de forma equânime 

com a que é apresentada pelos dados estatísticos do último senso do IBGE de 2010.  

Após a análise das cinco edições percebeu-se que a emissora usa em média de 25 

a 30 jornalistas por dia em sua grade, sendo dois apresentadores fixos, os quais são Ana 

Paula e Rodrigo Bocardi ambos no Rio de Janeiro, outras duas apresentadoras, sendo 

Glória Vanique em São Paulo e Juliana Morrone em Brasília; um comentarista esportivo 

Luiz Ernesto Lacombi também no Rio, uma comentarista econômica Miriam Leitão, um 

cronista Alexandre Garcia, vários jornalistas que atuam fora do Brasil como enviados, 

dentre este grupo seleto nenhum era afrodescendente.  

Na análise do Bom Dia Brasil feita nas edições dos dias 23 a 27 de março de 2015, 

foram verificadas as aparições de 83 jornalistas no total. Deste montante apenas três eram 

afrodescendentes. O que dá um percentual de 2,49% de afrodescendentes contra 97,51% 

de não-afrodescendentes. Numa rápida análise dos números é possível perceber uma 
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discrepância entre os números apresentados pelo IBGE 2010, os quais constam 50,7 da 

população como sendo afrodescendentes. Pelos números percebe-se que o Bom Dia 

Brasil não é representativo no que diz respeito ao atual quadro social e cultural no Brasil. 

Chama a atenção uma estratégia usada no Bom Dia Brasil, que envolve a visibilidade 

dada a afrodescendentes na sua programação. Apenas três jornalistas afrodescendentes 

foram mostrados durante as cinco edições analisadas, porém, todos os dias tinha pelo 

menos a imagem de um deles, Maria Julia. Já em outros dias apareceram Maria Julia e 

Dulcinéia Novaes fazendo uma dobradinha; e em dos cinco dias (26/03/2015) apareceram 

os três, Maria Julia, Dulcinéia Novaes e Fred Ferreira. Observa-se a tentativa de passar 

ao público a sensação de que há democratização e representação social, racial e cultural 

no Bom Dia Brasil, quando na verdade os números finais apontam para outra realidade.  

No senso comum as pessoas não percebem facilmente tal manipulação, mas após 

a coleta de amostra e análise da mesma, as opiniões podem não ser diferentes 

Após a análise dos números, o estado da Bahia chamou muito a atenção, em 

especial a capital Salvador, que segundo o IBGE conta com a maior população negra do 

Brasil, todavia não há um jornalista afrodescendente como representante desta maioria da 

população no Bom Dia Brasil. 

Ao deparar-se com o percentual de 2,49% de afrodescendentes no Bom Dia Brasil, 

questiona-se a razão destes números serem tão baixos. Pode-se pensar que não há 

afrodescendentes suficientes para ocupar tais vagas. Acerca de interpretação dos números 

Lakatos afirma (2005, pg.84): 

 

Não se buscam mais as causas absolutas ou a natureza íntima das coisas; ao 

contrário, procura-se compreender as relações entre elas, assim como a 

explicação dos acontecimentos, através da observação científica aliada ao 

raciocínio.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora o Brasil seja hoje de maioria afrodescendente, esta parcela da sociedade 

não é representada de forma equânime. Não há no Brasil uma democratização nos meios 

de comunicação. Há um jogo de interesses velado no cenário nacional. O mesmo Governo 

que estabelece programas de incentivo à igualdade racial, se omite quanto a avaliação da 

programação das emissoras de tv, as quais necessitam de uma concessão da União para 

permanência no ar. Outro sim, grande parte das emissoras de tv e rádio pertencem a 

parlamentares, que legislam em causa própria e não em função do povo. O que é visto no 
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Bom Dia Brasil é apenas um reflexo da forma como a população afrodescendente é 

tratada e por vezes desprezada e banalizada. Há a necessidade da participação de 

filósofos, pensadores, intelectuais e centros acadêmicos que aprofundem mais acerca do 

tema e provoquem questionamentos. A população afrodescendente é economicamente 

ativa, porém a menos favorecida no que diz respeito a distribuição de renda.  

O presente artigo tem como objetivo jogar um pouco de luz ao tema, deixando 

espaço para interrogações, questionamentos e até mesmo discordância, pois o 

conhecimento se dá a partir dos questionamentos, da busca pelas respostas. Outros já 

passaram por este caminho antes, deixando sua parcela de contribuição, muitos outros 

virão depois. É uma tarefa grande por demais para uma única pessoa realizar. Como diz 

o poeta, uma andorinha voando sozinha não faz verão.  

Nem tudo que existe pode ser visto ou tocado. O racismo no Brasil é real, pode 

ser percebido, mas não tocado, pode ser até escondido, negado, camuflado ou velado, 

porém isto não altera o fato dele existir e afetar direta e indiretamente a vida de milhões 

de pessoas. 

Os números apresentados deixam margens para questionar se por trás dos mesmos 

não há uma política racista implantada nos meios de comunicação no Brasil, se assim for, 

fica evidente que não há democratização nos meios de comunicação e nem tão pouco a 

tão proclamada democracia racial no Brasil.  

Aos primeiros negros que chegaram neste país como escravos e sua descendência, 

não lhes foi concedido nem mesmo o direito de narrar suas histórias, as quais, quase que 

em sua totalidade foi contada sobre a ótica da classe dominante, que por tantas vezes a 

distorceu do seu contexto, dando-lhe outras interpretações. Passados quase quinhentos 

anos, os afrodescendentes hoje lutam para ter o direito de não fazer apenas parte da 

história, mas poder narrar a história.  

Nos porões dos navios os negros chegaram a este país, sendo-lhes negado até 

mesmo o direito de ver a luz do sol. É inadmissível, após séculos, que os afrodescendentes 

continuem sendo relegado aos porões, destituídos do seu direito legal de buscar um lugar 

ao sol, o sol da justiça e da igualdade.  

A quantidade de melanina presente na pele de uma pessoa não pode lhe determinar 

quais lugares poderá ocupar na sociedade ou quais não poderá ocupar. Infelizmente as 

pessoas são julgadas a partir dos tons de pele, quanto mais melanina presente, menos 

oportunidades na sociedade. Deve-se avaliar as pessoas não a partir da pele, mas sim pelo 
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seu caráter, seu potencial, habilidades, seus ideais e propósitos. Aos que se opõem 

firmemente a esta ideia, questiona-se se a quantidade de melanina em sua pele fosse em 

níveis maiores, as oportunidades seriam as mesmas.   

A luta pela democracia racial nos meios de comunicação no Brasil, em especial o 

telejornalismo, tema de estudo do presente trabalho, não é uma exclusividade da 

população afrodescendente, outros grupos também se encontram em situação semelhante. 

Percebe-se então que a questão vai muito da discriminação racial, trata-se acima de tudo 

da luta pela dignidade humana, a qual não se restringe à cor da pele, gênero, posição 

social ou nível de intelectualidade. A dignidade humana não tem preço, não pode e nem 

deve ser retirada de um povo ou de um indivíduo, trata-se de um bem maior, a essência 

de ser humano. 
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