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Os jornais impressos analisados discutiram racismo durante o período em foco, 
impulsionados, dentre outros fatores, pela ação do movimento social brasileiro 
– incluindo o Movimento Negro, como detalhado em seção específica.

O debate é tecnicamente qualificado – o que não significa dizer que o 
posicionamento seja predominantemente favorável aos mecanismos de 
enfrentamento ao racismo propostos por organizações do movimento social e 
instituições do Estado brasileiro.

Contrariando a tendência de outras coberturas temáticas, o noticiário sobre 
racismo é permeado por um volume significativo de conteúdos opinativos. E a 
maioria desses espaços comporta posicionamento majoritariamente contrário 
ao sistema de cotas raciais, por exemplo.

Ainda destoando da tendência verificada em outros noticiários temáticos, é 
um jornal de circulação regional (A Tarde – BA) que vem liderando, em termos 
quantitativos, o debate sobre racismo, seguido por um diário de abrangência 
nacional (O Estado de S.Paulo).

No noticiário sob análise, observa-se uma clara desvinculação entre as 
violências físicas praticadas contra a população negra no Brasil e o debate 
sobre seu contexto primordial de produção – ou seja, a violência simbólica 
do racismo.
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A tendência é evidenciada pela análise de 54 diários impressos das 
cinco regiões do País, que revela as características da cobertura 

jornalística sobre racismo – pautada por aspectos negativos e 
positivos. Alguns destaques:

Jornais debatem racismo em espaços nobres
mas negligenciam violências físicas contra a população negra
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Entre janeiro de 2007 e dezembro de 2010, a ANDI – Comunicação e 
Direitos monitorou a produção jornalística de 45 diários impressos das 

cinco regiões brasileiras, sendo cinco de abrangência nacional (O Estado de 
S Paulo, Folha de S Paulo, Correio Braziliense, O Globo e Valor Econômico) e 
os demais de alcance local, ou regional – dentre estes últimos, alguns jornais 
classificados como “populares”.

Realizada com apoio da Fundação Ford e da Fundação W. K. Kellogg, a Aná-
lise de Conteúdo1 incidiu sobre 1.602 textos, revelando peculiaridades da co-
bertura jornalística sobre racismo. Dentre outras perspectivas, o estudo res-
salta a tendência dos periódicos analisados em dissociar as violências físicas 
praticadas contra a população negra no País e o debate sobre seu contexto 
de produção.

Evidenciando aspectos positivos e negativos, a pesquisa expõe um noticiário 
tecnicamente qualificado, que ocupa os espaços considerados nobres dos 
jornais, mas permeado por um debate ideológico, caracterizado por posicio-
namentos radicalmente contrários a mecanismos de enfrentamento ao racis-
mo – como o sistema de cotas para ingresso da população negra em unidades 
de ensino superior. 

Ainda diferentemente da maioria das coberturas temáticas analisadas pela 
ANDI, é um jornal de circulação local / regional que vem liderando, em termos 
quantitativos, o debate sobre racismo no Brasil: o jornal A Tarde, de Salvador 
(BA), foi o diário impresso que mais publicou textos sobre a problemática no 
período analisado (13,1% do total da amostra), seguindo pelo jornal O Estado 
de S.Paulo (8,4%).

Veja, a seguir, a síntese dos aspectos mais relevantes da análise. 

Inversão de tendência

Observando-se a média de textos publicados no período por categoria de 
veículo, conclui-se que os jornais de abrangência nacional costumam disponi-
bilizar mais espaço para o debate sobre racismo. Considerando-se a amostra 
pesquisada, cada um dos cinco periódicos publicou, em média, 99,4 matérias 
sobre o assunto, enquanto que, entre os 40 de alcance regional/local, a média 
foi de 27,6 textos. 

Entretanto, ao se analisar os dados de cada diário, observa-se que a discussão 
sobre racismo no País é alavancada por um jornal de abrangência regional: A 
Tarde, de Salvador (BA), responsável por 13,1% do universo de matérias da 

1 Ver detalhes sobre a metodologia da pesquisa na íntegra do documento.
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amostra. Em segundo lugar está um veículo de abrangência nacional – O Esta-
do de S.Paulo, com 8,4% das narrativas analisadas.

O resultado destoa da tendência de cobertura verificada em outras análises 
de mídia realizadas pela ANDI, em que veículos de circulação nacional pautam 
a cobertura local sobre determinado assunto. Entre os que menos publicaram 
textos sobre a temática – o que não foge ao esperado – está um destes perió-
dicos: o Valor Econômico, que trouxe apenas 1,2% do total da amostra em foco.  

Entre os regionais, são os diários do Nordeste que lideram a cobertura sobre 
a temática, com 24,9% do total da amostra, seguidos pelo Sudeste, (17,4%); Sul 
(13,8%); Centro-Oeste (7,9%) e Norte (3,9%). Importante frisar que essa estra-
tificação desconsidera os jornais de circulação nacional e populares – estes 
últimos, os que menos publicaram textos sobre racismo: apenas 1,0% do total 
da amostra. 

Em termos qualitativos, a pesquisa também verificou a preocupação dos jor-
nais regionais em produzirem conteúdo próprio, em vez de fazerem uso de 
matérias distribuídas por agência de notícias, como é comum em assuntos de 
interesse nacional. Como registrado na íntegra do documento, apenas 5,0% 
das matérias sobre racismo são oriundas de agências.

Longe do interior

Ainda que um veículo de abrangência regional puxe o debate sobre racismo, 
a maioria das notícias sobre o tema parte de referências nacionais. Dentre os 
textos que mencionam espaço geográfico, 44% tratam de Brasil em geral e 
31,8% de uma ou mais unidades da Federação. 

Os estados que mais aparecem nesse recorte amostral são os que, no período 
em foco, haviam adotado a política de cotas raciais nas universidades: Bahia 
(22,4%); Distrito Federal (15,7%); São Paulo, (14,9%); Rio de Janeiro (2,8%); e 
Rio Grande do Sul (10,1%).

Outra tendência registrada pelas séries históricas da ANDI e confirmada 
pela presente pesquisa é a de concentrar a cobertura, em especial sobre 
políticas públicas, nas capitais e nos centros urbanos, em detrimento de 
áreas consideradas periféricas e rurais – onde, a rigor, se concentram as 
populações mais vulneráveis.

Os textos versam sobre as capitais em mais de 25% dos casos, enquanto mu-
nicípios do interior aparecem em 2,8% das notícias com referência geográfica; 
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o espaço urbano está presente em 22,8% desse conjunto de narrativas, e o 
espaço rural, em 2,7%. 

O debate raramente considera a realidade das regiões Norte e Nordeste, 
concentrando-se no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

Ações afirmativas em destaque

Quando analisamos a temática majoritariamente tratada, os dados expõem 
a concentração do noticiário na discussão sobre os dispositivos de enfrenta-
mento ao racismo: ações afirmativas / cotas para ingresso em universidades, 
que respondem por 18,0% do total da amostra analisada; e dados e reflexões 
sobre igualdade / desigualdade de raça / etnia (16,4%).

No conjunto de narrativas que discutem especificamente cotas para a edu-
cação, é o sistema para ingresso de negros(as) no ensino superior o as-
sunto mais presente, respondendo por 96,3% de toda a amostra que trata 
desse recorte. E considerando-se esse total de textos, observa-se certo 
equilíbrio quantitativo entre os posicionamentos em favor (27,1%) e contra 
(21,5%) sua utilização. 

Um equilíbrio, porém, relativizado, quando se analisa os espaços opinativos 
dos veículos em foco, como registrado a seguir. 

Perspectiva ideológica

A importância conferida pelos jornais ao debate sobre racismo fica eviden-
te quando se observa a alta presença de conteúdos opinativos (artigos, edi-
toriais, entrevistas, colunas / notas de colunas assinadas): 32,0% de todo o 
noticiário analisado ocupa esses espaços, considerados nobres, dos jornais 
– não necessariamente, porém, numa perspectiva favorável aos mecanismos 
de enfrentamento ao fenômeno.

Uma análise mais detalhada desses espaços aponta que o conteúdo opinativo 
dos veículos é predominantemente composto por posicionamentos enviados 
aos periódicos: os artigos assinados encabeçam o conjunto de textos opinati-
vos, respondendo por 13,4% do total da amostra analisada. E a maioria deles 
traz posicionamento contrário ao sistema de cotas.

É importante destacar, porém, que a seleção de artigos e cartas enviados aos 
jornais para publicação é feita por diretores e editores dos diários, os quais 
tendem a priorizar os conteúdos que estejam alinhados com a linha editorial 
do periódico correspondente. 
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Editoriais. Vale destacar ainda que os conteúdos opinativos agregam os 
editoriais, que registram o posicionamento institucional do veículo em rela-
ção a determinada questão – o que tem impactos relevantes na produção 
noticiosa e na opinião pública em geral, que tende, também, a reforçar a 
posição do veículo. 

E, como evidenciado pela presente análise, os editoriais são os espaços opi-
nativos que mais adotam posição contrária à política de cotas raciais para 
negros – um dos principais mecanismos de enfrentamento ao racismo em de-
bate no noticiário em foco.

Posicionamentos sobre o sistema de cotas raciais nos textos opinativos

Favorável Contrário

Favorável 
e contrário, 
mas com um 
claro peso 
dedicado 
à primeira 

opção

Favorável 
e contrário, 
mas com um 
claro peso 
dedicado 
à segunda 

opção

Favorável 
e contrário 
na mesma 
proporção

Não emite 
opiniões 

sobre 
o tema, limi-
tando-se a 
descrevê-lo

NFPI

Totais 
por 

tipo de 
texto

Artigos assinados 28% 39% 14% 9% 6% 3% 2% 100%

Carta do leitor 44% 25% 13% 6% 0% 6% 6% 100%

Entrevistas 14% 57% 7% 0% 7% 7% 7% 100%

Colunas/notas 
assinadas 34% 30% 25% 8% 2% 2% 0% 100%

Editoriais 19% 58% 0% 15% 8% 0% 0% 100%

Enquetes 25% 50% 0% 25% 0% 0% 0% 100%

Tabela válida apenas para os textos opinativos com foco em ações afirmativas e cotas (116).

Aspectos qualitativos

Não obstante a perspectiva ideológica de negação dos dispositivos de en-
frentamento ao racismo que caracteriza o conteúdo dos espaços nobres dos 
jornais, a qualidade técnica do noticiário em foco está bem à frente de ou-
tras coberturas temáticas avaliadas pela ANDI – como violência sexual contra 
crianças e adolescentes, por exemplo.

Um indicativo é o debate sobre políticas públicas, presente em 29,4% dos tex-
tos analisados, contra os 3,2% observados na análise de Direitos das Mulheres 
e os 16,1% registrados em Direitos da Infância e Adolescência. Importante ob-
servar, porém, que a cobertura em foco está nitidamente centrada no debate 
sobre políticas públicas de enfrentamento ao racismo (ações afirmativas).

No que se refere à legislação, o cenário não é muito distinto. Enquanto em 
outras coberturas temáticas o arcabouço legal é mencionado em 13,4% dos 
textos (Direitos das Mulheres), ou em índices ainda menores (5,0%, Direitos 

Posicionamentos

Tipo de texto
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da Infância e Adolescência), na abordagem jornalística sobre racismo esse 
quesito esteve presente em 22,8% da amostra analisada. 

Outro parâmetro que discursa em favor desse tipo de noticiário é a citação 
de estatísticas (23,5% das notícias), que supera outras coberturas, como as 
aqui exemplificadas (Direitos da Infância e Adolescência, 16,5%; e Direitos das 
Mulheres, 16,6%). Além disso, a maioria dos textos vai além da exposição dos 
fatos: 73,9% deles foram contextualizados, reunindo elementos necessários à 
compreensão da problemática. 

Quilombolas

Apesar de quantitativamente pouco expressiva, a questão agrária relaciona-
da às comunidades quilombolas compôs o tema central do noticiário (6,9% 
da amostra geral). Regularização fundiária, processo administrativo para reco-
nhecimento das terras e violência relacionada a conflitos fundiários foram os 
assuntos mais recorrentes desse tema. 

E o assunto foi abordado numa perspectiva positiva: 24,5% das opiniões so-
bre o reconhecimento de comunidades remanescentes de quilombos foram 
francamente favoráveis à medida, contra 6,4% de textos com posicionamen-
tos frontalmente contrários – o que se reveste de significado, dada a comple-
xidade da questão em debate.

Temáticas “invisíveis”

A exemplo do que ocorre em outras coberturas temáticas analisadas pela 
ANDI, há assuntos de extrema importância para o debate sobre racismo com 
nível significativo de invisibilidade no noticiário em foco. Questões como saú-
de da população negra (1,6% do total da amostra), relações de raça / etnia e 
gênero (1,1%) e Ensino de História da África (2,1%), por exemplo, receberam 
diminuta atenção dos jornalistas.

Outros aspectos invisíveis no debate travado nos jornais sob análise são os 
indicadores que evidenciam a permanência da população negra em posições 
socioeconômicas desfavoráveis, quando comparada aos não negros. Nas ra-
ras vezes em que essa associação é feita, o assunto é tratado a partir de his-
tórias pontuais de negros que conseguiram se destacar.

E apesar de diferentes pesquisas apontarem que negros ocupam postos de 
trabalho menos qualificados, o assunto não é debatido pelos jornais em foco. 
Também praticamente ignorada pelos veículos analisados, as cotas para in-
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gresso no setor público representam 2,0% do total de matérias sobre merca-
do de trabalho.

Mas uma das mais sérias negligências noticiosas refere-se às violências físicas 
praticadas contra a população negra – vítimas preferenciais de homicídios 
no Brasil, como apontam pesquisas de diferentes organizações e esferas de 
poder. É o que veremos a seguir. 

Atores sub-representados

Embora, como registrado em diversos estudos, as organizações da socieda-
de civil (notadamente, o Movimento Negro) desempenhem papel preponde-
rante no debate público sobre racismo, o noticiário do período não reflete 
devidamente esse desempenho: o segmento está presente na perspectiva 
institucional central em apenas 4,1% dos textos – o que não corrobora com o 
quadro teórico.

Dentre outros, SILVÉRIO e VIEIRA (2008) atestam que, a partir da década de 
1970, principalmente, o Movimento Negro no Brasil apresenta-se no cenário 
político “com demandas atualizadas, indicando, de modo contundente, a ina-
dequação, ineficiência e os limites das políticas públicas de caráter universal, 
demonstrando que a desigualdade social está assentada em marcadores das 
diferenças étnicas e raciais”.  

Assim, ainda que o Movimento ocupe o segundo lugar no ranking das orga-
nizações da Sociedade Civil identificadas pela pesquisa, a comparação entre 
o quadro de análise (textos noticiosos) e o quadro teórico expõe a sub-re-
presentação desse ator político na cobertura jornalística sobre racismo, evi-
denciando a carência de estratégias de comunicação voltadas à visibilidade 
desse segmento.

Violência física – uma grave lacuna

Como detalhado no texto da íntegra da pesquisa, a análise de conteúdo dos 
jornais em foco incidiu sobre os espaços noticiosos nos quais se debate o 
racismo em geral, em lugar daqueles reservados ao registro de violências físi-
cas – o que expôs a dissociação, nas narrativas midiáticas, entre o quadro de 
violência letal praticada contra a população negra e a violência simbólica do 
racismo que o produz. 

Registrada em Seção Especial, uma análise complementar evidenciou que 
nos espaços noticiosos em que se debate racismo, as violências físicas não 
são suficientemente problematizadas, enquanto nos espaços reservados ao 

http://www.andi.org.br/portal-andi/publicacao/imprensa-e-racismo
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registro de violências físicas não se debate racismo, omitindo-se até mesmo 
a referência às características socioeconômicas ou étnico-raciais das vítimas.

Subdimensionamento. Historicamente situada entre os aspectos mais abor-
dados nas análises temáticas realizadas pela ANDI, no estudo sobre Imprensa 
e Racismo a violência em geral consta em apenas 17,0% do noticiário analisa-
do, sendo que a violência física que resulta em óbito é citada em apenas 3,4% 
do noticiário – o que confirma o subdimensionamento do grave fenômeno.

Em síntese, a presente exposição de dados evidencia que o modo de estru-
turação do noticiário sobre violências físicas (notadamente, a letal) favore-
ce a desvinculação entre esse tipo de ocorrência e a violência simbólica do 
racismo – o que não ajuda a enfrentar um dos mais graves problemas sociais 
do Brasil. 

E como também demonstrado, essa lacuna ocorre em função de uma ne-
gligência noticiosa, que pode ser superada pela menção às características 
étnico-raciais das vítimas de homicídio, por exemplo. Um procedimento rela-
tivamente simples, mas de grande valor no trabalho em defesa da vida.

Processo
A presente pesquisa está inserida numa estratégia mais ampla, que incluiu 
a transferência da metodologia de análise da ANDI para organizações do 
Movimento Social/Negro brasileiro, as quais, num sistema cooperativo, con-
tribuíram para o aporte teórico sobre a temática do racismo. Além destas, e 
de peritos contratados, a equipe de pesquisa contou com o reforço de mem-
bros de um Conselho Consultivo.

Composto por especialistas altamente qualificados no debate sobre ques-
tões raciais no Brasil, o Conselho contou com representantes do Criola, Cen-
tro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), Afirme-
-se, Geledés – Instituto da Mulher Nega, Instituto Mídia Étnica, Comissão de 
Jornalistas pela Igualdade Racial (Cojira), Fundo Baobá, Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef), Instituto Patrícia Galvão, Observatório de Fa-
velas, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidên-
cia da República (Seppir), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Onu Mulheres, Fundo Brasil de Direitos Humanos e Fórum Nacional de Ju-
ventude Negra.
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Realização: Apoio:


