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A. Reflexão Geral   
 

Este relatório cobre o período que vai de março a agosto de 2011.1 Faz-se, entretanto, necessário 

mencionar atividades que a Equipe da Pesquisa Faces do Brasil (EPqF) realizou durante os meses de 

janeiro e fevereiro, na medida em que tais atividades influenciam o trabalho que viria nos meses 

seguintes. 

Naquele período, e até as duas primeiras semanas de março, o coordenador da pesquisa, auxiliado por 

uma jornalista que compõe o quadro de bolsistas do projeto, viajou aos Estados Unidos da América 

para uma série de compromissos acadêmicos e científicos nos quais ocorreram a troca de experiências 

sobre o tema central da pesquisa, isto é, a relação entre mídia e preconceito étnico-racial. 

Oficialmente foi convidado para fazer palestras sobre a temática do projeto Faces do Brasil nas 

seguintes universidades: Brown (in Providence, RI), Boston University, Johns Hopkins, Northeastern, 

Ohio State, University of California in Riversive, in Irvine e in Los Angeles. 

Além disso, a equipe foi oficialmente recebida em reunião na sede do Smithsonian Institutuion em 

Washington, DC,  para troca de idéias com os senhores John W. Franklin, Director of Partnerships 

and International Programs, e James Counts Early, Director, Cultural Heritage Policy. 

Em Nova York, o coordenador e a bolsista da pesquisa foram recebidos na sede do jornal The New 

York Times, onde por quase duas horas sob a guia da repórter da empresa (Fernando Santos, da 

editoria de Educação) puderam percorrer parte da Redação e conversar com jornalistas sobre mídia e 

relações raciais. 

O projeto, portanto, deu oportunidade para importantes contatos profissionais e acadêmicos nos 

Estados Unidos, onde foram realizadas entrevistas e confrontação de experiências. Também vimos 

mantendo contato com pesquisadores pelo Brasil, em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio 

Grande do Sul e no Distriro Federal.2 Concomitantemente, a EqPF prosseguiu com a leitura diária de 

17 jornais impressos de todas as regiões geográficas do Brasil e de 6 revistas3 de circulação nacional. 

Depois de selecionar, clipar e analisar – a partir de questionário anteriormente construído para cercar 

                                                           
1 Relatório descritivo específico do monitoramento de jornais e revistas deve ser juntado ao presente documento. 
2 Centros de estudos de mídia e etnicidades localizados na Europa foram contatados por correspondência. Deverão 
ser posteriormente visitados pela coordenação da pesquisa. 
3 Originalmente estavam previstas 7 revistas, mas questões operacionais excluíram um título, sem prejuízo da 
pesquisa. 
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termos, palavras, expressões e apresentação das matérias jornalísticas – o material colhido entre 

outubro de 2010 e abril de 2011, decidimos compilar os primeiros dados preliminares da pesquisa. 

Essa compilação deu origem a um documento no qual estão demonstrados, em forma de números e 

gráficos, elementos parciais da análise de conteúdo das matérias publicadas nos jornais e nas revistas 

brasileiros com a temática do negro, do índio e do cigano. 

Decidimos, então, organizar um seminário público para a aparesentação dos dados parciais à 

sociedade. Dessa forma, entre as duas semanas finais de abril e as duas iniciais de maio, a EdPF 

produziu o seminário, por fim realizado no dia 13 de maio em espaço físico da Universidade Federal 

da Bahia. A idéia do seminário foi “prestar contas” à comunidade. Por isso, foram mobilizados e 

convidados representações dos ciganos, do movimento negro e do movimento indígena brasileiros. 

Outrossim, o seminário foi pensado também como uma forma de, em primeira mão, apresentar aos 

donos e responsáveis pelos jornais (gatekeepers ou diretores de Redação), a outros pesquisadores e a 

representantes de instituições de classe e sindicato de jornalistas, questões relativas à forma como os 

veículos de comunicação no Brasil retratam as imagens de negros, índios e ciganos. Esses atores 

sociais foram também convidados pela coordenação do projeto. 

A data escolhida para o seminário não foi aleatória. O 13 de maio é, para os brasileiros, uma data de 

forte conotação político-ideológica, na medida em que encerra a lembrança do dia em que, no 

longínquo 1888, foi decretada o fim do sistema de produção escravocrata no país. Era, portanto, um 

momento no calendário para convocar a sociedade brasileira a refletir sobre o racismo e os 

preconceitos de origem étnica até hoje presentes em considerável parte do conteúdo das matérias 

jornalísticas dos grandes veículos de comunicação. 

Talvez por tudo isso, esse primeiro seminário da pesquisa Faces do Brasil tenha sido um dos eventos 

mais concorridos no 13 de maio de 2011. O auditório onde foi realizado transbordou de participantes, 

com delegações dos movimentos sociais de bairros, dos movimentos negro, cigano e indígena, com 

representações acadêmicas, corporativas, estudantis e populares.4 Ressalte-se o debate de alto nível 

travado com diretores dos dois mais importantes jornais em circulação na Bahia, além da generosa 

repercussão que o evento obteve na própria cobertura midiática. 

A metodologia adotada, em que depois da sua instalação, cada um dos bolsistas e colaboradores – 

                                                           
4 É possível ter uma visão do seminário no blog criado para o evento: http://www.facesbrasil2011.blogspot.com/ 
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atualmente 13 no total – da pesquisa fez uma síntese de suas atividades de monitoramento e análise 

parcial, deu dinamismo à atividade. Depois de breve coffee-break, e após a intervenção artística de 

um ator de teatro, foi a vez de os representantes dos jornais5, ao lado de um pesquisador das relações 

raciais no Brasil6, comentarem os resultados do trabalho apresentado. Seguiu-se o debate com a 

platéia. 

Debate, aliás, acalorado e enriquecedor – pelo que se pode deduzir das diversas manifestações 

públicas de apoio à iniciativa do seminário. Muitos dos participantes ressaltaram a importância da 

pesquisa Faces do Brasil, o ineditismo da metodologia de monitoramento com o olhar étnico que vem 

sendo gestada pioneiramente, e a necessidade de sua continuidade, fortalecimento e ampliação dos 

seus objetos e objetivos. 

Aquela repercussão tem como implicação ao menos dois elementos: 1) a certeza de que é necessário 

produzir material de análise crítico-científica que venha contribuir para a democratização dos meios 

de comunicação no Brasil e 2) o aumento da responsabilidade da equipe envolvida na produção desse 

material analítico. 

Ainda é cedo para afirmar categoricamente, mas suspeitamos que a pesquisa em si já começa a 

influenciar na cobertura dos veículos locais (na Bahia) sobre a temática. Fazer com que essa suspeita 

possa ser confirmada dependerá da consistência do material a ser consolidado em futura etapa. 

Melhor ainda se a pesquisa também influenciar jornais de outras regiões brasileiras, particularmente 

os sedidados em praças política e sócio-econômica importantes para as metas da pesquisa, a exemplo 

de São Paulo, Rio e Brasília. 

Tem sido de fundamental importância a relação colaborativa que a equipe do escritório da Ford 

Foundation no Rio de Janeiro mantém conosco, toda a equipe. Destaque-se o fato de a senhora Ana 

Toni ter acreditado na seriedade do projeto desde as primeiras conversas em 2008. E, nesta nova 

etapa, o papel orientador que tem tido o senhor Mauro Porto – com quem a EdPF reuniu-se em agosto 

de 2011 para um balanço dos trabalhos. 

 

 

                                                           
5 Os senhores Ranulfo Bacayuva, pelo jornal A Tarde, e Sérgio Costa, pelo jornal Correio. 
6 Professor Jocélio Teles, do Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia. 
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B. Objetivos  
 

 

B.1  Objetivos previstos na proposta  B.2  Objetivos efetivamente alcançados  

• Acompanhar o material publicado em 

grandes jornais e revistas brasileiros, 

entre janeiro de 2010 a janeiro de 2011. 

• Verificar o tratamento editorial dado, a 

partir de leituras, clipagens, análise e 

interpretação do material colhido, por 

aqueles veículos, em relação a alguns 

temas do interesse de grupos sociais 

historicamente discriminados (negros, 

índios, ciganos) que estarão (ou não) em 

debate. 

• Analisar, interpretar e divulgar, em bases 

científicas, os dados colhidos. 

• Investigar as mentalides de grupos de 

produtores e de receptores das 

mensagens veiculados pelos grandes 

meios de comunicação de massa 

analisados. 

• Tentar subsidiar com os resultados 

obtidos o discurso daqueles que, no 

Brasil, empenham-se na luta pela 

construção de uma sociedade mais justa, 

democrática e representativa da 

diversidade étnica nela existente – seja 

indivíduos, organizações da sociedade 

civil e instituições governamentais. 

• 17 jornais de todo o território 

brasileiro e revistas de circulação 

nacional vêm sendo lidos, clipados e 

monitorados, a partir de agosto de 

2010; em setembro foi redefinido o 

período de leitura para a partir de 1º 

de outubro de 2010 a 30 de julho de 

2011. Foi feita uma atualização do 

período, para até junho de 2011. 

• O tratamento editorial vem sendo 

verificado, com produção de banco de 

dados construído em resposta a 

questionário Sphinx, a partir das 

leituras feitas. 

• Contatos e trocas de experiências vêm 

sendo mantidos com gatekeepers, 

repórteres e estudiosos de jornalismo e 

relações raciais no Brasil e nos Estados 

Unidos de janeiro a junho de 2011. 

• Dados preliminares da pesquisa foram 

apresentados e publicizados para 

representantes da sociedade civil a 

partir de maio de 2011. 

•  

•  
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• Buscar interferir no debate acadêmico, 

principalmente no tocante à necessidade 

de inclusão nos currículos dos cursos de 

Comunicação/Jornalismo de conteúdo 

curricular que contemple a relação entre 

midia e racismo. 

• Estimular e promover o debate entre a 

academia, o público consumidor de 

produtos midiáticos e os produtores de 

conteúdo e proprietários dos veículos e 

empresas de comunicação. 

 

•  

• Objetivo ainda a ser perseguido com a 

continuidade da pesquisa. 

•  

•  

• A partir de seminários, debates e de 

blog da pesquisa, vimos realizando tal 

objetivo. 

 
 
 

 

C.  Atividades 
 
 

C.1  Atividades previstas na proposta  C.2  Atividades realizadas  

• implementação da pesquisa • pesquisa implementada em parceria 
entre o Omi-Dùdú e o Etnomidia-
Facom/UFBA. 

• montagem da equipe de bolsistas • equipe atual tem 8 bolsistas e 5 
voluntários. 

• revisão, atualização e discussão da 
bibliografia 

• reuniões de discussão bibliográfica e 
de formação continuam sendo 
realiazadas uma vez por semana às 
segundas-feiras e de quinze e quinze 
dias outra reunião especial. 

• efetivação de assinatura direta de jornais 
e revistas 

• todas as assinaturas concluídas e 
implantadas. 

• contrato de parcerias (ANDI) • parceria informal, sem contrato, já 
resultou em oficina e troca de 
experiências desde setembro de 2010. 
Retomado contato desde maio de 2011, 
discussões para troca de experiências 
vêm ocorrendo mesmo sem 
regularidade entre nossa equipe e a 
direção da ANDI. 

• leitura e clipagem de jornais e revistas • atividade finalizada em julho de 2011. 
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• organização e classificação da clipagem • o material clipado é arquivado em 
pastas específicas, para consulta. 

• análise do material coletado nos 
veículos 

• uma análise preliminar vem sendo 
realizada desde março de 2011, com 
conclusão em agosto de 2011. Uma 
análise mais profunda deve prosseguir 
depois dessa data. 

• produção de questionários • primeiro questionário já produzido vem 
sendo utilizado; o segundo questionário 
está em fase de conclusão e servirá 
para etapa futura. 

• aplicação de questionários • monitores têm aplicado os 
questionários a partir dos textos 
clipados, formando banco de dados na 
plataforma Sphinx. 

 
 
 
 

D. Indicadores  
 
 

D.1  Indicadores previstos na proposta D.2  Metas efetivamente alcançadas 

• Não se aplicam. • As metas da pesquisa não se relacionam 
a previsões. Pode-se apenas avaliar o 
crescimento intelectual dos 
estudantes/pesquisadores envolvidos na 
pesquisa. 

 
 

E. Mudanças na Organização ou no Contexto  

 
Não houve. 
 
 
 

F.  Questões  
 

Durante o período coberto pelo presente Relatório, a questão a se colocar é a da necessidade de 
já pensarmos a construção de um Observatório ou Agência de abrangência nacional que trate 
da questão-central que motiva a pesquisa. A Ford Foundation tem colaborado desde 2009 para 
que adquiramos conhecimento para a criação de uma metotologia inédita que faça a conexão 
entre mídia e racismo no Brasil. Já seria o momento de investir mais na montagem daquela 
estrutura almejada – isto é, o Observatório ou Agência, utilizando desse conhecimento 
adquirido em 2 (dois) anos? 
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G. Diversidade 
 

Temos mantido o grau de diversidade – de gêneros e de etnicidades – na composição da equipe de 
pesquisa e na direção do Omi-Dùdú. 
  
 
 

H. Perspectivas para o futuro 
 

Pretendemos ampliar a pesquisa Faces do Brasil. Para além da leitura, monitoramento, clipagem e 

análise de conteúdo dos jornais e revistas, um novo aspecto deve ser incorporado: como o mercado 

de mídia tem reagido às pressões sociais de maior diversidade de conteúdo e na contratação de mão-

de-obra. 

Além disso, temos caminhado na direção da montagem de uma nova estrutura organizacional a fim 

de dar conta das demandas da pesquisa e de novos projetos, como o do Observatório Faces do Brasil 

(ou agência). A nova estrutura organizacional, embora mantendo parceria com o Omi-Dùdú, terá o 

foco em projetos de mídia (como a criação de jornal e intervenção com programas em rádio e TV) e  

projetos relacionados à área de educação. Em atividades didático-pedagógicas e de pesquisas que 

procurem incrementar a auto-estima dos estratos sociais discriminados por sua condição étnico-racial 

no Brasil. Gostaríamos de manter e ampliar parcerias com outras instituições congêneres, no Brasil e 

também no exterior, principalmente América Latina, Caribe e África, além dos Estados Unidos. 

Queremos investir em educação como ferramenta que emancipa a comunidade afrobrasileira, 

objetivando melhorar as relações de poder e a afirmação da diversidade étnico-cultural como 

instrumento da verdadeira democracia que buscamos no país.  

Já denominada AFIRME-SE – Centro de Práticas e de Estudos de Diversidades Culturais, essa nova 

estrutura organizacional é que administrará, futuramente, tais projetos – que esperamos possam 

contar com a frutífera parceria da Fundação Ford e outros parceiros. 

 

Fernando Conceição, PhD. 
Coordenador do projeto Faces do Brasil 

Afirme-se/ Omi-Dùdú / Etnomídia-Facom/UFBA 

 
fernconc@ufba.br 
 
Salvador, agosto, 2011. 


