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1. Apresentação 

 

O presente relatório envolve a observação da cobertura da mídia dedicada a negros, 

índios e ciganos, entre os meses de abril a junho de 2011. Compreende a monitoria - 

leitura, clipagem e preenchimento de questionário para extração de dados - de 17 jornais 

e seis revistas nacionais.  

 

Este relatório traz, além da análise quantitativa dos veículos mencionados, uma breve 

narrativa sobre o processo formativo desenvolvido nesta terceira fase. Traz ainda 

gráficos que mostram a análise do período, um relato sobre o Seminário da Pesquisa 

Faces do Brasil, realizado no dia 13 de maio deste ano, no auditório do Centro de 

Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia (Ceao/UFBA) e acrescenta 

algumas considerações parciais, construídas a partir do exercício processual do 

monitoramento. Vale ressaltar que esta investigação trimestral toma como base, as fases 

anteriores da pesquisa (outubro a dezembro de 2010 e janeiro a março de 2011) e toda a 

evolução até o mês de junho deste ano. 

 

Nesta terceira etapa, a coordenação da equipe de bolsistas ficou a cargo dos jornalistas 

Wellington Oliveira e Danila de Jesus, que compartilharam o trabalho em dois eixos, 

formação técnica e teórica, respectivamente. A coordenação geral permaneceu sob a 

responsabilidade do professor doutor Fernando Conceição.  

 

O documento que aqui se apresenta é de caráter parcial, sobre os desdobramentos da 

pesquisa Faces do Brasil, cujos objetivos são 1) investigar o comportamento da mídia 

brasileira frente às relações raciais e 2) a busca de maior diversidade étnica na 

representação de grupos historicamente excluídos – por sua origem. Mantendo como o 

baluarte o Estatuto da Igualdade Racial e o capítulo VIII da Constituição Federal, que 

trata dos direitos dos indígenas, além de outras leis referenciadas. 

 

O espaço físico de reuniões e tarefas cotidianas da pesquisa continuou sendo na sede da 

ONG Omi-Dùdú, em Salvador. Instituição parceira da pesquisa Faces do Brasil e 

responsável pela administração financeira do projeto. Com o horário de funcionamento 

das 09h às 17h, de segunda a sexta, a equipe organizou-se para realizar as tarefas dentro 

da dinâmica da instituição. Para conservar a infra-estrutura criada para o projeto, com 
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03 computadores, uma estante, ar-condicionado e mobiliário, toda a equipe se manteve 

responsável pela organização e preservação do ambiente.  

 

No que tange a assiduidade na entrega dos veículos, consideramos satisfatório o 

recebimento, porém, fica constatado que esporadicamente ocorreram atrasos ou falta da 

entrega. Apreendendo uma dinâmica mais ágil nesta segunda fase, soubemos contornar 

previsíveis dificuldades, ocasionadas por essa falta, utilizando a versão digital ou 

quando não disponível, o acervo da Biblioteca Central da Bahia. De modo similar, o uso 

do software Sphinx, responsável pelo questionário de análise de dados também não 

apresentou nenhuma objeção nesse processo.  
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2. Introdução 

 

Este relatório é fruto do trabalho de leitura, clipagem e preenchimento de uma análise 

que conta com 81 questões. O quadro de questões foi elaborado tomando como 

referência um olhar voltado à estrutura da matéria, sempre considerando a essência do 

jornalismo, sem ainda adentrar nos aspectos captáveis a partir da análise do discurso, 

método que será agregado à pesquisa na etapa da análise qualitativa. Onde será feito um 

cruzamento mais estreito entre o corpus da pesquisa e as leis que nortearam o trabalho 

dos bolsistas.  

 

Entendendo que os resultados parciais da Pesquisa Faces do Brasil, levantados ao longo 

dos nove meses de estudo e que finalizam a primeira etapa do projeto, deverão ser 

socializados, compreender as delimitações deste estudo é fundamental para as análises 

posteriores, inaugurando um marco no método de monitoramento de mídia voltado às 

questões étnico-raciais. Algumas informações de ordem técnica e de metodologia 

específicas à pesquisa serão explicitadas para a compreensão maior do estudo.  

 

Toda e qualquer matéria abrangendo o negro, o índio e o cigano em sua abordagem, a 

nível nacional, será analisada. Matérias que tratam de assuntos relacionados com estas 

etnias, como a Capoeira e o Samba (enquanto manifestação cultural), no caso dos 

negros, também serão selecionadas. Vale pontuar que para entrar no corpus da pesquisa 

a matéria precisa ter pelo menos 500 caracteres. Destes, ao menos 200 caracteres 

precisam estar voltados ao foco da pesquisa. A exceção ocorre quando o texto se refere 

à carta do leitor/carta à redação, quando qualquer comentário envolvendo as questões 

estudadas será selecionado, independente do número de caracteres. A escolha das 

matérias é feita de modo estritamente textual. Não considerando, portanto, para efeito 

de seleção da notícia, as imagens nela contidas. 

 

Neste percurso analítico compreendendo o período de abril a junho de 2011, foram 

apontadas 358 matérias em jornal e 12 em revistas, totalizando 370 textos. Manteve-se o 

parâmetro de análise das etapas anteriores, onde cada texto lido foi confrontado com as 

perguntas listadas no questionário e se apoiou nos tópicos do Estatuto.  
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3. Veículos analisados 

 

Jornais: 

A Crítica, de Manaus (AM); A Gazeta, de Vitória (ES); A TARDE, de Salvador (BA); 

Correio*, de Salvador (BA); Correio Braziliense, Brasília (DF); Diário de 

Pernambuco, de Recife (PE); Diário do Nordeste, de Fortaleza (CE); Estado de 

Minas, de Belo Horizonte (MG);); Folha de Boa Vista, de Boa Vista (RR); Folha de 

S. Paulo, de São Paulo (SP); Folha do Estado, de Cuiabá (MT); Gazeta do Espírito 

Santo, de Vitória (ES); O Estado de São Paulo de São Paulo,(SP); O Estado do 

Maranhão, de São Luís (MA); O Liberal, de Belém (PA); Valor Econômico, de São 

Paulo (SP) e Zero Hora, de Porto Alegre (RS). 

 

Revistas: 

Brasileiros, Caros Amigos, Carta Capital, Época, Isto É e Veja. 
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4. Processo formativo 

 

A metodologia formativa continua sendo processual. O que nas fases anteriores 

correspondeu a uma contextualização mais complexa, voltada às minúcias do projeto, 

nesta etapa atual há um entrosamento com a compreensão do enfoque. Isso deu mais 

celeridade e segurança na compreensão do objetivo proposto. 

 

Wellington Oliveira, enquanto coordenador, esteve voltado aos aspectos mais técnicos 

da pesquisa, fomentando discussões em busca do melhor aproveitamento das 

ferramentas utilizadas. Acrescenta-se que além da coordenação, também, atuou como 

clipador do jornal Valor Econômico.  

 

Danila de Jesus, igualmente coordenadora, desenvolveu o trabalho de formação teórica 

a partir de leituras e reflexões de textos problematizando a mídia, unido ao viés étnico e 

a conteúdos pedagógicos sobre a contribuição negro-indígena no país. Adicionando 

também, enquanto instrumento educacional, dinâmicas de integração de grupo buscando 

a valorização dos sujeitos. Foi salientado para cada membro a importância do seu papel 

dentro da construção da pesquisa, atentando-se para a responsabilidade deste trabalho e 

a perspectiva do direito humano à Comunicação. Este tem sido um esforço empreendido 

com o objetivo de salientar que a participação de cada um não deve se restringir a um 

ato mecânico de cortar e colar nos espelhos, fragmentos de jornais e revistas. 

 

Embora a metodologia da Andi, através do Manual Dona Antônia 2005, tenha sido um 

conselheiro da investigação inicial, a constatação é de que hoje a pesquisa Faces do 

Brasil, pela sua abrangência, gera uma investigação inaugural, embasada e crítica na 

análise de como a mídia brasileira noticia os negros, índios e ciganos. Nesta 

abrangência, já se alcançam e vislumbram de maneira concreta, os desdobramentos e 

contribuições que este trabalho poderá oferecer à democratização da sociedade 

brasileira.  

 

Vale reforçar que esta análise não pretende tratar os meios de comunicação como 

inimigos e sim problematizá-los. Para isso, o diálogo parte de uma investigação com 

dados concretos, tidos como importantes para a conquista de mudanças nas editorias dos 

veículos do país.  
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5. Análise quantitativa por jornal  

 

A Crítica 

 

A partir da leitura e clipagem do jornal A Crítica, entre os meses de  abril e junho, 

foram encontradas 38 matérias que abrangem o conteúdo pesquisado - a questão dos 

negros, índios e ciganos na mídia impressa.  Destas 92,5% (37) se referiam a temas 

relacionados à população indígena e 5% (2) à população negra e 2,5% (1) relacionadas 

aos ciganos. As matérias foram encontradas nas editorias Cultura (5,3% - 2 matéria), 

Política (2,6%- 1 matéria), Internacional/Mundo (2,6%- 1 matéria), Nacional/Brasil 

(5,3% - 2 matérias), Opinião (5,3% - 2 matérias ) e Regional/Cidades (81,6% - 31 

matérias).  Quanto ao tipo de texto verificou-se que 2,6% (1) são retrancas, 13,2% (5) 

são matérias completas com fotos e retranca, 14 (36,8%) são matérias secundárias e 18 

(47,4%) são matérias principais. Além disso, 68,4% (26) das matérias se encontram na 

parte superior do jornal, enquanto 31,6% (12) se encontram na parte inferior da página. 

 

Após leitura das 38 matérias clipadas observa-se que 86,8% (33) são reportagens, 

10,5% (4) são notas, 2,6% (1) artigos de opinião.  Destas, 76,3%  (29) matérias possuem 

imagem, todas são fotos. 28 matérias não possuem retranca, 7 possuem apenas uma e 2 

possuem 2 retrancas e 1 possui apenas uma retranca. Quanto a localização geográfica da 

notícia em  68,4% (26) casos as matérias se referem ao meio urbano,  7,9% (3) se 

referem ao meio rural e em  23,7% (9) matérias esse dado não podia ser avaliado. 

Destas, 1 se referem ao centro, 1 à periferia e em 36 esse dado não é identificável. A 

legislação foi citada apenas 1 vez (2,6%) e políticas públicas 11 vezes (28,9%). Não 

houve presença de termos pejorativos. 

 

As palavras-chave mais encontradas Candomblé (1 vezes, 1,2%), Discriminação (1 vez, 

1,2%), Escravidão ( 1 vez – 1,2%), Dsei (3 vezes – 3,7%), Étnica (1 vezes, 1,2%), 

Racismo (1 vezes, 1,2%), Pajé (1 vezes, 1,2%), Etnicidade (2 vezes – 2,5%), Funasa (2 

vezes – 2,5%), Tradições (3 vezes – 3,7%),  Funai (5 vezes, 6,2%), Índia ( 6 vezes – 

7,4%), Índio ( 7 vezes – 8,6% ) e Indígena (34 vezes, 42%). 
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O tipo de abordagem do texto pôde ser classificada como factual em  86% (37) dos 

casos, apresenta denúncias em  7% (3), problematiza a realidade em 4,7% (2)  e reforça 

estereótipo em 2,3% (1). Nenhuma se caracteriza por buscar soluções. 

 

Entre as matérias clipadas, em 21,1% (8 matérias) o executivo estadual esteve entre as 

fontes ouvidas, em  2,6% (1) o executivo federal e em 13,2% (5) o executivo municipal. 

Órgãos auxiliares do executivo foram fonte em 18,4% (7) das matérias e o poder 

judiciário 2,6% (1) de primeira instância. Apenas uma instituição religiosa (Frei Ricardo 

França da paróquia de São Francisco de Assis), uma empresa, uma organização 

internacional (Anistia Internacional) e uma fonte estatística foram ouvidas. Em 7,9% 

das matérias (3) foram ouvidas ONG’s ou associações da sociedade civil e em 10,5% 

(4) especialistas. No total das 38 matérias em 31 fontes foram ouvidas.  

 

Em 92,1% das matérias (35) foi possível identificar personagens, em 33 havia 

beneficiários com políticas afirmativas, em 27 estes eram neutros. Importante demarcar 

que o tema da pesquisa foi chamada de capa 6 vezes. Mesmo com presença 

considerável no interior no jornal a questão étnica é vista a partir da fala das mesmas 

fontes. 

 

As matérias pautam principalmente as questões ligadas à saúde e à moradia indígena. 

Durante o período aconteceram conflitos e ocupações, além de um escândalo ligado a 

Funasa (26/05). Os índios reivindicam e lutam por melhorias nas suas condições de 

vida, o que muitas vezes é abordado de forma estereotipada, como demonstra o uso da 

palavra invasão em lugar de ocupação. Destaca-se uma ocupação no bairro de Tarunã 

em Manaus que foi pauta de 10 matérias no período, que começou no dia 20 de abril e a 

questão não havia sido resolvida até o fim do trimestre. A questão negra é tocada muito 

superficialmente e o os ciganos foram citados durante a ocupação onde em uma 

entrevista o líder indígena afirmou que “vivem como ciganos, sem destino”. 
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A Gazeta 

 

Durante a análise das edições dos meses de Abril, Maio e Junho de 2011 foram clipadas 

31 matérias. Destas, 51,6% (16) estavam localizadas na dobra inferior do jornal. Já em 

relação à classificação das notícias, 19,6% (06) estiveram presentes nas editorias de 

Opinião/Artigo, 16,1% (05) em Nacional/Brasil e também em Cultura, em Política e 

Regional/Cidades elas configuraram 12,9% (04), em Esporte 9,7% (03) e, por fim, em 

Carta do Leitor, Economia, Sociedade e Suplementos Especiais apresentaram 3,2% (01) 

das matérias, cada. No período, não houve nenhuma manchete principal ou chamada de 

capa. Quanto ao tipo de notícia, a maioria é tida como notícia secundária com uma 

porcentagem de 80,6% (25), enquanto que 16,1% (05) são notícias principais e, 

somente, 3,2% (01) são retrancas. No quesito classificação de notícias, 38,7% (12) são 

Reportagens, 32,3% (10) Notas, 19,4% (06) Artigos de Opinião e 3,2% (01) são Carta 

do Leitor, Crônica e Entrevista, cada. 45,2% (14) das matérias apresentaram imagens, 

das quais 80% (12) são fotos, 13,3% (02) ilustração e 6,7% (01) infográfico. Somente 

3,2% (01) das notícias apresentaram retrancas. Foi possível identificar em 19,4% (06) 

das notícias o local do acontecimento, número que representa a totalidade dos 

acontecimentos na zona urbana, destes 9,7% são relativas ao centrou administrativo ou 

financeiro.    

 

A etnia negra é a mais abordada em matérias produzidas pelo jornal, representando 

75,8% (25) da clipagem, em relação aos índios foram dedicadas 24,2% (08) das 

notícias, entretanto quanto aos ciganos não foi observada nenhuma matéria relacionada. 

Quanto às palavras-chaves, pode-se destacar “Negro” com 28,1% (16), seguida por 

“Racismo” 15,8% (9) e, por fim, “Índio” 12,3% (7). 6,5% (02) trouxeram a legislação 

em seu texto, enquanto 3,2% (01) citaram algum tipo de termo pejorativo. A abordagem 

do texto por um viés Factual foi maioria dentre as matérias, representando 58,1% (18), 

logo em seguida estão aquelas que problematizam a realidade com 35,5% (11) e, por 

último, as notícias que apresentam denúncias, 6,5% (02). Políticas públicas foram 

expostas em 19,4% (04). 

 

Já no quesito fontes ouvidas, o Legislativo Federal foi o mais ouvido, 13,3% (04), 

órgãos auxiliares do executivo e do legislativo aparecem na sequência com, 

respectivamente, 9,7% (03) e 6,5% (02). Com a mesma porcentagem estão o executivo 
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federal, executivo municipal, poder judiciário (3ª instância - STF) e sindicatos com 

3,2% (01). As empresas (setor privado) e Fundações representam 6,5% (02). As fontes 

estatísticas foram consultadas em 12,9% (04), sendo 40% (02) universidades e setor 

público e 20% (01) institutos de pesquisa. Os especialistas foram ouvidos em 6,5% (02) 

das vezes e personagens estiveram envolvidos em 56,7% (17) das notícias, dos quais 

5,6% (01) são beneficiários de políticas de Ações Afirmativas. A mídia foi citada em 

12,9% das matérias, principalmente a Rede Bandeirantes. As fontes foram citadas em 

71% (22) das notícias. 

 

O jornal A Gazeta não traz matérias aprofundadas, em grande parte, acerca da questão 

negra e não dá o destaque necessário a matérias que deveriam ter um tratamento 

diferenciado, como a pesquisa feita pelo IPEA que revela que jovens negros são as 

maiores vítimas da violência, a qual não teve chamada de capa e foi posicionada na 

parte inferior da página. Além disto, muitas de suas matérias são reflexos do que 

acontece em âmbito federal, um caso emblemático desta posição é o da entrevista do 

deputado federal, concedida ao programa CQC da Rede Bandeirantes, na qual ele 

expunha que casar com uma mulher negra é um caso de promiscuidade, tal fato rendeu 

inúmeros episódios. Quando surge alguma em nível estadual (considerando o Espírito 

Santo) muitas delas são relacionadas à editoria cultural, divulgação de algum trabalho 

etc., ou a fatos diários. 

 

No dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura, algumas matérias apareceram, 

problematizando a realidade do negro, a representatividade do dia e melhorias que 

devem acontecer, entretanto todas foram advindas de artigos de opinião, o que não 

representa uma iniciativa editorial do jornal. 

 

O caso indígena é ainda mais crítico, suas matérias estão relacionadas a algum evento 

com a temática indígena, ou quando os indígenas estão fazendo algum tipo de 

manifestação. Não houve nenhuma notícia abordando o índio como ator principal, ele é 

caracterizado como coadjuvante, um ser passivo que é objeto de produções culturais do 

mundo “civilizado”, ou então são algozes em meio a protestos que aparentam ser 

ilegítimos diante da visão de pessoas que não vivem o seu cotidiano. 
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Um fato que chama bastante atenção é a falta de referência ao dia do Índio, 19 de abril, 

nem ao menos uma nota celebrou a data, com única exceção, a carta de um leitor que 

explicava um dia na escola da filha do autor, onde nenhum dos alunos lembrava o que 

estava sendo comemorado no dia. Ele finalizava afirmando que estava tudo bem, já que 

ele não via índio há muito tempo. Tal caso é emblemático, pois aparenta que a temática 

indígena está caída no ostracismo e toda sua relevância histórica e social parece não 

interessar tanto para a sociedade capixaba. 

 

Quanto aos ciganos, para as páginas do “A Gazeta” a etnia inexiste completamente, 

nenhuma matéria faz menção alguma a sua presença no estado, nem no país, seja em 

assuntos relacionados ao cotidiano ou a sua cultura. É necessário um olhar mais a esta 

parcela da sociedade. 
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A Tarde  

 

A partir do último trimestre de observação foram localizadas 74 matérias que abordam 

em algum grau as questões relacionas as parcelas negra, indígena e cigana da 

população. Dentro dessa amostra a presença das etnias foi mais equilibrada com 65,9% 

das matérias clipadas relacionadas as questões negras (58), enquanto que a indígena está 

presente em 29,5% (26) e os ciganos 4,5% que foram citados 4 vez. 

 

Quanto ao espaço dado pelo jornal, percebe-se que 58,1% das matérias (43) ocupam a 

dobra superior do jornal, enquanto 41,9% a dobra inferior (31). Das matérias clipadas, 

51,4% (38) são matéria principal, 44,6% (33) são matérias secundarias e 4,1% (3) 

matéria completa com retrancas e imagens e  nenhuma retranca. Dentre as matérias 

analisadas, 81,1% (60) não possuem retrancas, 13,5% (10) possuem apenas uma e 1 

4,1% (3) possuem duas retrancas e 1,4% (1) possui 3 retrancas. Quanto ao uso de 

imagens nas matérias, 48,6% (24) possuem algum tipo de imagem sendo 97,6%  fotos, 

2,7 % ilustrações e nenhum infográfico.    

 

As palavras chaves mais presentes foram Negro (26,4%), Indígena (9,2%),  Racismo 

(7,5%), Cota (6,9%), Índio (6,3%), Candomblé (5,7%), Discriminação (4,6%), Cotista 

(4,0%), Racial (2,9%), Quilombo (2,9%), Cigano (2,3%), Funai (1,7%),    Ialorixá 

(1,1%), Lei 10639 (1,1%), e outros (2,3%). Dentre as 15 opções de editorias fornecidas 

pelo questionário usado na pesquisa, foram encontradas 36,5% das matérias em 

Regional/Cidades; 32,4% em Artigo/Opinião; 10,8% das matérias em Cultura; 8,1% em 

Cartas do leitor; 4,1% em Nacional/Brasil, 2,7% em Esportes 2,7% em 

Suplemento/especial; 1,4% em Política, e também 1,4% em Outros. 

 

Quanto ao tipo de texto, 55,4% (41) são reportagens, 24,3% (18) artigos de opinião, 

17,6% (13) cartas do leitor, 1,4% (1) entrevistas e 1,4% (1) notas. Quanto à presença da 

temática da pesquisa na capa do jornal esta foi a manchete principal no dia 04 de maio e 

foi chamada de capa 11 vezes o que equivale a 14,4% das matérias. Em relação à 

localização geográfica da notícia, nota-se este dado é pouco avaliável, sendo que em 

64,9% dos casos, 48 matérias, não é possível dizer se a matéria se relaciona com o 

campo ou com a cidade, mas, dentre as que podem ser vistas sob esta ótica, 25,7% (19) 

estão localizadas na zona urbana, enquanto 9,5% (7) na zona rural. Não fica claro em 
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nenhuma das 74 das notícias se elas ocorreram no centro ou na periferia. Verificou-se 

que dentre as 51 matérias clipadas, a legislação está presente em apenas 5,4%, das 

matérias (4), políticas públicas foram citadas em 20,3% das matérias (15) e usou-se 

termos pejorativos em 3 matérias (4,1%), uma vez pela fonte e duas pelo jornal. 

 

A partir das possíveis abordagens do texto foram percebidas que em 28,3% (17) há uma 

problematização da realidade, em 5% (3) apresenta-se denúncia, em nenhuma percebe-

se a busca por soluções, em 3,3% (2) verifica-se o reforço de estereótipos e em 63,3% 

se verifica o caráter factual. (38) 

 

O executivo federal foi ouvido em 5 matérias (6,8%), o estadual em 4 (5,4%) e o 

municipal em 3 (4,1%), órgãos auxiliares do executivo em 3 matérias (4,1%) e o 

legislativo federal em apenas uma matéria (1,4%) e o poder judiciário foi ouvido 2 

vezes (2,7%). Instituições religiosas foram ouvidas 2 vezes (2,7%) e um empresa foi 

fonte (1,4%).  O Ministério Público, Institutos, Sindicatos, Associações da sociedade 

civil e Organizações internacionais também foram fontes apenas uma vez.  Há  fontes 

estatísticas em 3 matérias, sendo que destas fontes eram instituições públicas e  uma por 

um instituto de pesquisa  

 

11 matérias trazem a fala de especialistas. Personagens foram identificados em 37 

matérias (50%) sendo que nestas 25 personagens foram identificadas como beneficiários 

de políticas de ação afirmativa, 34 como neutras e 3 como opositoras. Foram 

identificadas e citadas fontes em 40 matérias.  

 

Nesse trimestre pode-se destacar a polêmica gerada pelo artigo de opinião escrito por 

Ruy Espinheira Filho em 02 junho em que ele se mostra contra a política de Cotas, pelo 

seu desenrolar foram publicados outro artigo de opinião em resposta, do professor 

Penildon Silva Filho no dia 07 de junho e 8 cartas de leitores que se posicionavam 

contra ou a favor das cotas, outro ponto importante foi a comoção do meio intelectual e 

militante com a morte de Abdias Nascimento. Também é importante destacar as 

matérias no jornal que falaram sobre a pesquisa Faces do Brasil e o seminário realizado 

dia 13 de maio que acarretaram na citação dos ciganos, além de uma matéria completa 

sobre uma comunidade cigana de Camaçari, a qual tinha seus representantes no dia do 

seminário.  
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Desde março a sabedoria oriunda do candomblé tem sido presente pelos artigos de Mãe 

Stella  de Oxóssi quinzenalmente. O dia do Índio não foi pautado pelo jornal, tendo sido 

publicado sobre o tema apenas uma matéria no A Tardinha sobre a vida de um 

curumim. 
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Correio* 

 

Este é o último relatório do jornal Correio*, referente a primeira fase da Pesquisa Faces 

do Brasil 2010-2011 que corresponde aos meses de abril, maio e junho de 2011.  Foram 

encontradas ao longo desses três meses de pesquisa 16 textos que atendiam aos critérios 

da pesquisa. O veículo que hoje ocupa o primeiro lugar na Bahia, em número de tiragem 

segundo o próprio jornal, destaca-se pela superficialidade com que trata os assuntos, 

principalmente as questões étnicas. 

 

Dos 16 textos 62, 5% (10) estavam localizados na dobra superior e 37,5% (6) na parte 

inferior do jornal. O destaque na capa não coube a nenhum dos textos, nem como 

manchete principal ou com referência na de capa. Dentro dos critérios estabelecidos na 

pesquisa, somente um texto (6,3%) foi considerado como matéria principal, enquanto 

outros 11 (68,8%) se enquadravam no quesito matéria secundária. 

 

Essa categorização, preestabelecida, não considera o fato de o jornal ter muitos textos 

curtos ou mesmo notas, o que significa dizer que nas paginas do Correio*, é possível 

encontrar matérias na dobra superior que não sejam, necessariamente, a matéria 

principal da página pelo fato de que algumas páginas não têm uma matéria principal. 

 

Os textos encontrados estavam localizados principalmente, nas editorias de cultura e 

regional/cidades. Foram seis e cinco respectivamente, matérias em cada editoria 

correspondendo a 37,5% e 31,3%.  Ou seja, no Correio* questões étnicas são tratadas 

como questões culturais e locais. Outros textos estavam divididos nas seguintes 

editorias: Brasil/Nacional (1), Sociedade (1), Opinião/Artigo (1) e dois estavam em 

outros.  

 

Dos recursos jornalísticos usados nos textos observou-se que um total de 10 matérias 

apresentavam imagens, sendo nove fotografias e uma ilustração. Quanto ao uso de 

retrancas, somente três matérias traziam alguma retranca, outros 13 não apresentavam 

retrancas. As matérias estavam localizadas principalmente na zono urbana, foram oito 

(50%) que também se concentravam na região central. Duas estavam localizadas na 
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zona rural (12,5%) e seis não tinham uma localização geográfica, entrando na categoria 

Não se Aplica. 

 

Os ciganos não foram pautas destaque em nenhum dos assuntos tratados pelo veículo ao 

longo desses três meses. Dos textos encontrados, foram 13 (81,3%) que abordavam a 

etnia negra e três (18,7%) tinham como foco os indígenas. Negro e Índio foram as 

palavras chaves mais citadas, com oito e quatro aparições cada. Racismo, cota, aldeia e 

ações afirmativas são exemplos de palavras bastante cotadas nos textos encontrados no 

período, com duas aparições pra cada uma delas. Quanto à abordagem do veículo, o 

recorte foi mais factual para os assuntos tratados, com 15 eventos. Denúncia e 

problematização da realidade ocorreram três vezes cada. Nenhuma matéria buscava 

soluções para os possíveis problemas apresentados.  

 

Os textos não apresentaram termos pejorativos.  A legislação foi citada em um único 

texto e as politicas públicas estavam presentes em quatro matérias (25%) enquanto que 

12 (75%) não faziam referências as politicas de ações afirmativas, ou outras que tenham 

como alvo os sujeitos do Faces do Brasil. 

 

Dentre as fontes mais ouvidas encontramos o Executivo Estadual, ONGS, 

Universidades e Instituições religiosas. Seis matérias tinham personagens, sendo que 

83,3% eram beneficiárias de ações afirmativas e 16,7% era um personagem neutro.  

 

Este relatório traz os dados dos três últimos meses da primeira fase da pesquisa Faces 

do Brasil, correspondem aos meses de abril, maio e junho de 2011. Concluem-se, 

parcialmente, pelos dados apresentados que o veículo trata dos assuntos étnicos, em sua 

maioria dos negros, pela ótica do factual, problematizando muito pouco as realidades 

(somente em três textos houve problematização da realidade) em que esses sujeitos 

estão inseridos.  
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Correio Brasiliense 

 

O jornal brasiliense teve, nesse trimestre, 13 observações, resultando em 49 notícias 

clipadas nesses últimos seis meses.   

 

84,6% (11) das matérias se posicionaram na dobra superior. Três estão em suplementos 

especiais. As editorias nacional, esportes e culturas possuem, em cada uma delas, duas 

notícias clipadas. Já as editorias internacional, política e artigo de opinião possuem 

apenas uma notícia clipada em cada . Nenhuma das notícias, nesse trimestre, foram 

manchete de capa. No entanto, 4 notícias tiveram chamada de capa (“Abdias do 

Nascimento. Mestre da arte negra” do dia 25 de maio; “Acerte o tom”, do dia 29 de 

maio; “No talento e na raça” do dia 04 de abril e “Todo dia é dia de índio”, do dia 16 de 

abril). 92,3% (12) das notícias contêm imagens, sendo 61,5% (8) delas fotos e 30,8% 

(4) ilustrações. 7,7% tiveram origem no centro e 7,7% na periferia.  

 

A população negra foi retratada em 69,2% (9) das notícias, enquanto a indígena em 

apenas 30,8% (4). Os ciganos não foram mencionados nesses três meses. Das palavras 

encontradas com mais freqüência nas notícias, 19,4% delas foi “negro”, 19,4% foi 

“negra”. A expressão “indígena” ficou com 12,9% de freqüência. Nenhuma matéria cita 

a legislação e 15,4% citam políticas públicas.  

 

As fontes mais ouvidas pelo jornal para a produção dos textos foram o executivo 

federal, as fontes estatísticas e as fundações. Os três tipos de fontes obtiveram mesma 

percentagem: 15,4%. 

 

O Correio Braziliense se destacou de outros jornais pelo fato de problematizar, em 

reportagem e artigo de opinião, a questão do racismo no esporte, após dois jogadores de 

futebol brasileiros terem sido vítimas em quadras internacionais nos últimos meses (o 

jogador Roberto Carlos, do time de futebol russo Anzhi Makchachkala, e Neymar, 

jogando com a seleção brasileira). Ambos os acontecimentos, em outros jornais, não 

foram notórios em outros trimestres. A reportagem foi assinada por Nádia Medeiros e 

Patrícia Banuth, chama-se “No Talento na Raça”, e está no caderno Super Esportes da 

edição do dia 04 de abril. As jornalistas observam que o racismo no esporte é 



20 
 

alimentado pela ausência de ações para combatê-lo. Já o artigo de opinião foi escrito por 

Jovane Nunes e publicado na edição do dia 05 de abril.  

 

Outro diferencial do jornal foi reportar o falecimento de Abdias Nascimento – ator, 

dramaturgo, artista plástico poeta e militante da valorização do negro e da qualidade de 

vida dos afrodescendentes. Indo além da nota de obituário, o jornal publicou matéria 

completa, escrita por Sérgio Maggio, no caderno Diversão e Arte, da edição do dia 25 

de Maio, contando vida e carreira profissional do artista. Na edição do dia 28 de Maio, 

foi publicado o perfil “Negro, com orgulho” no caderno Super!, homenageando a 

personalidade.  

 

Em relação ao dia 13 de Maio – Dia Nacional do Combate ao Racismo – o jornal 

noticiou divulgação de dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em 

reportagem de Débora Álvares, “Divisão Racial também nas mortes”, concluindo que os 

afrodescendentes homens morrem mais de causas violentas do que de brancos. Para 

análise dos dados do estudo, foram ouvidos na reportagem o secretário executivo da 

Secretaria de Promoção à Igualdade Social (Seppir), Mário Lisboa Theodoro e a técnica 

em pesquisas do Ipea Ana Amélia Camarano, que respondeu detalhes sobre a pesquisa. 

Três dias depois, na edição do dia 16 de maio, o secretário do Seppir teve seu artigo “Os 

desafios da promoção da igualdade racial” publicado. Outras notícias sobre o negro 

foram variadas, tratando-se de maquiagem e ciência. 

 

Os indígenas foram tratados de formas variadas. Estiveram na editoria nacional, 

científica e infantil. A construção de Belo Monte foi noticiada em uma reportagem, 

assinada por Vinicius Sassine, que deflagra disputas entre posseiros e indígenas em 

áreas onde será construída a hidrelétrica, tendo como dado o relatório da Associação 

Brasileira de Antropologia. Em comemoração ao dia do Índio, dia 19 de Abril, o jornal 

publicou no caderno Super! matéria sobre livros infantis que tratam a cultura e 

identidade indígenas, além de breve explicação das suas manifestações culturais e 

ornamentais, tendo em vista o público-alvo infantil. Os ciganos não foram noticiados 

durante o trimestre.  
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O Correio Braziliense traz abordagens diversificadas em se tratando das minorias 

sociais estudadas. Além disso, há uma grande variedade de fontes ouvidas e as 

reportagens são bem informativas. 
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Diário de Pernambuco   

  

O periódico Diário de Pernambuco publicou no período de abril a junho 11 matérias 

referentes às etnias pesquisadas. De acordo com o questionário Sphinks os negros 

ocupam 46,2% (6) das publicações, os indígenas 38,5% (5) e os ciganos 15,4% (2). È 

importante ressaltar que o programa não leva em conta a possibilidade de uma mesma 

publicação enquadra-se em categorias diversas, o que acaba por gerar certa alteração 

nos resultados numéricos. No caso do DP uma mesma publicação trata de negros e 

ciganos. Se somarmos o total de publicações geradas pelo Sphinks chegaremos ao total 

de 12 publicações, quando o número real é 11.  

 

Os temas relacionados a negros, índios e ciganos espalham-se em diversas editorias do 

jornal, não havendo grandes disparidades numéricas. As editorias Nacional/ Brasil e 

Cidade/Regional possuem 27,3% (3) cada uma. Cultura 18,2% (2). Carta do Leitor, 

Política e Economia obtêm, em cada uma, 9,1% (1) das matérias publicadas. Destas, 

54,5% (6) estam localizadas na parte superior da página, enquanto 45,5% (5) na parte 

inferior. 

 

O DP não utiliza o status chamada de capa em nenhuma das publicações do período. 

Quanto ao tipo de matéria o Sphinks define que 50,0% (5) são caracterizadas como 

secundária, 30,0% (3) como principal e 20,0% (2) completa. Mais uma vez observa-se 

alteração na quantidade total de publicações. Aqui, o fato de a carta do leitor não se 

enquadrar na classificação tipo de matéria leva o Sphinks a calcular as porcentagens 

como se o total de fosse 10, o que difere do real mais uma vez. No que se refere a 

linguagem utilizada para a escrita do texto, 54,5% (6) é do tipo reportagem, 36,4% (4) 

nota e 9,1% (1) carta do leitor. As imagens estão presentes em 63,6% (7) das 

publicações. 

 

De acordo com o Sphinks a abordagem factual do texto fica evidente em 50% (6) das 

publicações selecionadas no trimestre. As demais se dividem em problematiza a 

realidade com 33,3% (4), busca solução e reforça estereótipo com 8,3% (1) cada uma. 

Considerando o enquadramento de uma mesma publicação em mais de uma categoria o 

questionário calcula as porcentagens tomando como base 12 publicações no período.  
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No período delimitado por este relatório o Diário de Pernambuco acompanhou os 

desdobramentos dos casos de repercussão nacional como as declarações do deputado 

federal Jair Bolsonaro e as questões em torno da construção da Usina de Belo Monte. É 

importante chamar atenção para o fato de estar presente nas páginas do periódico 

discussões a cerca de estruturas sociais, tais como o reduzido número de negros em 

universidades e o fato de estes serem as principais vítimas da violência.  

 

Outro fato que chama atenção é a reportagem que trata a etnia cigana. Vê-se claramente 

o reforço do estereótipo, do título às declarações do delegado de polícia utilizado como 

fonte. O velho golpe do “ouro de tolo”, fala a respeito da prisão de duas ciganas que 

vendiam barras de ouro falsas a comerciantes de um shopping do Recife. “Elas são 

acostumadas a enganar as pessoas e acham que isso é a coisa mais natural do mundo”, 

afirma o delegado Erivaldo Guerra. 
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Diário do Nordeste 

 

O jornal cearense “Diário do Nordeste”, durante trimestre de abril a junho, obteve 42 

observações, resultando em 104 notícias clipadas de outubro 2010 a março de 2011.  

  

Do total, 76,2% (32) localizam-se na dobra superior. 26,2% (15) nas editoria nacional,  

23,8% (10) na editoria de regional ,  19% (8) no caderno de Cultura, 14,3% (6) 

estiveram em editorias do âmbito de economia, 7,1% (3) são artigos de opinião e 4,8% 

(2) em suplementos especiais . Nenhuma notícia foi manchete principal, no entanto 3 

tiveram chamada de capa (“Tradição em Ciranda”, dia 14 de junho; “Índios reafirmam 

cultura com ritual”, dia 17 de abril e “Adolescente é vítima de bullying em escola”, dia 

11 de junho). 59,5% das matérias (25) são principais da página. 71,4% (30) contêm 

imagens e, dessas, 84,4% (27) são fotos, 12,5% são ilustrações (4) e 3,1% são 

infográficos (1). 26,2% foram notícias vindo do centro, seja administrativo ou 

financeiro, enquanto 14,3% se referiram a locais periféricos.  

  

O Diário do Nordeste, no semestre pesquisado, referencia mais a população indígena, 

com 52,3% (23) das notícias. Já a população negra é mencionada nas restantes, ademais 

não foi clipada nenhuma matéria ou artigo relacionado aos ciganos. A palavra mais 

utilizada dentre as notícias foi a expressão “indígena” (21,8%), seguida de “negro” 

(12,6%) e “negra” (9,2%). Apenas 9,5% mencionam a legislação de qualquer forma, 

mesma percentagem encontrada para a menção de políticas públicas (9,5%).  

  

Em relação às fontes ouvidas, 26,2% das matérias deram vozes a órgãos auxiliadores do 

governo executivo, incluindo a Funai. As fundações foram ouvidas por 21,4% das 

matérias e organizações civis por 19%. 71,4% das notícias identificaram as suas fontes e 

47,6% citaram 

  

O Diário do Nordeste, em comparação ao primeiro semestre estudado, apresentou maior 

número de notícias clipadas. Os debates e trâmites relacionados à construção da Usina 

Belo Monte continuou rendendo nesse trimestre, utilizando fontes de representações 

indígenas não-governamentais como forma de reforçar a posição contrária do jornal 

quanto ao início das obras (obteve quatro notícias clipadas sobre a situação). O caso que 

também continuou rendendo notícias envolve o polêmico deputado federal Jair 
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Bolsonaro, quando, em um programa de rede nacional, julgou ser promíscuo a ideia de 

seu filho se envolver com uma mulher negra. O acontecimento teve três notícias 

relacionadas nesse trimestre. No âmbito local, os trâmites burocráticos da instalação da 

Refinaria Premium II, projeto do governo federal que será implementado no Ceará, 

geraram maior número de notícias clipadas. Neste caso, a voz indígena foi representada 

pela Fundação do Índio (Funai), órgão auxiliar do governo executivo.   

  

As notícias pontuais trouxeram grande foco na questão cultural das minorias sociais, 

tanto na indígena quanto na afrodescendente (não houve notícias clipadas que tivessem 

qualquer relação com os ciganos), trazendo eventos ou marcas – provenientes de 

artefatos antigos ou de acontecimentos atuais - que compõem a questão identitária 

dessas minorias sociais específicas. O Diário do Nordeste publicou notícia no dia 19 de 

Abril, em comemoração ao Dia do Índio. No entanto, na edição do dia 17 de Abril, o 

caderno Regional noticiou tanto a Festa do Marco Vivo (evento que, segundo o jornal, 

reafirma a identidade cultural indígena), quanto o artesanato indígena, exposto para 

venda em local específico.  

  

Em relação aos afrodescendentes, algumas notícias transcenderam à cultura, entrando 

no âmbito do racismo e das discussões sociais que rondam a questão racial convergente 

às medidas constitucionais (a exemplo do artigo de opinião de Willian Douglas, na 

edição de 22 de Maio, que argumenta de maneira sensata contra a implantação de cotas 

nos concursos públicos). A notícia “Adolescente é vítima de bullying em escola”, da 

edição de 11 de Junho, assinada pela jornalista Lina Moscoso, destaca-se por leves 

equívocos. O jornal publicou como fonte o depoimento da mãe de vítima, que recebia 

maus-tratos verbais por seus colegas de escola.  

 

“A mãe da adolescente, E.S.P, conta que C.S.I. também foi vítima de xingamentos 

preconceituosos. “Minha filha foi chamada de macaca e de negra”. (Folha do Nordeste, 

11 de junho). Em trecho retirado da notícia, vê-se claramente que o jornal atribui à 

expressão “negra” o teor pejorativo. No entanto, a palavra “negra” é uma auto-

intitulação étnica e não deveria ser visto como uma agressão verbal.  

  

Em relação ao termo “macaca”, o jornal também não foi claro quanto à distinção entre 

racismo ou uma prática de bullying. Denominar como bullying, nesse caso, pode ser 
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justificado pelo fato ter ocorrido em ambiente onde os envolvidos são menores de idade 

e não podem ser punidos de acordo com a lei Nº 7,716. No entanto, seria necessário 

rever ambos os conceitos para que as agressões sejam atreladas corretamente. 
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Estado de Minas 

 

Nove foi o total de matérias selecionadas, dentro do período de abril a junho, no jornal 

O Estado de Minas. Destas, quase noventa por cento locarizaram-se na dobra superior 

da página (88,9%). As temáticas negra e indígena se alternaram neste conteúdo, não 

havendo qualquer registro relativo a ciganos.  

 

A editoria de política repercutiu 44,4% deste conteúdo, seguida por regional/ cidades 

(com 33,3%). Brasil/ nacional e outros (espaços editoriais cujas naturezas não foram 

especificadas pelo questionário de pesquisa) responderam por 11,1%, cada. Deste 

material, 77,8% estavam na primeira página. Contudo, nenhum deles esteve na primeira 

página do veículo analisado. 

 

Foram matéria principal em 66,7% das ocorrências, 22,2% foi matéria completa e 11% 

foi matéria secundária. Quanto ao gênero jornalístico, 100% foi reportagem, das quais 

todas tiveram imagem (88,9% fotografia e 11,1% ilustração). Em 22,2% do material 

analisado houve reportagem com 1 ou 2 retrancas. No restante, 55,6%, elas não 

existiram. 

 

Classificar a localização geográfica da notícia não foi possível em 55,6% dos casos. Em 

33,3% ela aconteceu na zona urbana e 11,1% na zona rural. Quanto à zona em que tais 

notícias aconteceram, 22,2% foram identificadas como no centro, 11,1% na periferia e 

em 66,7% não foi possível fazer esta discriminação. 

Índio foi a palavra mais usada nos textos (11,4%), seguida por Funai, indígena, negro, 

negra, e tribo (cada uma com 8,6% de citação). Cota, racial e outros responderam por 

5,7%, cada. Com 2,9%, cada uma, vêm as palavras aldeia, etnia, Funasa, igualdade, 

mulato e preta.  

 

Qualquer legislação, política pública ou termo pejorativo não esteve presente em 

qualquer das matérias analisadas. Em 57,1% do conteúdo apresentado é de natureza 

factual, seguida de 21,4% de notícias que apresentam denúncias. Quatorze vírgula três 

porcento problematizam a realidade e 7,1% busca alguma solução para o problema. Em 
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nenhum material colhido percebeu-se um conteúdo que reforça estereótipos dos grupos 

étnicos abordados.  

 

Quanto à fonte governamental, o executivo e legislativo federal figuram entre as 

solicitadas. Para o veículo mineiro as ONG’s/ associações figuraram entre as principais 

fontes (presença em 33,3% do universo pesquisado). Seguem as organizações não-

governamentais/ associações as universidades, juntamente com as fontes estatísticas 

(percentual de 22,2, cada). E, das fontes estatísticas, 66,7% são institutos de pesquisa, 

seguidas por 33,3% fornecidas pelo setor público.  Neste veículo as organizações 

internacionais aparecem completando o perfil de fontes, respondendo por 11,1%.  

 

Em 55,6% delas há personagens, enquanto em 100% do material inexiste a figura do 

especialista. Dos personagens presentes na matéria, em 60% do universo elas foram 

enquadradas na categoria “neutra”, quanto a ser beneficiária ou não de políticas de 

ações afirmativas. Os outros 40% foram divididos em 20% que se beneficia e os outros 

20% que se opõe a elas. 

 

Menção a conteúdos veiculados por outros meios de comunicação não aparecem nas 

matérias clipadas. Nestas, fontes foram citadas em 77,8% do universo e, dentro deste 

todo, somente em 22,2% não foi possível identificá-las. 
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Folha de Boa Vista 

 

No período de abril a julho, correspondente a este  relatório, o Jornal Folha de Boa 

Vista dedicou 41 (quarenta e uma) de suas publicações ao grupo étnico indígena. 

Destas, 36,5% (15) em junho, 36,5% em maio e 26,8% (11) em abril. Negros e ciganos 

não foram contemplados. 

   

Do total publicado, 90,2% (37) das matérias estão posicionados na dobra superior. As 

demais 9,8% (4) ocupam a parte inferior na página. No que se refere a editoria , 

observa-se mais uma vez que a seção Cidade contempla um número maior de 

publicações. Tratando assuntos diversos como disputa de terra, educação, saúde, 

protestos, reações indígenas, a editoria abarca 90,2% (37) das matérias publicadas. As 

editorias Nacional, Política, Segurança e Suplementos obtêm 2,4% (uma) matéria cada.  

 

O recurso Chamada de Capa fora utilizado em 42,5% (17) das matérias selecionadas, a 

serem: Voos são retomados, mas com restrição; Indígenas começam a receber 

alimentos; Yanomami pedem intervenção da ONU; Ministro cede à pressão dos 

indígenas; Por royalties, indígenas ameaçam impedir manutenção do linhãona Área São 

Marcos; Fubai diz que garimpeiros armam Yanomami; Funai aguarda cestas básicas 

para distribuir aos indígenas isolados; Assassio de índia é condenado a 17 anos; 

Manutenção no Linhão de Guri é proibida; Polícia investiga abusosexual contra 8 

crianças indígenas da mesma família; Índio Yanomami protestam na Funasa; Índios 

Yanomami Retêm avião em Surucucu; Índios liberam aeronave que estava retida; Índios 

Yanomami voltam a reter avião; Índios protestam por falta de professores. 

 

Seguindo a lógica dos trimestres anteriores o gênero jornalístico Reportagem 

predominou nas matérias selecionadas, possibilitando à sua detecção em 90,2% (37) das 

publicações. O tipo Nota marca 9,8% (4) dos textos. Em termos de classificação de 

importância, 48,8% das publicações atendem ao status de matéria principal, enquanto as 

demais se dividem em secundária, 41,5% (17), e completa, construídas com apoio de 

imagens e retrancas, 9,8% (4). O complemento retranca é um recurso jornalístico pouco 

utilizado pelo FB. Das 41 matérias clipadas, apenas 14,7% (6) apresentam tal 

complemento. 9,8% (4), uma retranca e 4,9% (2), duas retrancas. Definir a localização 

geográfica da matéria continua a ser um ponto de classificação inquietante, pois nem 



30 
 

sempre a informação está expressa no texto e/ou a falta de conhecimento do espaço 

físico onde o fato se dá impede tal categorização. Por isso, o quesito não se aplica está 

presente em 78% (32) dos textos. Da parcela identificada, 12,2% (5) localiza-se na zona 

urbana, enquanto 9,8% (4) na zona rural do estado de Roraima. 

 

A abordagem do texto é outro ponto importante de se avaliar. Do total de seleções feitas 

no período que compreende tal relatório a abordagem factual predominou, ocupando 

87,8% (36) das matérias. As demais dividem-se entre denúncia, 7,3% (3), e busca de 

soluções, 4,9% (2). Apesar de a abordagem factual tomar quase a totalidade das 

publicações, a leitura diária e sistemática do FB volta a revelar, tal como no primeiro 

trimestre pesquisado, uma tendência ao reforço de estereótipos.  

 

A partir da exploração excessiva de ações de protesto realizada por comunidades 

indígenas, sobretudo os Yanomami, o periódico cria a imagem de um povo selvagem, 

algoz, capaz de tudo para ter as suas exigências atendidas. A retenção de uma aeronave 

que leva alimentos, bem como outros insumos, e profissionais de saúde à comunidade 

indígenas como medida de pressionar o governo em decisões relevantes à saúde da 

etnia, por exemplo,  foi suitada 8 vezes, mesmo sem haver informações novas a cerca do 

caso. Mais uma vez o assunto saúde indígena é o mais abordado pelo FB.  

 

Para além do reforço dos estereótipos, é possível evidenciar também nos indígenas 

daquela região, a partir da leitura atenta, uma postura de luta e consciência das suas 

condições de vida no estado. Organizados em grupos, conselhos e associações os 

indígenas utilizam de critérios diversos – passeatas, rituais, documentos enviados ao 

poder público - a fim de garantir o cumprimento das leis e a qualidade dos serviços à 

eles prestados.  

 

Outro ponto importante a ser questionado é o fato de o jornal de maior circulação do 

estado, que tem uma considerável parcela da população de indígenas, não ter feito 

menção às comemorações do Dia do índio, salvo uma publicação do dia 26 de abril a 

qual fala da exposição “Filhos de Makunaima”, aberta ao público num museu da capital.  

A produção artística pretende reverenciar as artes, rituais, o cotidiano e outros aspectos 

da vida de comunidades indígenas do estado.  
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Mesmo com uma quantidade significativas de publicações tocando as questões 

indígenas, o FB deixa, na maioria das vezes, uma lacuna no que se refere à voz do 

próprio índio, aquele que lida diretamente com os fatos. Situações corriqueiras como o 

acesso à campanhas de vacinação, consequências da chuva ou, até mesmo, situações 

internas a aldeias e reservas se limitam a utilizar como fonte de informação 

coordenadores, secretários, fontes oficiais as quais nem sempre possuem discurso 

próximo da realidade. 
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Folha de S. Paulo 

 

Este relatório refere-se a última etapa apontando uma análise parcial do jornal Folha de 

S. Paulo referente aos meses de abril a junho de 2011, visando identificar a estrutura e 

abordagem do veículo a respeito do negro, do índio e do cigano.  

 

É preponderante ressaltar que, embora parcial, o relatório está completo na sua primeira 

etapa. Desde já, é possível interpretar o enfoque editorial do meio analisado. 

 

Para o estudo de caso, após a verificação dos principais temas (negro, índio, cigano) 

durante os 90 dias, foram coletados 27 matérias envolvendo os membros pesquisados.  

Os números mostram que 81,5 % das notícias estão relacionados ao negro. O segundo 

tema mais abordado alcança 18,5% com os indígenas. Por fim, nenhuma matéria 

relacionado aos ciganos.  

 

De todo o material considerado, 20 matérias estão hierarquizadas na dobra superior e 7 

na dobra inferior da página. Do ponto de vista jornalístico, onde o texto primeiramente é 

codificado visualmente, a organização e apresentação de 74,1% no alto, assinalam uma 

seleção favorável aos temas. 

 

No quesito seção da notícia, observa-se que as editorias mais recorrentes quanto aos 

conteúdos pesquisados correspondem aos espaços de cultura, política (poder) e 

artigo/opinião; o equivalente a 25,9%, 22,2% e 18,5% respectivamente. 

Majoritariamente os negros correspondem ao caderno de cultura. O mesmo número se 

repete no espaço para artigo e opinião. Todos os artigos publicados discutem contra ou a 

favor da polêmica gerada pelas declarações do Deputado Jair Bolsonaro. Em relação ao 

importante espaço gráfico visual, à capa dos jornais, merece uma análise por ser o que 

se primeiro vê no veículo. Daí, das 27 matérias analisadas, 96,3% não tiveram 

chamadas de capa. No desenho estabelecido o que se percebe é que apenas uma 

mereceu destaque. 

 

Ao minutar esta análise identifica-se que 26 textos foram classificados como matéria 

principal. Para, além disso, nenhuma matéria foi qualificada como completa (matéria 
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que possui retranca, fotos e ilustração). Das figuras percebidas, 14 notícias possuíam 

imagem com foto. 

 

Quanto ao gênero jornalístico mais encontrado durante o último trimestre de avaliação 

houve um empate entre reportagem e artigo, com 33,3%. O o terceiro lugar é ocupado 

pela carta ao leitor, com 18,5%.  

 

Quanto à localização não fica evidente ou não se pode classificar o lugar geográfico da 

notícia, portanto 88,5% não se aplicam. Isso se exemplifica em situações onde as 

notícias não apontam uma especificidade geográfica, não se delimita ao território. 

 

Tendo em vista que toda esta pesquisa está alicerçada no contexto em que cada notícia 

se constitui, identificar as palavras chaves no texto é apenas mais uma ferramenta de 

percepção da clipagem do veículo. As palavras chaves mais periódicas foram: negro 

com 26,2%, negra 14,8%, racismo 11,5% e racial com 9,8%. É sabido como já fora 

apresentado que os termos relacionados aos negros será os mais recorrentes devido ao 

número de matérias clipadas: 20 para negros e 7 para indígenas. Ainda sobre os 

vocábulos, vale salientar que não houve nem por parte do jornal, nem por parte das 

fontes, a citação de nenhum termo pejorativo. 

 

A legislação não foi citada em 100% das considerações. Políticas públicas tem um 

recorte de 3,7%, ou seja, apenas 1 citou esta ação. 

 

Quanto ao enfoque do texto na abordagem factual alcançou 42,9, problematização da 

realidade 31,0%, apresenta denúncia 19,0% e 7,1% reforça os estereótipos. 

 

Entre as fontes ouvidas, as instâncias do executivo (federal, municipal e estadual), o 

primeiro foi a instância mais ouvida com 18,5%. Os órgãos auxiliares não foram 

ouvidos. 

 

No que se refere as empresas 3,7% refere-se a firmas privadas. Outras fontes também 

são observadas: 11,1% universidade, 4,0% sindicatos, 11,1% fundações, 14,8% 

ONGs/associações e 18,5% fontes estatísticas.  
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A presença de especialistas nas reportagens demonstra um número de apenas 5, entre as 

27 matérias da análise. Os personagens citados, mas, não ouvidos estão presentes em 

92,6% do diagnóstico. 

 

Minutando sobre o perfil das fontes ouvidas na estrutura do discurso, cerca de 41,4% 

foram identificadas como neutra, 34,5% se posiciona como beneficiária de políticas de 

ações afirmativas e 24,1% é opositora. 

 

A amostra da Folha de S. Paulo demonstra interesse em revelar a identificação das 

fontes citadas, cerca de 96,3%.  O número de fontes ouvidas foi menor em função do 

alto número de artigos, cerca de 51,9%. 

 

Como resultado parcial da Folha de S. Paulo temos 27 publicações, 20 ligadas aos 

negros, 7 para índios e nenhuma para ciganos. Até aqui o processo é de refinamento da 

crítica para segurança da análise.  

 

Apesar de apresentar o diagnóstico limitado às questões do negro, índio e cigano, o que 

se aguarda é que o veículo com projeções editoriais e empresariais, situado na maior 

capital econômica do país, com abrangência nacional e internacional, tenha a 

capacidade de abordar e não desprezar a diversidade étnica do país. 
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Folha do Estado  

 

Folha do Estado, jornal mato-grossense, obteve 26 notícias clipadas e analisadas para a 

pesquisa que se encaixaram as questões do negro, índio e cigano, o que leva a 62 

observações no semestre.  

  

Dentre as matérias analisadas, 91,2% (31 matérias) estão na dobra superior da página, 

espaço destinado às matérias principais e mais importantes. Em se tratando do 

posicionamento dessas notícias nas editorias, 20,6% é a percentagem atrelada à editoria 

nacional (7), 17,6 % (6) foram retiradas do caderno cultural, 17,6% (6) foram na 

editoria de cidades/regional, 14,7% (5) no caderno de negócios, 2,9% (1) foram artigos 

de opinião e 2,9% (1) são do caderno de esportes. Uma notícia foi manchete de capa 

(“Pobres e Negros terão 50%; dia 17 de abril”) e dez notícias são apenas chamadas de 

capa (“Cultura Cigana é destaque”, dia 24 de maio; “Índios expulsam três famílias”, dia 

12 de maio; “Mais 200 índios são esperados”; dia 10 de junho, “Surdo e mudo é 

agredido e morre”, dia 2 de abril; “Jovem negros morrem mais”, dia 13 de maio; “MPE 

vai investigar ZSEE”, dia 28 de maio; “Índios garantem uma renda”, “ONGs denunciam 

exclusão de 13 terras indígenas no ZSEE”; dia 10 de maio, “Falta política pública no 

país”, dia 25 de maio e “Saúde é alvo de reclamação”, dia 19 de Abril ). 65,4% (17) são 

notícias principais da página, enquanto 30,8% (8) são matérias secundárias. 76% (19) 

dessas notícias continham algum tipo de imagem, sendo predominantemente foto 

(94,7%). 46,2% (12) situam a notícia na zona rural, enquanto 19,2% (5) falam na zona 

urbana. Já em relação ao local da notícia, do sentido social, 26,9% (9) retratam a notícia 

da periferia e 23,1 % (2) falam dos locais centrais. 

  

A etnia mais abordada, dentre as notícias, foi a indígena (66,7% e 18 matérias). A negra 

foi retratada em 22,2% (18) e a cigana em 11,1% das notícias (3). As palavras mais 

utilizadas nos textos foram “indígena” (25,5% das notícias), “índio” (17,6%), “etnia” 

(9,8%) e “negro” com 7,8%. A legislação foi mencionada em apenas 7,7% dos casos e 

19,2% citam alguma política pública. Dentre as fontes, as matérias ouviram mais órgãos 

auxiliares do governo federal (26,9% das notícias tiveram essa fonte) e de organizações 

civis (23,1%). A Folha do Estado identificou as suas fontes em 88,5% das notícias e 

citaram pessoas e/ou porta-vozes em 65,4%. 
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Folha do Estado foi um dos poucos jornais a mencionar o Dia Nacional do Cigano, 

comemorado oficialmente no dia 24 de Maio. Houve três notícias que remetem ao tema 

– um editorial, uma reportagem do caderno cultural Folha3 e uma reportagem com 

chamada de capa sobre a falta de políticas públicas para esses povos. O editorial, “Uma 

população invisível”, da edição de 25 de maio, problematiza a questão dos povos 

ciganos e de outras minorias sociais – exclusão, falta de políticas públicas, 

desconhecimento, etc. 

  

Na edição do dia 19 de Abril – considerado o Dia do Índio – o jornal Folha do Estado 

trouxe duas reportagens (sendo uma chamada de capa). A reportagem “Índios contam 

sua versão para os não indígenas”, assinado por Josiane Dalmagro, noticia evento 

factual, o IV Encontro Indígena, no Museu de Pré-História Casa Dom Aquino, que 

reuniu diversas etnias para apresentação de elementos constituintes da cultura indígena 

(dança, história, etc). Já a segunda reportagem, “Índios garantem uma renda”, escrito 

pelo jornalista Rodrigo Vargas, tem como critério de noticiabilidade a 

imprevisibilidade, por tamanha familiaridade do índio com a gestão de negócios, 

utilizando de expressões limitadas aos centros urbanos (flutuações do dólar, agregação 

de valor, assessoria contábil).   

  

Outras notícias que envolvem os indígenas, em sua maioria, trazem questões sobre 

melhorias na qualidade de vida (06 matérias), ou envolvendo demarcação/conflito de 

terras (05 matérias). No entanto, os enfoques são variados, principalmente quando se 

trata da fonte ouvida (oscilando entre a fonte oficial governamental e a provinda de 

representações diretas dos indígenas).    

  

Duas notícias relacionadas aos negros remetem ao dia 13 de Maio, em que é 

comemorada o Dia Nacional do Combate ao Racismo. A primeira é o editorial “Há 

pouco a comemorar”, da edição de 13 de maio. A partir dos dados de pesquisa do 

Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (Ipea), divulgados um dia antes e 

esclarecidos em outra reportagem na mesma edição, o jornal afirma que foram parcas as 

conquistas sociais e políticas para melhorias na qualidade de vida de negros e 

afrodescendentes. A reportagem da mesma edição, “Jovens negros morrem mais”, traz 

um caráter mais opinativo e analítico quanto aos dados já comentados pelo editorial. O 
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estudo do IPEA conclui que, dentre 2001 a 2007, homens negros jovens foram as 

principais vítimas de mortes por causas externas, como homicídios, no país. A jornalista 

Lisânia Ghisi (que assina a reportagem) utiliza como principal fonte do delegado titular 

da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Antônio Carlos Garcia. Este, 

no entanto, comenta os dados de uma forma demagógica, ao ponto de declarar que “Este 

número [dados do estudo] sozinho apenas não reflete muita coisa. A quantidade de 

mortes de negros é um dado até certo ponto compreensível, já que a população 

brasileira é em sua maioria de cor negra ou parda”. 

 

Outras notícias que envolvem os negros trazem dados de outras pesquisas. A única 

matéria manchete de capa, nesse trimestre, informa a decisão da Universidade Federal 

do Mato Grosso (UFMT) em reservar até 50% das vagas do ano letivo de 2012 aos 

estudantes pobres e negros. 
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O Estado de São Paulo 

 

Do total de 30 matérias clipadas, 60% estavam situadas na dobra superior da página. 

Dentre os grupos étnicos monitorados, o negro lidera como o mais abordado (78,8%), 

seguido por indígenas (18,2%) e ciganos (3%).    

 

Estes conteúdos são mais recorrentes nos artigos de opinião (23,8%). Em seguida vem a 

editoria de cultura (20%), a nacional/Brasil (16,7%) e a carta do leitor com 13,3%. 

Outros (10%) englobam espaços editoriais cujas naturezas não foram especificadas pelo 

questionário de pesquisa. Empatadas com 6,7% cada, regionais/cidades e suplementos 

especiais. Os editoriais respondem por 3,3% das matérias analisadas.  Notícias relativas 

a estes três grupos étnicos parecem não ser foco do Estadão quando somente 13,3% 

recebem alguma chamada na primeira página do jornal. Nas capas dos cadernos 

complementares este cenário apresenta mudança, uma vez que 46,7% das matérias 

ganham algum destaque. 

 

Do universo avaliado, 6,7% são matérias completas (com retrancas, imagens ou 

infográficos, etc). Das que tiveram retrancas, 10% tiveram uma e 6,7% tiveram três.  

Metade é matéria secundária, enquanto 43,3% são matérias principais. O tipo de texto 

que predomina é a reportagem (36,7%) seguida pelos artigos de opinião (33,3%), carta 

do leitor (13,3%) e entrevista (10%). Na lanterna, o editorial e as notas (3,3% para 

cada). Imagens acompanham 60% dos textos, sendo 88,9% fotografias e 11,1% 

ilustrações. 

 

Em sua maioria as notícias veiculadas se relacionam com o contexto urbano (83,3%). O 

campo respondeu por 10% do universo, seguido por 6,7% onde não foi possível 

discriminar a localização geográfica da notícia. O centro foi o gerador de fatos 

noticiáveis (73,3%). A periferia não foi associada explicitamente com estes conteúdos, 

restando 26,7% para a categoria “não se aplica” quanto ao local da notícia. 

 

Palavras-chaves recorrentes: negra (10,6%); racial e racismo (cada uma com 8,5%); 

negro (6,4%); discriminação e índio, ambas com 4,3% (cada). 
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Em 83,3% do conteúdo apurado não há qualquer menção a leis, e termos de teor 

pejorativo apareceram em 6,7% do material escrito por articulistas do impresso 

(‘mulataria’, código do texto VMES041701, observação 14; ‘nega do cabelo duro’ e 

‘mulata’, código do texto: VMES041001, observação 13). 

 

Quanto à abordagem do texto, 34,8% do conteúdo jornalístico clipado problematiza a 

realidade, de alguma maneira. É importante ressaltar que neste quesito uma mesma 

matéria pode trazer mais de um perfil de abordagem do conteúdo. Houve empate entre o 

perfil de abordagem que apresenta de denúncias e aquele que é mais factual, 

respondendo cada um por 21,7% dos textos selecionados. Em 15,2% do conteúdo houve 

uma orientação no sentido de buscar soluções para problemas, enquanto em 6,5% há um 

conteúdo que reforça estereótipos dos grupos étnicos pesquisados neste trabalho. 

 

Não houve menção a políticas públicas que beneficiem os grupos étnicos monitorados 

pela pesquisa em qualquer das 30 notícias selecionadas (100% de ausência no material 

colhido). Como principal fonte governamental, o jornal O Estado de São Paulo ouviu 

órgãos auxiliares em 6,9% do universo, seguidos com 6,7% pelos executivos federal e 

estadual (cada).  Em seguida, com 3,3% cada um, os legislativos federal, estadual, 

municipal, bem como órgãos legislativos municipais completam a lista de fontes 

governamentais mais recorrentes neste veículo. 

 

Porém, são as Universidades que lideram o ranking geral de fontes, estando presentes 

em 23,3% do material selecionado. Sindicatos e fontes estatísticas seguem com 10%, 

cada uma. E das fontes estatísticas 66,7% são institutos de pesquisa, enquanto outros 

figura com 33,3% do total. Voltando à lista geral, ONG’s e Associações aparecem em 

3,4% do universo, seguidas por instituições religiosas: 3,3% das matérias. 

 

Em 96,7% do material produzido não há fala de especialistas que dêem suporte ao 

assunto. A presença de personagens, por sua vez, é um pouco mais freqüente, figurando 

em 26,7% do material. Dentre estas personagens, metade foi opositora à política de ação 

afirmativa. Os outros 50% do universo foi dividido igualmente entre os que são 

beneficiários destas políticas e os que, pelo texto apresentado, coube-lhes a classificação 

de “neutros”.  
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A mídia não faz referência à própria mídia em quase 90% das ocorrências (86,7%).  Em 

73,3% do universo constatou-se a inexistência de fontes citadas, mas em 60% do 

material colhido a fonte foi identificável. 
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O Estado do Maranhão 

 

No período trabalhado, o jornal O Estado do Maranhão apresentou 66 notícias 

relacionadas aos grupos étnicos que interessam à pesquisa. Do total, 63,6% (42) 

localizavam-se na dobra superior da página. 33,3% (22) notícias são classificadas como 

locais e regionais, 19,7% (13) como nacionais, 12,1% estiveram no caderno de cultura e 

na editoria de política (ambas tiveram 8 matérias), 6,1% das matérias se encontravam na 

editoria de segurança e nos suplementos (ambos com 4 matérias), 3% das matérias (2) 

se caracterizam como artigo de opinião, e 1,5% (1) se encontrava no caderno de 

esportes. Nenhuma notícia foi manchete, mas 6 (9,9%) tiveram apenas uma chamada 

nela. 18 matérias (27,3%) foram principais, com apenas 1 retranca (1,5%). 

 

A maioria das notícias foram matérias secundárias (66,7% - 44 matérias). Do total, 

apenas 3 (4,5%) matérias foram completas (contendo retrancas e imagens). Quanto ao 

tipo de texto, a maioria das notícias classificaram-se como reportagem (51,5% - 34 

notícias), 37,9% como nota, 6,1% como artigo de opinião, e 1,5% como coluna de 

consulta e entrevista (1 notícia cada). 42,9% (32) das matérias possuíam imagem, sendo 

todas elas fotos. 93,9% (62) não possuem retrancas, e do total de matérias clipadas, 

9,1% (6) se localiza geograficamente na zona rural, e 1,5% na periferia dos centros 

urbanos. 

 

A população negra teve mais espaço nos três meses de clipagem do jornal O Estado do 

Maranhão. 66,7% (46) das notícias clipadas tratavam de questões relacionadas à etnia 

negra, contra 31,9% (22) que tratavam dos indígenas, e apenas 1,4% (1) matéria sobre 

os ciganos. Fazendo justiça à porcentagem de notícias sobre a população 

afrodescendente, a palavra mais utilizada nas notícias foi quilombo (26%), seguida de 

índio (17,7%), e negro (13,5%). Apenas 1 matéria menciona  a legislação, 71,1% (59) 

noticiam o factual, 18,1% (15) noticiam os problemas existentes em busca de soluções, 

6% (5) apresentam denúncias, 3,6% (3) problematizam a realidade, e 1,2% (1) reforça 

estereótipos, reforçando a discriminação que os povos trabalhados sofrem ainda nos 

dias atuais. 

 

36,4% (24) das matérias citam políticas públicas, 13,6% (9) citam o executivo federal, 

12,1% (8) o executivo estadual, e 6,1% (4) citam órgãos auxiliares. As fundações foram 
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as mais ouvidas, com 10,8% (7), o segundo lugar ficando com as ONGs (7,6%), e o 

terceiro com os sindicatos, com 1,5%. Com relação às políticas de afirmação social, 

foram encontradas 11 matérias, sendo todas neutras, não defendendo e nem se opondo a 

elas. Quanto às fontes, a maioria foi identificada (77,3%), e a mídia foi utilizada em 

4,6% dos casos. 

 

No dia 09 de abril, quando se comemora o dia do Índio, não foi encontrado nenhuma 

matéria que falasse sobre o assunto no jornal O Estado do Maranhão. Porém durante o 

mês de maio, várias notícias sobre os indígenas foram publicadas, devido a V Semana 

dos Povos Indígenas do Maranhão, que teve em sua programação filmes, debates, 

oficinas, mesas-redondas e exposição sobre eles, e teve destaque no caderno Alternativo 

do dia 10 de maio de 2011. 

 

No dia 13 de maio, dia que marcou a abolição da escravatura, Alexandre Braga 

(presidente da Unegro – MG e tesoureiro do Fórum Mineiro de Entidades Negras e 

estudante de especialização em Políticas Públicas pela UFOP) publicou em sua coluna 

um artigo, cujo título era “A Segunda Abolição”, na qual cita os presidentes negros que 

o Brasil já teve, fala da maioria negra do estado de São Paulo, de acordo com a pesquisa 

realizada pelo IBGE em 2010, e afirma que com a queda do que ele chama de 

“ideologia do branqueamento”, os negros e índios vêm tendo mais espaço no país, mas 

lamenta que este espaço ainda seja bastante limitado, e o fato de o negro ainda 

possuírem as piores condições de vida, o que faz com que seja necessária uma segunda 

abolição da escravatura, dessa vez voltada para a inclusão do negro na “sociedade do 

bem-estar”, através da promoção da igualdade, eliminação do racismo e diminuição da 

violência para com as mulheres e jovens negros. 

 

A publicação do texto escrito por Alexandre mostra que os editores de O Estado 

lembraram-se do dia, porém nenhuma outra matéria foi publicada sobre o assunto. 

Também relacionado à questão negra, foi de grande repercussão as citações polêmicas 

do deputado Jair Bolsonaro, que se mostrou bastante preconceituoso e racista. Durante o 

período clipado, quase que diariamente eram publicadas notas sobre o assunto, além da 

opinião de outras pessoas a respeito das declarações do deputado. 
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Na coluna “hoje é dia de...”, espaço que diversos jornalistas têm um dia para escrever 

sobre determinado assunto, José Ewerton Neto, em algumas de suas publicações, se 

mostrou bastante preconceituoso com relação às minorias. No dia 30 de abril de 2011, 

ele escreveu um artigo intitulado “Pior que o fim do mundo”, posicionando-se 

claramente contra as cotas raciais. 

 

Com relação aos ciganos, estes só tiveram vez no jornal no dia 08 de junho de 2011, 

quando estes foram matéria principal do caderno Alternativo, mas apenas por causa da 

apresentação de uma peça intitulada “Ciganos”, que aborda seu modo de vida. 
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O Globo 

 

Este é o último relatório da primeira fase da pesquisa Faces do Brasil. Aqui estão dados 

referentes aos meses de abril, maio e junho de 2011. Nesse período foram encontradas 

23 matérias cujo tema era relacionado com questões étnicas, com o recorte para as 

etnias negra, indígena e cigana.  Esse número é superior aos dois últimos relatórios, 

onde foram localizadas 18 e 16 matérias.  

  

As matérias estavam em sua maioria na dobra superior do jornal, ou seja, 13 matérias 

(56,5%), e 10 matérias (43,5%) estavam na parte inferior. Os textos estavam 

distribuídos nas seguintes editorias: 10 textos em Opinião/Artigo (43,5%), nove em 

Brasil/Nacional (39,1%), e três em Regional/Cidades (13%) e uma em Cultura (4,3%). 

Nenhuma das 23 matérias teve importância suficiente para ser manchete principal, ou 

mesmo uma nota na capa. 

  

Desse universo de 23 textos, 11 eram Reportagens (47,7%), cinco Artigos de Opinião 

(21,7%), quatro Cartas do Leitor (17,4%), além de uma Coluna Social, Nota e Editorial 

(4,3%). Dentre os recursos jornalísticos usados na construção dos textos, destacamos 

Imagens e Retrancas. Foram oito notícias com imagens, sendo que sete apresentavam 

fotografias e duas apresentavam ilustração e infográfico.  

 

É interessante notar que, alguns textos apresentam fotografia e ilustração 

simultaneamente, ou fotografia e infográfico, ou ainda fotografia, infográfico e 

ilustração, enfim qualquer um desses recursos visuais. Em relação às retrancas, sete 

foram contempladas (30,4%) com pelo menos uma retranca, um texto de apoio à 

reportagem. 

  

As notícias que estavam localizadas nas zonas urbana e rural corresponderam a três 

(13%), dessas duas estavam na região central. Enquanto que 17 textos não se 

adequavam nessa categoria.  

  

Como acontece desde o primeiro relatório trimestral da Pesquisa Faces do Brasil, 

nenhum texto sobre os ciganos foram encontrados, total invisibilidade desse grupo 

étnico na cobertura do jornal O Globo. Sendo assim, os textos encontrados trabalhavam 
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com as etnias negra e indígena. Foram 20 (74,1%) tratando dos negros e sete (25,9%) 

com indígenas em pauta. Ressaltando que alguns textos encontrados têm como tema 

questões étnicas relacionadas a negros e índios, por exemplo, as questões das cotas 

raciais para negros e índios. 

  

Discriminação, Diversidade e Desigualdade foram as palavras-chaves mais encontradas 

nos textos publicados pelo jornal O Globo no período analisado. O índice de citação 

dessas palavras foi de 10, oito e sete, respectivamente.  Destaque também para as 

palavras Cotas e Racismo, que apareceram seis vezes cada, nos textos selecionados. 

Outro destaque é o termo Igualdade, que esteve presente em quatro matérias. O 

aparecimento dessas palavras, mostra que a pauta do jornal esteve direcionada para 

assuntos referentes a questão das ações afirmativas, como a discussão sobre Cotas em 

Concurso Público para o funcionalismo estadual no Rio de Janeiro. 

  

Nos textos selecionados, foram encontrados seis que citavam alguma legislação 

referente às questões étnicas. Além de um texto onde havia a citação de um termo 

pejorativo, usado pela fonte do jornal. 11 textos (47,8%) tiveram a sensibilidade de citar 

algum tipo de política pública, mas mais da metade, 12 (52,2%) não citavam. 

 

Quanto à abordagem do veículo, havia 17 matérias que problematizavam a realidade 

dos negros e índios. Nove apresentavam alguma denúncia e 11 eram factuais. Nesse 

quesito, as matérias se enquadram em mais de uma categoria, quando cabe. Algumas 

são factuais e problematizam a realidade ou ainda apresentam alguma denúncia e são 

factuais. Três textos buscavam algum tipo de soluções para as questões étnicas. 

 

Dentre as fontes ouvidas pelo jornal, destacam-se o Executivo Estadual com presente 

em cinco matérias, o Executivo Federal com duas matérias, Universidade em cinco 

matérias. As ONGS foram ouvidas em duas matérias, além das Fundações ouvidas em 

três ocasiões. As Fontes Estatísticas serviram como fonte em seis matérias. Das 23 

matérias, oito apresentavam personagens, sendo que 87,5% eram beneficiários de ações 

afirmativas. A mídia serviu como fonte para O Globo em três matérias.  

 

Conclui-se assim que o jornal, apesar de ter aumentado o número de matérias de 18 no 

primeiro relatório e 16 no segundo relatório para 23 neste, ainda não há uma boa 
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cobertura do jornal em relação às questões étnicas. Ressaltando que no período foi 

aprovado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro decreto que reserva 20% das 

vagas para negros e índios em concursos para o funcionalismo estadual em junho de 

2011. Outros fatos podem ter influenciado na cobertura do jornal, como a morte de 

Abdias Nascimento em maio de 2011 que gerou uma repercussão nacional.   
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O Liberal  

 

Durante a análise das edições dos meses de Abril, Maio e Junho de 2011* foram 

clipadas 75 matérias. Destas, 60% (45) estavam localizadas na dobra superior do jornal. 

Já em relação à classificação das notícias, 29,33% (22) estiveram presentes na editoria 

de Nacional/Brasil, 30,67% (23) em Política, 12% (09) em Segurança, em Economia, 

Cultura elas configuraram 5,33% (04), já em Regional/Cidades ficou com 15,56% (07), 

em Carta do Leitor e Sociedade 2,67% (02) e, por fim, em Suplementos Especiais e 

Artigo de Opinião apresentaram 1,33% (01) das matérias. No período, houve 1,3% (01) 

das matérias como manchete principal e 2,67% (02) como chamada de capa. Quanto ao 

tipo de notícia, a maioria é tida como notícia secundária com uma porcentagem de 

61,33% (46), enquanto que 28% (21) são notícias principais, 6,67% (05) são referentes 

a retrancas e 4% (03) a matérias completas, as quais possuem retrancas e imagens. No 

quesito classificação de texto, 69,33% (52) são Reportagens, 20% (15) Notas, 5,33% 

(04) Artigos de Opinião e 2,67% (02) são Cartas do Leitor e Entrevistas, cada. 30,67% 

(23) das matérias apresentaram imagens, das quais 91,3% (21) são fotos e 8,70% (02) 

ilustrações. Das notícias, 8% (06) apresentaram uma retranca e 2,67% (02) tiveram duas 

retrancas. Foi possível identificar em 21,33% (16) das notícias o local do 

acontecimento: a zona rural representa 5,33% (04) dos acontecimentos, já na zona 

urbana este número é de 16% (12), deste último 9,33% (07) são relativas ao centro 

administrativo ou financeiro.    

 

As etnias indígenas e negras foram abordadas de maneira equitativa nas matérias 

produzidas pelo jornal, representando 50% (39) da clipagem, cada, entretanto quanto 

aos ciganos não foi observada nenhuma matéria relacionada. Quanto às palavras-chaves, 

pode-se destacar “Indígena” com 27,9% (32), seguida por “Racismo” 13,79% (16) e, 

por fim, “Negro” 12,93% (15). 8% (06) trouxeram a legislação em seu texto, enquanto 

2,67% (02) citaram algum tipo de termo pejorativo (citado aqui pelas fontes). A 

abordagem do texto por um viés Factual foi maioria dentre as matérias, representando 

86,67% (65), logo em seguida estão aquelas que problematizam a realidade com 

12,94% (11), as notícias que apresentam denúncias ficaram com 8,99% (08) e, por 

último, estão as que buscam solução com 5,62% (05). Políticas públicas foram expostas 

em 9,33% (07). 
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Já no quesito fontes ouvidas, o Legislativo Federal foi o mais ouvido, 21,33% (16), 

ONGs aparecem na sequência com 12% (09). Com a mesma porcentagem estão o 

ministério público e organismos internacionais com 8,00% (06), já os órgãos auxiliares 

do executivo foram escutados em 6,67% (05). Executivo Federal e Estadual 

representam, respectivamente, 5,33% (04) e 1,33% (01). O Legislativo Estadual aparece 

com 2,67% (02), enquanto que o Legislativo Municipal e o Poder Judiciário (2ª 

instância) estão com 1,33% (01). Empresas fazem parte dos 4,00% (03) das fontes 

ouvidas, destas 66,7% (02) são publicas e 33,3% (01) são mistas. Sindicatos estão com 

2,67% (02) e com 1,33% (01) estão Fundações, Partidos/Candidatos e Instituições 

Religiosas. As fontes estatísticas foram consultadas em 4% (03), sendo 33,3% (01) setor 

público e 66,7% (02) outros. Os especialistas foram ouvidos em 10,67% (08) das vezes 

e personagens estiveram envolvidos em 13,33% (08) das notícias, dos quais 11,11% 

(01) são opositoras de políticas de Ações Afirmativas. A mídia foi citada em 8% (06) 

das matérias. As fontes foram identificadas em 76% (57) das notícias e nominalmente 

citadas em 69,33% (52). 

 

O posicionamento do jornal “O Liberal” perante a questão negra é em grande parte 

bastante positiva. Eles cobrem temáticas culturais, denunciam questões de racismo, 

problematizam a realidade e cobrem questões acerca das comunidades quilombolas.  

 

O caso mais emblemático foi o do deputado Jair Bolsonaro que, em entrevista a rede de 

televisão Bandeirantes, alegou que a possibilidade de seu filho em se relacionar com 

uma mulher negra seria considerado um ato de promiscuidade, a partir de então o jornal 

acompanhou todo desenrolar da história. Outro destaque pode ser considerado na 

divulgação do relatório do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o qual revela 

que jovens negros e pobres são as maiores vítimas da violência urbana. Tal fato ganhou 

amplo destaque dentro do jornal, ganhando manchete e uma página inteira dedicada, 

com imagens e retrancas. 

 

No âmbito indígena, o jornal também faz uma abordagem bastante abrangente, 

contemplando aspectos também de sua cultura, reivindicações, políticas públicas 

desenvolvidas especialmente para seus povos, dentre outros. 
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Um fato que pode ser melhor enfatizado foram os protestos em torno da construção da 

Usina de Belo Monte, em vários momentos, índios foram ouvidos sobre a sua posição 

quanto ao grande empreendimento. O caso é de tanta relevância para comunidade 

indígena, que no dia 19 de abril, dia do índio, a notícia que enfatizava a comemoração 

deste dia estava justamente relacionada aos protestos indígenas contra a construção.  

 

Além deste, houve diversas notícias relacionadas à demarcação de terras indígenas, 

eventos que celebram a cultura indígena. Esta evidência pode se apresentar com mais 

força dentro do “O Liberal” pelo fato de no Pará estar concentrado uma grande parte da 

população indígena existente no país, a presença deles influenciam a dinâmica da 

sociedade paraense. 

 

Quanto aos ciganos, nenhuma notícia foi publicada em relação a eles. 

  

É válido ressaltar que no mês de abril, o volume de clipagem representou mais de 50% 

de toda notícia coletada no período. Os eventos mais marcantes forma justamente: usina 

de Belo Monte, caso Bolsonaro, confrontos quilombolas e demarcação de terras 

indígenas. 

 

*As edições referentes aos dias 11, 12, 13, 14 e 15 de maio foram impossibilitadas de 

serem clipadas devido ao bloqueio de acesso por parte do Jornal O Liberal.   
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Valor Econômico 

 

Oito notícias relacionadas com o tema da pesquisa foram encontradas no jornal Valor 

Econômico ao longo dos meses de abril e junho de 2011. Dentre as etnias estudadas, os 

índios predominaram aparecendo em 87,5% das matérias (sete textos), contra apenas 

uma tratando da etnia negra (12,5%). Os ciganos não foram tematizados em nenhum 

dos textos. A maioria das matérias encontradas – seis textos (75%) – estava situada na 

parte superior das páginas, enquanto que apenas duas (25%) foram localizadas na parte 

inferior. 

 

Com relação à distribuição das matérias por editorias, cinco textos foram dispostos na 

seção Empresas (62,5%). Os demais foram encontrados nas seções Especial, Opinião / 

Artigo e Eu e Fim de Semana, com 12,5% cada. Nenhuma das matérias foi manchete 

principal do jornal. No tópico chamada de capa, duas matérias receberam menção na 

primeira página do veículo (25%), contra seis (75%) que não foram mencionadas. As 

notícias foram dispostas nas páginas do jornal sob a seguinte classificação: quatro textos 

foram editados como matéria principal das páginas (50%); dois como matéria completa, 

com imagens e textos auxiliares (25%); e dois como matéria secundária (25%). A 

maioria (87,5%) foi elaborada em forma de reportagem (sete textos), enquanto que um 

(12,5%) foi encontrado em formato de artigo de opinião. 

 

Cinco das oito matérias selecionadas (62,5%) neste jornal continham imagens. 

Enquanto que três notícias foram elaboradas sem o uso deste artifício (37,5%). Uma das 

cinco matérias trazia dois tipos de imagens elencados no questionário da pesquisa: 

fotografia e infográfico, o equivalente a 20% dos textos acompanhados de imagens. As 

quatro restantes foram compostas apenas com foto (80%). Duas notícias (25%) 

contavam com textos auxiliares (dois textos), enquanto que as seis restantes (75%) não 

utilizaram deste expediente.   

 

Todas as notícias do jornal Valor Econômico estavam relacionadas com a zona rural 

(100%). Na relação centro/periferia, o percentual se repetiu. Os termos indígena e índio 

se sobressaíram, aparecendo como palavra-chave na maioria das matérias. O primeiro 

apareceu em sete textos e o segundo em cinco. Em seguida vieram as expressões tribo e 
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aldeia, com três e duas aparições, respectivamente. O percentual de citação de algum 

tipo de legislação foi nulo, não havendo em nenhuma das matérias menção a algum tipo 

de lei. Também não foi localizado o uso de termos pejorativos nas notícias selecionadas. 

 

Os tipos de abordagem mais encontrados nos textos foram o factual e aqueles que, de 

alguma maneira, problematizaram a realidade relatada nas notícias. O primeiro tipo foi 

localizado em sete textos (87,5%) e o segundo em seis (80%). O outro modo de 

abordagem verificado foi a busca de soluções, com uma aparição (12,5%). Duas 

matérias (25%) citaram algum tipo de política pública, enquanto que em outras seis 

(75%) não houve nenhum tipo de menção a políticas relacionadas com as etnias 

pesquisadas. 

 

O Valor Econômico mencionou as suas fontes em 87,5% das matérias selecionadas 

(sete textos), ficando com apenas uma sem menção (12,5%). O jornal trabalhou nestes 

textos com média superior a quatro fontes escutadas por matéria. Dentre as fontes, as 

mais consultados foram as organizações não-governamentais (ONGs), ouvidas em 

62,5% das notícias (cinco textos). Em seguida vieram os órgãos auxiliares do executivo 

– com destaque para a Fundação Nacional do Índio (Funai), fonte em três matérias – 

consultados em 50% dos textos (quatro notícias). As universidades e as empresas foram 

escutadas em duas matérias cada (25%). 

 

Neste jornal, em quatro matérias (50%) os fatos foram relacionados a alguma 

personagem. Nestas matérias, as personagens citadas ocupavam posições distintas no 

tocante às políticas de ações afirmativas: 66,7% eram beneficiárias e 33,3% neutras.  
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Zero Hora 

 

Este é o último relatório da primeira fase da Pesquisa Faces do Brasil, referente aos 

meses de abril, maio e junho de 2011. No período analisado foram 13 os textos 

destacados, cujos assuntos eram referentes às questões étnicas, então objeto do Faces do 

Brasil. 

 

Todos os 13 textos encontrados estavam dispostos na dobra superior do jornal. Nenhum 

foi alçado ao posto de manchete principal, mas três tiveram referencia na capa do 

veículo. 76,9% dos textos selecionados eram matérias principais das páginas onde se 

encontravam e 23, 1% matérias secundárias. Nenhuma retranca foi encontrada.  

 

Quanto à tipologia textual, foram seis reportagens, quatro artigos de opinião, duas notas 

e um editorial.  Dentre os recursos jornalísticos utilizados nas reportagens, destacam-se 

imagens e retrancas. 38,5% (5) das matérias apresentaram alguma imagem, sendo que 

60% (3) tinham fotografia e 40% (2) ilustração. Somente um texto tinha uma retranca 

como recurso complementar para a reportagem. 

 

As noticias não tinham uma localização geográfica, somente uma estava localizada na 

zona urbana. Duas eram localizadas na zona rural. Somente as etnias negras e indígenas 

foram abordadas nos textos selecionados no período. 69,2% (9) dos textos referiam-se a 

etnia negra e 30,8% (4). A etnia cigana não mereceu nenhuma pauta do veículo em 

questão. 

 

As palavras-chaves mais citadas Racismo, Negro, Racial e Índia. Não houve citação de 

legislação ou termos pejorativos. 76,9% dos textos problematizavam a realidade, 23,1% 

apresentavam algum tipo de denúncia em relação às questões étnicas. Houve citação de 

políticas públicas em 38,5% dos textos.  

 

Dentre as fontes ouvidas pelo jornal destacaram-se os Executivos Federal e Estadual, 

além de empresas, Ministério Público, Universidade, ONGs e Fundações. 46,2% dos 

textos foram construídos baseados em personagens, sendo todos beneficiários de ações 

afirmativas. Foi possível identificar as fontes em seis dos textos publicados pelo Zero 

Hora no período analisado.   
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Conclui-se que o jornal Zero Hora, aborda de forma bem superficial questões 

relacionadas às etnias negras e indígenas. Pior para os ciganos que não estiveram 

presentes em nenhum dos textos selecionados do veículo no período. Os jornais 

impressos brasileiros ainda trabalham com a ótica do factual, apesar de falar-se em 

jornalismo mais profundo, principalmente com os novos meios que informam de forma 

superficial. Questões não factuais, sem apelos sensacionalistas, não fazem parte da 

pauta diária dos grandes veículos impressos no país. 
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6. Análise quantitativa por revista 

 

Brasileiros 

 

Nenhuma matéria dentro do perfil definido* por esta pesquisa, no período de abril a 

junho de 2011. 
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Caros Amigos 

 

A partir de três meses de análise da revista Caros Amigos foram encontradas 2 matérias, 

ambas tratando questões raciais relacionadas aos negros , ocupando  páginas inteiras.  

              

As matérias são uma entrevista falando sobre o cinema favela de Jefferson De e um 

artigo de opinião refletindo sobre até onde a negritude deve espelhar afrodescendência e 

se essa “cultura africana” de fato existe. Ambas problematizam a realidade e a entrevista 

tem também um caráter factual por falar de um filme em lançamento.  

 

A revista não tem cadernos, mas pode-se enquadrar a entrevista em Cultura e o artigo 

em Opinião/Artigo. Nenhuma tem chamada de capa  e apenas a entrevista possui 

fotografia . O tema da entrevista  se passa na periferia urbana.  As palavras chave 

presentes em ambas foram Negro (50%),  Afro-brasileiro (25%),  Afrodescendente  

(25%). 
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Carta Capital 

 

No período que compreende este relatório a revista Carta Capital publicou 5 (cinco) 

matérias que se dedicam ao tema da pesquisa. As cinco publicações tratam questões 

envolvendo a etnia negra. Entretanto, uma delas tocam a indígena concomitantemente. 

Do total publicado, 80% (4) atende ao gênero jornalístico reportagem, enquanto 20% (1) 

ao tipo artido de opinião.Elas estão dividas nas editorias Plural, dedicada a informações 

de cultura, com 60% (3), Nacional e Opinião com 20% (1) cada uma. Quanto a 

abordagem do texto, as publicações são classificadas entre factual, 60% (3), e 

problematiza a realidade, 40% (2). 

 

Observa-se na revista uma tendência a abordar questões relacionada ao grupo étnico 

negro por considerá-lo parte da construção histórica e social do Brasil. Tal como o 

relatório anterior, a produção selecionada está marcada por reportagens que discutem a 

posição do negro como as maiores vítimas da violência no país. As reportagens trazem 

dados e declarações na tentativa de encontrar uma motivação para tal condição e, ao 

mesmo tempo, promover a reflexão na tentativa de se encontrar uma saída para a 

realidade. 
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Época 

 

Durante a clipagem da revista Época de abril a junho foram encontradas apenas duas 

matérias: um artigo de opinião sobre o caso Bolsonáro e uma reportagem sobre desvio 

de verbas na Funasa, uma relacionada à questão do negro e a outra a indígena. Nenhuma 

foi chamada de capa, ambas ocupam páginas inteiras e apenas a reportagem possuía 

imagem sendo fotos e infográficos . Uma se enquadra em Opinião/Artigo e a outra em 

Nacional/Brasil. As palavras chave são Funasa, Indígena, Índio, Negro e Racismo cada 

um com 20% de presença. 

 

Uma matéria é factual e a outra problematiza a realidade. Só há fontes na reportagem e 

são o senador Gilvam Borges , o indigenista (funcionário da Funasa) Edmar Mata e o 

coordenador da Funasa no Pará Abelardo da Silva Oliveira e como fonte estatística a 

Corregedoria Geral da União. 
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Isto É 

 

A revista Isto É publicou no período de abril a junho duas matérias que tocam a etnia 

negra. 50% (uma) factual, informando sobre a morte de Adias Nascimento, considerado 

um expoente na luta contra o racismo no Brasil. A segunda matéria publicada dentro do 

gênero reportagem apresenta uma abordagem textual simplista ao avaliar através de 

dados estatísticos o crescimento no número de processos de discriminação no Brasil e 

apenas constatar que o número de absolvições acompanha o aumento de forma 

proporcional. Não há problematização, questionamentos, na construção do texto. 

 

Durante o período de duração da pesquisa, a IE mostrou-se aquém dos assuntos 

relacionados às minorias étnicas brasileiras, tocando os temas sempre de maneira 

indireta e sem muita importância. Constata-se não ser esse tipo de assunto um mote para 

a escolha das pautas. 
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Veja  

 

A revista mais vendida do Brasil, Veja, teve 7 notícias neste trimestre que tinham 

alguma relação com as minorias sociais negra, indígena e cigana.  

  

Dentre as matérias clipadas, 42,9% (3) das matérias vieram das Páginas Amarelas 

(editoria com entrevista, discorrendo sobre determinado assunto). 28,6% (2) estão na 

editoria nacional e mesma percentagem é atrelada aos artigos de opinião (28,6%). 

Nenhuma das matérias foi manchete de capa, porém uma teve chamada “”. As 

principais se sobressaíram as secundárias, com a percentagem de 85,7% (6). Houve 

apenas uma matéria secundária, com 14,3%. 71,4% (5) das matérias possuíam imagem 

(80% eram fotos e 20% ilustração). 85,7% das matérias não possuem referência de 

localização geográfica, no entanto 14,3% se localizam na zona rural. Já em relação ao 

local social, 28,6% se referenciavam ao centro e 14,3% a periferia.  

  

Em relação à etnia abordada, 77,8% deram referência aos negros, 22,2% aos indígenas. 

As expressões “negra” (21,4%), “indígena” (14,3%), “ações afirmativas” (14,3%), 

“índio” (14,3%), “negro” (14,3%) foram as mais mencionadas. Nenhuma matéria 

mencionou a legislação e 28,6% (2) mencionaram políticas públicas. Das fontes 

ouvidas, os membros de fundações, de organização civis, órgão auxiliar do governo e 

executivo federal foram ouvidos em uma matéria específica (“Uma Reserva de 

Miséria”; edição de 1º junho). 

  

Durante o trimestre, apenas uma reportagem esteve relacionada às questões das 

minorias sociais estudadas, especificamente a indígena. “Uma Reserva de Miséria”, da 

edição 2219 e assinada por Leonardo Coutinho, trata da vida de pequenos agricultores 

que precisaram se retirar de suas terras devido à demarcação das terras indígenas 

Raposa do Sol. Os índios ouvidos na matéria são aqueles que, distantes dos hábitos e 

cultura indígenas, preferem morar na zona periférica da capital de Roraima, Boa Vista, a 

fazerem parte das terras demarcadas. A Veja tem como característica ser combativa ao 

discurso oficial e governamental, no entanto não traz todo o leque de fontes que tornam 

a questão mais aprofundada, com diferentes visões do assunto tratado.  
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Outras matérias que envolvem as minorias sociais estudadas são notas, artigos de 

opinião ou entrevistas. As três entrevistas são das páginas amarelas, editoria que marca 

a concepção da Revista Veja. Em entrevista com a presidente da empresa Xérox Ursula 

Burns - “Inovar ainda é americano”, edição 2218 – e com o Ministro do Supremo 

Tribunal Federal Joaquim Barbosa –“Político não pega cadeia”, edição 2221 – foi 

perguntado sobre políticas afirmativas pelo entrevistador. O assunto não se desenvolveu 

por ambos os entrevistados. É necessário ratificar que os entrevistados são negros e 

estão em uma posição social de autoridade. Já a terceira entrevista - “O Estado não pode 

tudo, edição 2216”, cujo entrevistado foi o intelectual Denis Lerrer Rosenfield, há 

críticas sobre medidas políticas do governo executivo atual e, dentre elas, o decreto Nº 

4.887, de 2003, que visa identificar, reconhecer, delimitar, demarcar e intitular as terras 

ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. De acordo com o 

entrevistado, o decreto é “uma violação sistemática ao direito de propriedade”, sendo 

este fundamental para sociedade civilizada.   

  

O falecimento do artista Abdias Nascimento foi lembrado pela Veja em nota na editoria 

Panorama, da edição 2219. Não houve notícias relacionadas aos ciganos.   
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7. Considerações parciais 

por Danila de Jesus e Wellington Oliveira 

 

Os 371 textos selecionados neste relatório, somados aos 981 das etapas anteriores, 

resultam num contingente de 1.352 matérias analisadas nesta primeira fase da pesquisa 

Faces do Brasil. Destas notícias, 1.308 foram localizadas em veículos diários, enquanto 

que as 44 restantes foram selecionadas nas seis revistas pesquisadas. Os números 

encontrados nestes nove meses de trabalho de seleção e análise de notícias permitem a 

construção de possíveis quadros hipotéticos acerca da cobertura dos principais veículos 

impressos do país – jornais e revistas de circulação regional e nacional – sobre as etnias 

pesquisadas: negra, indígena e cigana. O avanço no acompanhamento de como são 

elaboradas as matérias e de como são tratados estes grupos e os assuntos a eles 

correlatos, permitem o mapeamento de tendências nos modos de abordagem das 

questões aqui analisadas. 

 

A repetição dos negros como a etnia mais noticiada entre as pesquisadas, permite a 

compreensão de que estes, ao menos quantitativamente, recebem um tratamento 

diferenciado dos demais pelos veículos. Esta etnia esteve presente em pouco mais da 

metade (50,3%) dos textos analisados nesta etapa. Os indígenas ocuparam a segunda 

posição, aparecendo em 47,5% das matérias e os ciganos, confirmando o que já 

mostrava as etapas precedentes a esta, continuaram a ser pautados em um número muito 

pequeno de notícias: nesta amostragem apareceram em apenas 2,3% dos textos. A soma 

dos percentuais é superior aos 100%, porque algumas etnias são tratadas 

simultaneamente em uma mesmas notícia. 

 

O jornal A Tarde, da Bahia, encabeçou o ranking de matérias, terminando o período 

com o total de 70 textos selecionados, representando um percentual de 20% do total de 

notícias destacadas. Neste veículo, os negros também se destacam aparecendo em 

75,6% dos textos (56 notícias). Com relação às outras duas etnias abordadas pelo 

estudo, a tendência é semelhante aos dados gerais da pesquisa. A questão racial foi mais 

tratada na perspectiva do factual, sendo esta abordagem encontrada em 48,3% das 

notícias. Em seguida vieram os textos que apresentam algum nível de problematização 

da realidade, com 30,7%. A apresentação de denúncias e a busca de soluções para o 

assunto tratado foram localizadas em 11,8% e 5,8% dos textos, respectivamente. Em 
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último lugar ficaram as abordagens que reforçam algum tipo de estereótipo, aparecendo 

em apenas 3,4% das matérias destacadas. 

 

Quando a matéria trata das políticas de ações afirmativas, a maior parte das personagens 

era beneficiária destas políticas (47%), num quase empate com as personagens neutras 

(45,4%). Os opositores apareceram em apenas 7,6% das matérias. No tópico legislação, 

a grande maioria dos textos (93,8%) não menciona nenhuma lei. O Estatuto da 

Igualdade Racial, documento que assegura direitos aos afrodescendentes é mencionado 

em apenas três das 371 matérias pesquisadas, perfazendo um a porcentagem de 0,8% 

das notícias. O Estatuto do Índio ou leis que assegurem direitos a esta etnia não foram 

mencionadas em nenhuma das notícias. Políticas públicas relacionadas a estes grupos 

étnicos foram citadas em apenas 17,6% dos textos. Em 82,4% das matérias elencadas 

não houve nenhum tipo de menção a estas políticas.  

 

Nesta amostragem se mantiveram os mesmos disparadores da produção de matérias nos 

veículos, em relação ao período anterior. O “ataque” proferido pelo deputado federal 

Jair Bolsonaro aos negros e homossexuais em uma entrevista a uma emissora de TV de 

alcance nacional, continuou gerando matérias nesta terceira etapa da pesquisa. O mesmo 

valeu para a polêmica em torno do livro Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato. Um 

fato que se destacou em relação aos recortes anteriores foi a instalação da Usina de Belo 

Monte, na bacia do Rio Xingu, gerando, desta vez, um número superior de matérias que 

nas análises anteriores. 

 

Apesar de a maior parte das notícias separadas estarem situadas nas partes superiores 

das páginas (71,6%), o status de manchete principal para temas relacionados a estas 

etnias ainda é algo muito distante e incipiente. Apenas 15,7% das notícias encontradas 

pela pesquisa ocuparam este espaço. Mesmo as pequenas chamadas nas capas dos 

veículos, ainda não são alcançadas por estes temas. Vide o baixo percentual de 17,3% 

de matérias com este recurso. Ainda que localizadas na parte superior das páginas, as 

notícias, na sua maioria, não recebem o tratamento editorial que as qualifique como 

matérias completas, compostas com recursos que a destaquem dentre as demais. 38,9% 

das matérias recebem tratamento secundário, em contraposição aos 5,4% de notícias 

com maior apuro editorial. Ainda neste ponto, o dado de que 83% das notícias são 

elaboradas com um único texto, sem o uso de material complementar. 
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As reportagens predominam esmagadoramente frente aos demais tipos de texto. Para se 

ter idéia da distância, os artigos de opinião, segundo colocados nesta lista alcançam 

apenas 16,8% dos textos, contra 64,1% de reportagens. Na terceira colocação ficaram as 

cartas dos leitores, que pautaram temas relacionados a estas etnias em 7% dos textos. 

Personagens destas etnias foram entrevistados e tiveram as suas opiniões publicadas 

apenas nove vezes nas 371 matérias: o percentual foi de 2,4%. Em colunas sociais 

apareceram apenas uma vez: o texto fala sobre um estudo que aponta que negros e 

pardos usufruem menos os benefícios da aposentadoria (A Gazeta do Espírito Santo).  

 

Localiza-se nas notícias, de um modo geral, uma diversidade razoável de fontes. 

Destaque para as ONGs, ouvidas em 13% das reportagens. Em seguida vieram os 

órgãos auxiliares dos poderes executivo, nas três esferas, consultados em 11,7% das 

matérias selecionadas. Na seqüência ficaram as fundações (8,9%) com destaque para a 

Fundação Nacional do Índio (Funai) – escutada em 19 das 34 matérias em que estas 

instituições foram utilizadas como fontes para a elaboração das notícias – os 

especialistas, ouvidos em 8,7% dos textos, e as fontes estatísticas, utilizadas em 8,6% 

das reportagens. 

 

As observações destes seis meses de leitura e clipagem, com a aplicação de um 

questionário que lança um olhar essencialmente estrutural para as matérias, podem já 

servir para a construção de algumas hipóteses, as quais virão a ser respondidas na 

análise final do estudo. Vale dizer que uma análise mais completa do material publicado 

será realizada após a compilação dos números apresentados neste relatório com aqueles 

encontrados nas etapas anteriores. A elaboração de um relatório final, após a conclusão 

deste processo e a apresentação dos resultados aos veículos pesquisados e à sociedade 

em geral, são parte do cronograma de trabalho da equipe para esta primeira fase. 
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8. Anexos 

 

Gráficos  

 

AAA - 370 observações

Ficha de Classificação de Notícias

Dados Coletados durante a Inserção

Pesquisador

Danila Jesus 27 7,3%

Daniele Rodrigues 116 31,4%

Fernando Conceição 51 13,8%

Maria Garcia 88 23,8%

Marilúcia Leal 42 11,4%

Paul Regnier 38 10,3%

Wellington Oliveira 8 2,2%

Total 370 100,0%

0% 31,4%

7,3%

31,4%

13,8%

23,8%

11,4%

10,3%

2,2%

Código do Clipador

CM 0 0,0%

DJ 27 7,3%

DR 116 31,4%

FB 0 0,0%

FC 16 4,3%

JC 35 9,5%

KN 0 0,0%

MG 88 23,8%

ML 42 11,4%

PR 1 0,3%

VaM 37 10,0%

WO 8 2,2%

Total 370 100,0%

0% 10% 20% 31,4%

0,0%

7,3%

31,4%

0,0%

4,3%

9,5%

0,0%

23,8%

11,4%

0,3%

10,0%

2,2%

 
 
 
 
 

AAA - 370 observações

Ficha de Classificação de Notícias

Região

Norte 82 22,2%

Nordeste 114 30,8%

Centro-oeste 40 10,8%

Sul 13 3,5%

Sudeste 121 32,7%

Total 370 100,0%

0% 20% 32,7%

22,2%

30,8%

10,8%

3,5%

32,7%
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AAA - 370 observações

Ficha de Classificação de Notícias

Veículo

A Crítica CR (AM) 38 10,3%

A Tarde TA (BA) 74 20,0%

A Gazeta GA (ES) 16 4,3%

Correio Braziliense CB (DF) 13 3,5%

Diário do Nordeste DN (CE) 41 11,1%

Estado de Minas EM (MG) 9 2,4%

Folha de Boa Vista FB (RR) 42 11,4%

Folha de S. Paulo FS (SP) 27 7,3%

Folha do Estado FE (MT) 26 7,0%

O Estado de S. Paulo ES (SP) 29 7,8%

O Globo GL (RJ) 23 6,2%

Valor Econômico VE (SP) 8 2,2%

Zero Hora ZH (RS) 12 3,2%

Época EP 3 0,8%

Veja VE 7 1,9%

... 2 0,5%

Total 370 100,0%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

10,3%

20,0%

4,3%

3,5%

11,1%

2,4%

11,4%

7,3%

7,0%

7,8%

6,2%

2,2%

3,2%

0,8%

1,9%

0,5%

 
 
 
 
 

AAA - 370 observações

Ficha de Classificação de Notícias

Localização na Página

Dobra Superior 265 71,6%

Dobra Inferior 105 28,4%

Total 370 100,0%

0% 50%71,6%

71,6%

28,4%
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AAA - 370 observações

Ficha de Classificação de Notícias

Editoria

Carta do Leitor 16 4,3%

Editorial 5 1,4%

Enquete 0 0,0%

Internacional / Mundo 3 0,8%

Cultura 40 10,8%

Economia 8 2,2%

Esportes 5 1,4%

Nacional / Brasil 37 10,0%

Opinião / Artigo 63 17,0%

Política 19 5,1%

Regional / Cidades 141 38,1%

Segurança 1 0,3%

Sociedade 1 0,3%

Suplementos / Especiais 12 3,2%

Outros 19 5,1%

Total 370 100,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 38,1%

4,3%

1,4%

0,0%

0,8%

10,8%

2,2%

1,4%

10,0%

17,0%

5,1%

38,1%

0,3%

0,3%

3,2%

5,1%

 
 
 
 
 

AAA - 370 observações

Ficha de Classificação de Notícias

Grupo n°1

CAPA, CHAMADA_CAPA

Sim

N % cit.

Não

N % cit.

Total

N % cit.

CAPA

CHAMADA CAPA

58 15,7% 312 84,3%

64 17,3% 306 82,7%

370 100,0%

370 100,0% 17,3% 82,7%

15,7% 84,3% 100,0%

100,0%

Tipo de Notícia

Matéria principal 205 55,4%

Retranca 1 0,3%

Matéria Secundária 144 38,9%

Matéria completa (possui retrancas e imagens) 20 5,4%

Total 370 100,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 55,4%

55,4%

0,3%

38,9%

5,4%
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AAA - 370 observações

Ficha de Classificação de Notícias

Tipo de Texto

Artigo de Opinião 62 16,8%

Carta do Leitor 26 7,0%

Coluna de Consulta 4 1,1%

Coluna Social 1 0,3%

Crônica 1 0,3%

Editorial 6 1,6%

Enquete 1 0,3%

Entrevista 9 2,4%

Nota 23 6,2%

Reportagem 237 64,1%

Total 370 100,0%

0% 64,1%

16,8%

7,0%

1,1%

0,3%

0,3%

1,6%

0,3%

2,4%

6,2%

64,1%

Matéria com Imagem

Sim 222 60,0%

Não 148 40,0%

Total 370 100,0%

0% 20% 40% 60%

60,0%

40,0%

 
 
 
 

AAA - 370 observações

Ficha de Classificação de Notícias

Qual

Foto 203 87,9%

Ilustração 19 8,2%

Infográfico 9 3,9%

Total 231 100,0%

0% 50% 87,9%

87,9%

8,2%

3,9%

Número de retrancas

0 308 83,2%

1 42 11,4%

2 16 4,3%

3 4 1,1%

Total 370 100,0%

0% 50% 83,2%

83,2%

11,4%

4,3%

1,1%

Localização Geográfica da Notícia

Zona Urbana 113 30,5%

Zona Rural 52 14,1%

Não se aplica 205 55,4%

Total 370 100,0%

0% 55,4%

30,5%

14,1%

55,4%

Local da Notícia

Centro 54 14,6%

Periferia 31 8,4%

Não se aplica 285 77,0%

Total 370 100,0%

0% 50% 77,0%

14,6%

8,4%

77,0%
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AAA - 370 observações

Ficha de Classificação de Notícias

Etnia Abordada

Negra 201 50,3%

Indígena 190 47,5%

Cigana 9 2,3%

Total 400 100,0%

0% 20% 40%50,3%

50,3%

47,5%

2,3%

Palavras Chaves

Candomblé 12 1,4%

Cota 27 3,1%

Desigualdade 11 1,2%

Discriminação 25 2,8%

Etnia 15 1,7%

Funai 29 3,3%

Índia 14 1,6%

Indígena 141 16,0%

Índio 66 7,5%

Negro 115 13,1%

Negra 45 5,1%

Quilombo 11 1,2%

Racial 35 4,0%

Racismo 60 6,8%

outros 74 8,4%

... 201 22,8%

Total 881 100,0%

0% 10% 22,8%

1,4%

3,1%

1,2%

2,8%

1,7%

3,3%

1,6%

16,0%

7,5%

13,1%

5,1%

1,2%

4,0%

6,8%

8,4%

22,8%

 
 
 
 
 

AAA - 370 observações

Ficha de Classificação de Notícias

Grupo n°2

LEGISLACAO, TERMOS_PEJORATIVOS

Sim

N % cit.

Não

N % cit.

Total

N % cit.

LEGISLACAO

TERMOS PEJORATIVOS

23 6,2% 347 93,8%

8 2,2% 362 97,8%

370 100,0%

370 100,0% 97,8%

93,8% 100,0%

100,0%

Avaliação da notícia

Citado por

Fonte 3 25,0%

Jornal 9 75,0%

Total 12 100,0%

0% 50% 75%

25,0%

75,0%

 
 



69 
 

AAA - 370 observações

Ficha de Classificação de Notícias

Abordagem do texto

Apresenta denúncia 49 11,8%

Busca de Soluções 24 5,8%

Factual 200 48,3%

Problematiza a realidade 127 30,7%

Reforça estereótipos 14 3,4%

Total 414 100,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 48,3%

11,8%

5,8%

48,3%

30,7%

3,4%

 
 
 
 
 

AAA - 370 observações

Ficha de Classificação de Notícias

Grupo n°3

POLITICAS_PUBLICAS, EXECUTIVO_FEDERAL, EXECUTIVO_ESTADUAL, EXECUTIVO_MUNICIPAL, ORGAOS_AUXILIARES,

LEGISLATIVO_FEDERAL, ORGAOS_AUX_LEGISL_FED, LEGISLATIVO_ESTADUAL, ORGAOS_AUX_LEGIS_EST,

LEGISLATIVO_MUNICIPAL, ORGAOS_LEGIS_MUNIC, PODER_JUDICIARIO

Sim

N % cit.

Não

N % cit.

Total

N % cit.

POLITICAS PUBLICAS

EXECUTIVO FEDERAL

EXECUTIVO ESTADUAL

EXECUTIVO MUNICIPAL

ORGAOS AUXILIARES

LEGISLATIVO FEDERAL

ORGAOS AUX LEGISL FED

LEGISLATIVO ESTADUAL

ORGAOS AUX LEGIS EST

LEGISLATIVO MUNICIPAL

ORGAOS LEGIS MUNIC

PODER JUDICIARIO

65 17,6% 305 82,4%

39 10,5% 331 89,5%

37 10,1% 331 89,9%

17 4,6% 350 95,4%

43 11,7% 326 88,3%

14 3,8% 355 96,2%

1 0,3% 367 99,7%

4 1,1% 366 98,9%

0 0,0% 370 100,0%

2 0,5% 368 99,5%

1 0,3% 368 99,7%

9 2,4% 360 97,6%

370 100,0%

370 100,0%

368 100,0%

367 100,0%

369 100,0%

369 100,0%

368 100,0%

370 100,0%

370 100,0%

370 100,0%

369 100,0%

369 100,0% 97,6%

99,7%

99,5%

100%

98,9%

99,7%

96,2%

11,7% 88,3%

95,4%

89,9%

89,5%

17,6% 82,4% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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AAA - 370 observações

Ficha de Classificação de Notícias

Fontes Ouvidas

Se 'Sim', defina:

1ª Instância 1 12,5%

2ª Instância 2 25,0%

3ª Instância 5 62,5%

Total 8 100,0%

0% 62,5%

12,5%

25,0%

62,5%

Se '3ª Instância', defina:

STJ 0 0,0%

STF 1 25,0%

Outros 3 75,0%

Total 4 100,0%

0% 50% 75%

0,0%

25,0%

75,0%

Grupo n°4

PARTIDOS_CANDIDATOS, INSTITUICAO_RELIGIOSA, EMPRESAS

Sim

N % cit.

Não

N % cit.

Total

N % cit.

PARTIDOS CANDIDATOS

INSTITUICAO RELIGIOSA

EMPRESAS

2 0,5% 367 99,5%

8 2,2% 360 97,8%

13 3,5% 357 96,5%

369 100,0%

368 100,0%

370 100,0% 96,5%

97,8%

99,5% 100,0%

100,0%

100,0%

 
 
 
 
 

AAA - 370 observações

Ficha de Classificação de Notícias

Se 'Sim', defina:

Privada 8 61,5%

Pública 2 15,4%

Mista 3 23,1%

Total 13 100,0%

0% 61,5%

61,5%

15,4%

23,1%

Grupo n°5

MINISTERIO_PUBLICO, UNIVERSIDADE, SINDICATOS, FUNDACOES, ONGS_ASSOCIACOES, ORG_INTERNACIONAIS,

FONTES_ESTATISTICAS

Sim

N % cit.

Não

N % cit.

Total

N % cit.

MINISTERIO PUBLICO

UNIVERSIDADE

SINDICATOS

FUNDACOES

ONGS ASSOCIACOES

ORG INTERNACIONAIS

FONTES ESTATISTICAS

6 1,6% 359 98,4%

27 7,3% 342 92,7%

8 2,2% 360 97,8%

33 8,9% 336 91,1%

48 13,0% 321 87,0%

5 1,4% 363 98,6%

32 8,6% 338 91,4%

365 100,0%

369 100,0%

368 100,0%

369 100,0%

369 100,0%

368 100,0%

370 100,0% 8,6% 91,4%

98,6%

13,0% 87,0%

8,9% 91,1%

97,8%

92,7%

98,4% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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AAA - 370 observações

Ficha de Classificação de Notícias

Se 'Sim', defina:

Setor Privado 1 2,6%

Setor Público 14 36,8%

Universidades 7 18,4%

Institutos de Pesquisa 10 26,3%

Outros 6 15,8%

Total 38 100,0%

0% 36,8%

2,6%

36,8%

18,4%

26,3%

15,8%

Grupo n°6

ESPECIALISTA, PERSONAGENS

Sim

N % cit.

Não

N % cit.

Total

N % cit.

ESPECIALISTA

PERSONAGENS

32 8,7% 336 91,3%

181 49,2% 187 50,8%

368 100,0%

368 100,0% 49,2% 50,8%

8,7% 91,3% 100,0%

100,0%

 
 
 
 
 

AAA - 370 observações

Ficha de Classificação de Notícias

Se 'Sim', defina a posição:

Beneficiária de políticas de Ações Afirmativas 117 47,0%

Opositora 19 7,6%

Neutra 113 45,4%

Total 249 100,0%

0% 10% 20% 30% 40% 47,0%

47,0%

7,6%

45,4%

Grupo n°7

MIDIA, FONTE_IDENTIFICAVEL, FONTES

Sim

N % cit.

Não

N % cit.

Total

N % cit.

MIDIA

FONTE IDENTIFICAVEL

FONTES

13 3,6% 353 96,4%

249 67,5% 120 32,5%

216 58,5% 153 41,5%

366 100,0%

369 100,0%

369 100,0% 58,5% 41,5%

67,5% 32,5%

96,4% 100,0%

100,0%

100,0%

 
 
 
 
 

 
Salvador, junho de 2011 

Fernando Conceição, coordenador. 


