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Relatório 

Seminário da pesquisa Faces do Brasil 

 

Faces do Brasil é uma pesquisa de monitoramento de dezessete jornais e seis 

revistas que circulam em todas as regiões do país. 

O seminário de prestação de contas e de divulgação dos resultados parciais foi 

realizado no dia 13 de maio de 2011, no CEAO, Centro de Estudos Afro-Orientais da 

Universidade Federal da Bahia. Contou com a presença do responsável pela pesquisa 

Fernando Conceição, dos coordenadores Danila de Jesus e Wellington Oliveira, dos 

bolsistas responsáveis pela clipagem dos jornais e revistas Daniele Rodrigues, Maria 

Garcia, Joaci Conceição e Marilúcia Leal, do pesquisador e professor Paul Regnier, do 

diretor de Redação do jornal Correio, Sergio Costa, do diretor de jornalismo do jornal A 

Tarde, Ranulfo Bocayuva, do professor e pesquisador da UFBA Jocélio Teles, e da 

coordenadora da ONG Omi-Dudú, Josélia Santos. 

Teve início às 9h05 da manhã, com a - agora – bolsista Vanice da Mata, 

apresentando a pesquisa Faces do Brasil aos presentes. Em seguida, Fernando 

Conceição e Josélia Santos foram convidados a irem à mesa. Fernando pediu para 

Josélia falar primeiro, pelo fato dela ser mulher. Ela falou sobre a Omi-Dudú, e 

informou que a maioria dos projetos da ONG é voltada para a valorização da mulher 

(especialmente da mulher negra). 

Em sua fala inicial, Fernando informou que Mário Porto, representante da Ford 

Foundation, não pôde comparecer ao evento por estar com suspeita de malária, e pediu 

desculpas por isso. Após este informe, avisou que este era um seminário de prestação de 

contas à sociedade e à Ford Foundation, e informou os convidados que comporiam a 

mesa de debate. Falou também sobre como surgiu a proposta para a realização da 

pesquisa: A Fundação Ford ficou sabendo do grupo Etnomídia (Grupo de Estudos em 

Mídia e Etnicidades, coordenando pelo próprio Fernando), o convidou para ir ao Rio de 

Janeiro e propôs a criação de um projeto que poderá resultar num observatório de 

imprensa, que não deverá ser sediado no eixo Rio-São Paulo, pelo fato de estes Estados 

receberem sempre maiores investimentos. O observatório se localizaria na Universidade 

Federal da Bahia, em parceria com uma ONG, no caso, a Omi-Dudú. A pesquisa Faces 

do Brasil é o primeiro passo. 



A Ford doou R$220.000,00, e grande parte deste dinheiro é gasta com pessoal 

(bolsistas e coordenadores). Fernando avisa que na época em que a pesquisa teve início, 

quem coordenava era Sara Carneiro, mas ela não pôde comparecer ao seminário por 

estar estudando atualmente na França. Ele contou também que a ideia inicial era que os 

bolsistas da pesquisa não fossem todos da Faculdade de Comunicação da Bahia, mas 

hoje, todos são. Cada bolsista possui um voluntário, que colaboram com a pesquisa 

ajudando com a leitura dos veículos. 

Os dados da pesquisa são colocados num software, denominado Sphinx, e os 

bolsistas tiveram aulas de como usá-lo corretamente. O grupo também recebe formação, 

pois a ideia é que se vá além da clipagem. 

Às 9h24 foram convidados para compor a mesa Danila de Jesus, Wellington de 

Oliveira, Paul Regnier, Daniele Rodrigues, Maria Garcia, Joaci Conceição e Marilúcia 

Leal. 

Danila falou de sua experiência como coordenadora da pesquisa, e iniciou a 

apresentação dos dados colhidos na clipagem do jornal Folha de S. Paulo. No total, 

foram trinta notícias clipadas, num período de noventa dias, sendo dezessete sobre os 

negros, dez sobre os índios e apenas três sobre os ciganos. Ela explicou o motivo de 

terem sido clipadas notícias sobre os ciganos na França: posteriormente pode haver um 

estudo sobre eles. E deixou claro que a intenção da pesquisa não é a de ver a imprensa 

como inimiga. 

As matérias clipadas sobre os negros estavam, geralmente, ligadas à cultura 

(caderno Folha Ilustrada). Sobre os índios, o assunto principal foi o conflito por terras, e 

sobre os ciganos, matérias internacionais. Danila informou também que o período de 

eleições possa ter influenciado na falta de matérias sobre esses povos. No mês de 

outubro, por exemplo, apenas uma notícia falava sobre o Estatuto da Igualdade Racial, 

que passou a vigorar no dia 20 de outubro de 2010. 

Quanto ao jornal Valor Econômico, foram clipadas treze matérias, todas elas 

sobre os negros. Danila avisa que o número de matérias não diz tudo na pesquisa, pois 

pode haver um alto número de matérias, mas todas elas reforçando estereótipos, o que é 

negativo. 

Wellington Oliveira iniciou a sua fala, e apresentou os jornais e revista que ele 

foi responsável. Foram eles: Correio, Estado de Minas, Estado do Maranhão, Folha do 

Estado e revista Veja. 



A maioria das matérias clipadas trata dos negros, sendo que no jornal Correio 

nenhuma matéria foi capa, e apenas quatro das cinquenta e três clipadas tiveram uma 

chamada. Nos demais jornais, não houve chamadas. No Folha do Estado, no entanto, 

houve mais matérias relacionadas aos indígenas. O que prova que a localização do 

jornal influencia nas notícias. 

Wellington finalizou e passou a vez para a bolsista Daniele Rodrigues. Ela 

iniciou falando sobre o processo de formação, que de acordo com ela, preenche duas 

lacunas do curso de jornalismo da UFBA, a primeira é aproximar o jornalismo às 

ciências sociais, e a segunda é problematizar a produção dos jornais. 

Ela apresentou os veículos que ficaram sob a sua responsabilidade. Foram eles: 

A Tarde, A Crítica, Diário de Pernambuco e A Gazeta. Ela informou que a maioria das 

notícias clipadas sobre os negros tratavam de assuntos relacionados às cotas nas 

universidades públicas do país, e o jornal não se responsabiliza pelo que as fontes 

falam. Ela elogiou o jornal A Tarde, pois costuma ouvir diversas fontes, expondo vários 

lados. Mas nele, a maioria das matérias estava relacionada à cultura. O jornal A Gazeta 

quase nunca fala sobre os negros, e quando o faz reforça estereótipos. No Diário de 

Pernambuco, houve poucas matérias, mas elas abordavam o assunto de uma maneira 

positiva. Foi o único jornal clipado por ela, onde houve uma matéria principal. No 

jornal A Crítica, a maioria das matérias tratava dos índios, e ele ignorou o dia da 

Consciência Negra. 

Após Daniele, Maria Garcia apresentou os jornais sob a sua responsabilidade, 

que foram o Correio Brasiliense, Diário do Nordeste, O Liberal, e Zero Hora. No Diário 

do Nordeste, as matérias sobre os negros tratavam da desigualdade social, e poucas 

falavam de políticas públicas. Quanto aos índios, as matérias eram sobre o conflito de 

terra. No jornal Zero Hora, em uma determinada matéria, os índios foram colocados 

como “entraves ao crescimento”. 

Maria afirmou que houve três fatos em três meses que foram noticiados pelos 

quatro veículos por ela monitorados: O dia da Consciência Negra; a pesquisa do IPEA e 

do IBGE relacionada à desigualdade social; e a polêmica causada pelo livro “Caçadas 

de Pedrinho”, de Monteiro Lobato. 

Sobre os ciganos, houve poucas matérias. O negro foi mais noticiado no jornal O 

Liberal, e as matérias sobre os índios se caracterizam, geralmente, como principais. 



Após Maria, Joaci Conceição apresentou o jornal O Globo, sob sua 

responsabilidade quando ele era voluntário. Ele reclamou que no dia 20 de novembro 

não houve um caderno especial, somente uma matéria rememorando João Cândido. 

Foram, no total dezoito matérias clipadas nos três meses, sendo que dezesseis foram 

sobre os negros, duas sobre os índios, e nenhuma sobre os ciganos. 

Joaci fez uma crítica ao jornal, que possui a terceira maior tiragem do país, com 

circulação nacional, porém a sua cobertura é muito local. Acreditam que o Rio de 

Janeiro representa todo o Brasil. “Olham somente para o próprio umbigo”. Joaci o 

caracterizou como um jornal pretencioso e criticou também a entrega de jornais em 

Salvador, que é feita de maneira muito precária. 

A bolsista Marilúcia Leal iniciou sua fala e apresentou os veículos sob sua 

responsabilidade: Isto é, Folha de Boa Vista, Brasileiros, Caros Amigos, Época, e Carta 

Capital. 

No jornal Folha de Boa Vista, houve mais matérias falando sobre os índios, 

porém elas reforçavam estereótipos (visão pitoresca sobre o indígena), e estavam 

ligadas à disputa de terra. 

Às 10h, chegaram os ciganos e o representante da comunidade cigana Gilson 

Dantas, interrompendo brevemente a fala de Marilúcia. Eles foram recebidos com 

aplausos, e pediram desculpas pelo atraso. Danila fez uma breve apresentação para eles, 

informando sobre o que já havia sido tratado, para situá-los. 

Marilúcia retomou sua fala, e informou que ficou o “silêncio” vindo das revistas. 

Foram apenas doze matérias clipadas, sendo que as cartas do leitor eram contrárias às 

políticas públicas para esses povos, algumas tratavam sobre o livro de Monteiro Lobato, 

e na Carta Capital houve apenas uma matéria problematizando a questão racial. Os 

ciganos não apareceram nos veículos em nenhum momento. 

Às 10h 05min, Vanice apresenta os outros bolsistas e colaboradores que estavam 

presente no local: Milena dos Anjos, Paula Fanon, Ítalo Cerqueira, Daniele Marques e a 

própria Vanice da Mata Em sequência, ela chamou Paul Regnier a fazer sua 

apresentação. 

Paul é pesquisador, professor, está atualmente fazendo doutorado em Ciências 

da computação na Universidade Federal da Bahia, e há muito tempo é engajado na 

questão racial. O veículo que ficou a cargo de Paul foi o jornal O Estado de São Paulo, 



considerado um dos jornais de maior credibilidade do Brasil. Nele totalizaram 101 

matérias clipadas, destas, 69 estavam relacionadas à temática negra, 34 indígena e 5 

cigana. Em relação às matérias com abordagem do negro, há uma forte oposição do 

jornal em relação à política de titularização das terras quilombolas; já em relação às 

indígenas houve uma grande abordagem sobre a região do Rio Xingu e há também a 

presença de matérias completas; a abordagem cigana teve como foco dos 

acontecimentos a França e eventos culturais realizados pela comunidade. Nenhuma 

matéria mencionou o Estatuto da Igualdade Social. 

Na fala referente à Assessoria Técnica da pesquisa, Paul informou que foram 

comprados três computadores que estão alocados na sede da Omi-Dudu. Em seguida, 

ele apresentou o programa Sphinx, responsável por toda a coleta e análise dos dados, o 

qual é usado também pelo governo para os mesmos fins. O programa se divide em duas 

linhas operacionais: o Sphinx operador, instalado nos computadores da Omi-Dudu e 

responsável pela coleta de dados através de formulários, e o Sphinx Léxica, instalado no 

notebook de Fernando e será ele que entregará a conformação de todos os dados 

coletados para futura análise dos resultados. Para uma perfeita operacionalização do 

programa foi necessária a realização de um curso com todos os membros da equipe. 

Além do curso, houve também um seminário com Fábio Senne, da ANDI, e 

Geraldino Vieira, da Ford. Este seminário teve fundamental importância, pois adaptou o 

foco da pesquisa ao Estatuto da Igualdade Racial, redefiniu os recursos do software 

Sphinx e estabeleceu a metodologia do questionário em duas etapas: clipagem e 

refinamento. Estabeleceram-se, desta forma, 83 perguntas, cujas características se 

baseiam no olhar essencialmente jornalístico e voltado à estrutura da matéria, as quais 

devem ter no mínimo 500 caracteres. Portanto, por mês, são gerados em média 200 

questionários mês. 

Paul ressaltou a dificuldade de distribuição dos jornais em Salvador. De acordo 

com ele, o The New York Times chega à cidade com as devidas condições exigidas por 

qualquer consumidor atendidas: sem atraso e na comodidade de sua casa, mas não é isso 

o que acontece com alguns jornais produzidos no Brasil, como o Correio Braziliense, o 

qual não atende a região, tendo que ser entregue em São Paulo. Finalizando, Paul 

mostra o questionário dos Sphinx ao público. 

Ás 10h e 25 min deu-se uma pausa para o Coffe-Break, retornando somente às 

10h e 42 min com os coordenadores da pesquisa, Danila e Wellington, e a apuração dos 

resultados parciais ao longo dos três meses de observação e análise dos veículos 



impressos. Danila reforça que a pesquisa é parcial, entretanto ela já consegue apontar a 

inclinação dos veículos observados. Wellington faz o parecer dos resultados já 

apresentados, faz a análise destes dados e do relatório feito por Sara, desta forma, tem-

se: 

• Os negros predominaram em 71% das matérias. 

• Índios apareceram em 27,4% das matérias clipadas. 

• E os Ciganos em 1,6% do total de matérias. 

• No que tange as Políticas de Ações Afirmativas, os beneficiados foram 

mais ouvidos que os opositores. 

• O dia da Consciência Negra fez gerou um alto número de matérias.  

• A Tarde, Correio Braziliense e Diário de Pernambuco mencionaram o 

Estatuto da Igualdade Racial.  

Danila alerta que na mídia impressa do país se faz necessário uma ampliação das 

discussões, pois o factual se sobrepõe em grande das matérias analisadas, além de que a 

localização geográfica influencia no critério de noticiabilidade. E por isso, o grupo 

busca problematizar a atual situação, agindo como aliado dos jornais. E finaliza com o 

anúncio de que o grupo estará trabalhando até julho de 2011. 

Às 11h07 teve início a mesa redonda, com os representantes dos veículos A 

Tarde e Correio, além do professor Jocélio Teles, e os coordenadores Danila de Jesus e 

Wellington Oliveira. 

O primeiro a falar é Sérgio Costa (Correio). Ele parabeniza o trabalho realizado 

pelo grupo Faces do Brasil, falou da reformulação que aconteceu no jornal Correio, que, 

de acordo com ele, contribuiu para a democratização das notícias, fazendo com que a 

população se sinta melhor representada, o que fez o jornal se tornar líder na Bahia. Ele 

confessou que os jornais trabalham pouco a questão racial, dos ciganos e dos índios, 

porque se preocupam mais em relatar o factual (“conceito do urgente”). 

Às 11h13 Ranulfo Bocayuva (A Tarde) agradeceu pela oportunidade de sair das 

redações para saber dos anseios da população. Parabenizou a iniciativa do grupo Faces 

do Brasil, e afirmou que as minorias (Negros, ciganos, índios...) estão presentes no 

jornal no jornal A Tarde. De acordo com ele, o jornal produz constantemente cadernos 

especiais sobre o negro. 

Ele disse que preza sair do factual, e que é importante a análise crítica. Acredita 

que estamos numa época de grande democratização no Brasil, de respeito ao diferente. 



Além disso, afirmou que não devemos tratar o negro apenas como vítima. Ele defendeu 

também que o jornal não é dono da verdade, e que a aproximação com o monitoramento 

(referindo-se às clipagens realizadas pelos bolsistas, voluntários e coordenadores do 

grupo Faces do Brasil) é fundamental. 

Às 11h23, é dada voz a Jocélio Teles. Ele brincou, inicialmente, afirmando que 

Fernando Conceição não o convidou para o seminário, e sim o convocou. 

Posteriormente, ele comentou sobre a metodologia usada na pesquisa: é interessante 

analisar o conjunto dos jornais, para responder aos estereótipos pelo qual esses grupos 

(índios, negros e ciganos) são marcados. E fez críticas: de acordo com ele, não fica claro 

no relatório porque foram escolhidos somente os três grupos citados acima; já que foi 

escolhido o “Estatuto da Igualdade Racial como medida balizadora para avaliar as 

matérias”, deveria ter sido colocado, também, as cotas na Universidade. Finalizando a 

sua fala, “exigiu” que os próximos relatórios tragam mais análises quantitativas, que 

levem à tona termos pejorativos, pelos quais esses grupos são, em veículos, chamados. 

Às 11h34 Danila convida Fernando Conceição para compor a mesa, e pede que 

as perguntas feitas pelo público tenham, no máximo, dois minutos. 

A primeira pergunta é feita por uma senhora do bairro Beiru/Tancredo Neves: 

Porque o jornal Correio em três dias consecutivos falou sobre o apedrejamento e morte 

de um adolescente por causa do tráfico de drogas, mas não fala absolutamente nada 

sobre políticas públicas para negros? 

Ceri Santos parabenizou Fernando Conceição pelo grupo de pesquisa, e fez suas 

perguntas: O gênero da fonte ouvida pelos jornais aparece no questionário? E dirigiu 

uma crítica o jornal correio: É verdade mesmo que o jornal usa hoje uma linha mais 

popular e menos elitista? “As pessoas não querem saber só de morte”. 

A terceira pergunta foi feita por Jorge Santos, que também parabenizou a todos 

pelo trabalho: Porque os jornais insistem em usar a palavra denegrir? E pede para que 

os jornais acolham os pedidos que foram feitos anteriormente, e que cubram os demais 

eventos que acontecerão no dia. 

O autor da quarta pergunta comentou sobre o caso do “maníaco do banheiro 

químico” e perguntou como foi feita a clipagem das páginas policiais. 



Por último, Gilson Dantas, representante do povo cigano na Bahia, se apresentou 

e fez uma crítica aos jornais: o cigano é visto de maneira ostilizada e de maneira 

generalizada pelos veículos. Ele repudiou os jornais. 

Deu-se voz, então, a Sergio Costa, para que pudesse responder às perguntas e 

talvez se defender das críticas feitas ao jornal Correio. Ele falou que o Correio não 

trabalha de maneira discriminatória, e que não segrega negros e ciganos em cadernos 

especiais. Se há um assunto factual a ser noticiado, sendo o responsável pelo acontecido 

negro ou branco, ele será noticiado. E avisa que não podemos ressaltar apenas as 

exceções. 

Ranulfo Bocayuva aceitou o repúdio de Gilson Dantas, e falou sobre os critérios 

de noticiabilidade, que muitas vezes impedem a produção de matérias sobre outros 

assuntos, que não sejam factuais. Afirmou que tentará fazer o seu trabalho sobre outra 

ótica, e afirmou que os intelectuais negros têm que ser ouvidos como fontes também. 

Fernando Conceição concordou com Gilson Dantas, ao dizer que os ciganos não 

são homogêneos. Ele afirmou que a pesquisa Faces do Brasil permite que os grupos 

trabalhados reflitam, também, sobre eles mesmos. Respondendo à pergunta sobre a 

clipagem nas páginas policiais, Fernando disse que todas as categorias são lidas. E 

respondendo à pergunta de Ceri Santos, afirmou que no questionário não há um item 

relacionado a gênero, mas há o espaço para se colocar o nome da fonte, o que pode, 

futuramente, culminar num estudo que envolva a questão do gênero. 

Retornando às perguntas e críticas do público, Pedro Caribé, do Intervozes, 

afirmou que os veículos não irão mudar de postura, e que é necessário que os povos 

excluídos produzam seus próprios veículos. Ele foi aplaudido. Raimundo Gujão, 

militante do movimento negro, parabenizou a equipe Faces do Brasil. 

Sergio, que estava na plateia, afirmou que no dia 20 de novembro, dia da 

consciência negra, o jornal Correio publicou uma foto em tamanho grande do “maníaco 

do banheiro público”, que é negro. E perguntou: Porque os negros só aparecem em fatos 

negativos? Porque não se fala nada positivo? 

Tâmara Tessa, estudante de jornalismo da Universidade Federal da Bahia, 

parabenizou a iniciativa do grupo e dirigiu sua pergunta a Jocélio Teles: Há mesmo um 

meio melhorado de falar da população negra? Ou o que há é um racismo disfarçado? 



Às 12h18, Sérgio Costa afirmou que se ainda é utilizada a palavra denegrir no 

jornal Correio, é um deslize, pois o uso da palavra hoje é proibido. Afirmou também 

que o jornal, hoje, é mais democrático e inclusivo que antes, e a sua proposta é ser 

plural e democrático: da mesma maneira que estampa um negro criminoso, estampa um 

jogador de futebol, também negro, vitorioso. 

Ranulfo Bocayuva defendeu o A Tarde afirmando que os jornais não podem 

cobrir tudo. Disse que somos uma nação em construção e não em divisão. Hoje há redes 

sociais que democratizam o poder, então, a luta contra a discriminação é de toda a 

sociedade e não só dos jornais. 

Jocélio Teles falou que houve uma clipagem (divulgada no site do CEAO: 

www.ceao.ufba.br) que mostra a mudança na maneira como o negro é tratado nos 

jornais. Não se fala mais hoje do negro como se falava ha dez anos atrás. 

Finalizando o seminário, Fernando Conceição agradece a presença de todos e 

afirma que é tempo de mudanças. No seminário, foi estabelecido um diálogo que deve 

prosseguir. Danila de Jesus afirma que é de interesse do grupo socializar os resultados 

da pesquisa. 

O seminário foi oficialmente encerrado às 12h39. 


