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RESUMO

Este artigo discute e analisa a produção de sentido do jornalismo no período de 1990 a partir dois
pontos: a identidade do sujeito negro, em sua relação histórica por movimentos sociais, e a representação do
jornal paulistano, Folha de S. Paulo. As abordagens do veículo permitem identificar o tratamento concedido aos
negros em 1990, de forma a verificar se a representação do veículo está em conformidade ou disparidade com a
identidade dos sujeitos.  A valorização histórica do jornalismo é o principal  ponto de análise,  e direciona o
trabalho ao próprio estudo da história da profissão, já que caminha em direção à verificação do cumprimento de
sua  responsabilidade  social.  A análise  é  baseada  na  teoria  dos  Estudos  Culturais  e  no  método de  Análise
Cultural,  de  forma a  valorizar  a  contextualização  e  as  vivências  particulares  no processo  comunicativo.  A
investigação  dos textos  jornalísticos  revela  o  conflito  de  memórias  existente  e  de  que  forma o  jornalismo
contribuiu para a atual situação de desigualdade desses sujeitos.
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ABSTRACT

This article discusses and analyzes the production of meaning of journalism in the period of 1990 from two
points: the identity of the black subject, in his historical relation by social movements, and the representation of
the newspaper of. The approaches of the vehicle allow to identify the treatment granted to the blacks in 1990, in
order to verify if the representation of the vehicle is in conformity or disparity with the identity of the subjects.
The historical valuation of journalism is the main point of analysis, and directs the work to the very study of the
history of the profession, since it is moving towards the verification of the fulfillment of its social responsibility.
The analysis is based on the theory of Cultural Studies and the method of Cultural Analysis, in order to value the
contextualization  and  the  particular  experiences  in  the  communicative  process.  The  investigation  of  the
journalistic texts reveals the existing conflict of memories and in what way the journalism contributed to the
present situation of inequality of these subjects.
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INTRODUÇÃO

É possível que o jornalismo tenha contribuído para que a memória e a identidade da

cultura negra tenham sido levadas a seguir uma lógica conflituosa de exclusão social? Este

artigo desenvolve questões levantadas e aprofundadas ao longo da monografia “A identidade

negra e a representação no jornalismo: análise da produção de sentido da mídia impressa

sobre o olhar da memória subterrânea no tempo histórico brasileiro”. 

Ao longo do estudo,  desenvolvido em 2016,  a  análise  parte  da potencialidade do

jornalismo enquanto um dos meios de produção de sentido da sociedade. É ao  considerar o

estado de tensão que permeia o jornalismo e o social desvela problemas que precisam ser

enfrentados por análise cultural:  como é possível valorizar a prática jornalística diante da

negação  da  identidade  do  sujeito  negro?  É  possível  associar  o  sentido  dominante

exteriorizado pelo discurso jornalístico com o movimento de marginalização e invisibilidade

social? É possível analisar, no percurso histórico, como o jornalismo apresentou diferenças de

criticidade com o advento do meio digital? Os diferentes momentos históricos de construção

de identidade social são levados em conta na produção jornalística? Por meio da análise de

três  diferentes  períodos,   produzimos  reflexões  que  contribuíram  para  responder  essas

perguntas. No entanto, a conclusão do estudo não significa que deixamos de nos deparar com

dilemas internos.

A proposta da monografia esteve em estudar três períodos diferentes – 1880, 1960 e

1990 – de dois grandes jornais, O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo, a fim de analisar

o  contexto  do  tempo,  a  representação  dominante  e  a  identidade  do  negro  no  período.

Reportagens e notícias foram retiradas do acervo  online de ambos os periódicos. Contudo,

para manter o máximo de aprofundamento das questões abordadas, este artigo terá como base

apenas  o  período  de  1990.  A  história  do  jornalismo,  por  meio  desta  análise,  esteve,

prioritariamente,  voltada  para  o  negro  como sujeito  ou  para  os  estereótipos?  A resposta

permitirá  entender  se  representação  e  identidade  estão  em concordância  na  produção  de

sentido do jornalismo. Isso é primordial para o debate que envolve o jornalismo enquanto

documento histórico vinculado a uma "memória oficial". Ao realizar a análise, não se propõe

um estudo histórico restrito à identidade do negro, mas sim, um estudo da própria história da

história do jornalismo.



Como último período de análise da pesquisa, os anos 90 são caracterizados por mais

um  salto  temporal  permeado  por  mudanças  sociais,  políticas  e  econômicas.   Com  a

promulgação da Constituição de 1988, o Brasil do período é marcado pelo sentimento da

democracia. São tempos em que o Direito social está cada vez mais em pauta, de forma a

reivindicar o que a Ditadura Militar reprimiu e silenciou pela violência física e simbólica.

Em  1990,  no  período  Pós-Constituição  de  1988  do  Brasil,  o  tempo  histórico  é

demarcado pela democratização e pela participação social de forma a valorizar palavras como

“liberdade”  e  “igualdade”.  Ainda  em  1990,  vale  destacar  a  digitalização  das  redações

jornalísticas  com  o  advento  de  novas  tecnologias.  Dessa  forma,  o  fazer  jornalístico  do

período deixou de ser feito exclusivamente pelas máquinas de escrever, passando por uma

modernização, com os computadores.

A Constituição de 1988 tem como mudança simbólica a legitimação de uma lei que

expressa claramente que “a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível,

sujeito  à  pena  de  reclusão,  nos  termos  da  lei”  (BRASIL,  1988).  Dentro  da  temática  da

pesquisa, portanto, a valorização da Constituição é extremamente importante, pois é a partir

dela que o sujeito negro tem a garantia legal de condenação ao racismo. Somado a isso é

promulgado o fim da censura, assim como novas noções da democracia.

Ao considerar que a partir de 1970, as Faculdades de jornalismo passaram a surgir

com  mais  frequência,  o  ano  de  1990  conta  com  o  jornalismo  ainda  mais  consolidado

enquanto profissão, ainda mais em um grande jornal, como a Folha de S. Paulo. Todos esses

momentos exigiriam posicionamentos jornalísticos específicos, de acordo com o contexto da

época.  A partir  da  análise  das  abordagens,  será  possível  compreender  se  o  jornalismo

acompanhou o desenvolvimento histórico complexo do período ou apenas se modernizou

tecnologicamente. O presente artigo tem, portanto, a pretensão de questionar essa simetria

que  parece  implícita  sob  o  pseudônimo de  modernização:  o  jornalismo obteve  mudança

significativa de criticidade e abordagem com o advento das tecnologias na redação?



Por meio da linha dos Estudos Culturais ingleses, a proposta da pesquisa é manter

uma leitura de valorização dos sujeitos,  dentro de seu contexto cultural  específico.  Aqui,

assume-se a cultura enquanto modo de viver e enxergar o mundo em sociedade, valores que

permitam o movimento complexo da construção da identidade dos sujeitos mergulhados no

cotidiano.  Os  Estudos  Culturais  nadam contra  a  maré  pragmática  ao  tomar  as  vivências

particulares enquanto ponto crucial no processo comunicativo. A partir dessa linha teórica, o

jornalismo,  enquanto  profissão  consideravelmente  antiga,  é  uma das  profissões  que  mais

deveria acompanhar o movimento da sociedade.  Sendo uma profissão social  que trabalha

com o mundo cotidiano,  também está  permeada de  conflitos  acerca  das  questões  raciais

brasileiras. A defesa neste artigo é que perceber o jornalismo enquanto profissão histórica

permite enxergar um leque de observações acerca do passado, presente e futuro. Isso traz à

tona a crescente necessidade de repensar a responsabilidade social do jornalista.

O PRIMEIRO SUJEITO NEGRO DO JORNAL

Em 1990, o jornal  Folha de S. Paulo já pode ser visualizado esteticamente sob

outro  viés.  As notícias  têm caráter  cada  vez  mais  informativo,  organizado e pragmático.

Dados, infográficos e tabelas dão às notícias a credibilidade que o jornalismo tanto preza. O

mapeamento realizado no jornal demarca pontos que podem ser confrontados e que remetem

à questões anteriormente vistas.

Primeiramente,  as  datas  13  de  maio  e  20  de  novembro  não  são  utilizadas

enquanto datas simbólicas. O veículo, portanto, ao contrário de noticiar situações vinculadas

ao movimento negro e à noção de direito social – visto que o período aflora essas discussões

–  permanece  em  uma  desconstrução  de  reflexões.  Embora  a  data  do  13  de  maio  seja

noticiada,  ainda  prevalece  a  lógica  de  “celebração”  da  liberdade  e  uma  recusa  em  se

preocupar com os sujeitos envolvidos no fato histórico.



Manuel Carlos Chaparro (2007), em sua obra Pragmática do Jornalismo, utiliza

como  corpus de análise os jornais utilizados na presente pesquisa:  Folha de S. Paulo  e  O

Estado de S. Paulo. Em suas diversas críticas a uma prática jornalística distante e funcional

– analisada, principalmente, pelas linhas editoriais de ambos os veículos – o autor admite que

existe um vazio na consideração com o leitor, que constantemente é desconsiderado de seu

contexto cultural e social:

Como se vê, o que prevalece na definição do espaço do leitor, por parte dos
dois jornais, é a visão utilitária da empresa editora para a qual o jornal é um
produto,  e  como  tal  se  deve  relacionar  com  o  mercado.  Em  nenhum
momento  se  capta,  na  leitura  dos  manuais  de  redação  dos  dois  jornais,
qualquer preocupação ou reflexão mais sociológica ou cultural que trate o
leitor como sujeito de um processo de comunicação e cidadão com direitos
específicos. (CHAPARRO, 2007, p. 102)

A Folha de S. Paulo tem, enquanto linha editorial específica de 1988, algumas

noções  similares  às  do  período  anterior.  Principalmente  em  relação  ao  pluralismo  nas

abordagens, já analisado enquanto problemático. O que demarca uma mudança significativa

na  produção  jornalística  é,  segundo  a  empresa,  o  surgimento  de  novas  mídias,  como  a

televisão. Para a Folha de S. Paulo essas transformações na imprensa diária trouxeram uma

preocupação que extrapola a mera construção de um “bom jornal”,  dando espaço a  uma

lógica predominantemente vinculada à ideia de “liderança” no noticiamento (FOLHA DE S.

PAULO, 1988). 

Esse  pragmatismo  do  jornal,  que  prioriza  o  status de  liderança  no  lugar  da

qualidade do produto, recai em uma problemática para com os sujeitos. A preocupação com o

pluralismo deixa de ser algo a ser usado como “motivação” e torna-se uma característica fixa

e  descontextualizada  de  sua  produção.  Ao  contrário  do  movimento  estabelecido  até  a

derrubada da Ditadura Militar, no qual a  Folha de S. Paulo contribuiu com um jornalismo

engajado e extremamente partidário politicamente, houve mudança neste modelo. É o que

analisa Chaparro (2007):

Assim, em termos estratégicos,  o que a  Folha fez,  com a campanha das
Diretas,  foi  ajudar  a  derrubar  a  ditadura.  Quando  se  configurou  que  a
ditadura agonizava e o país caminhava inevitavelmente para a democracia,
os  donos  do  jornal  e  quem  os  assessorava  resolveram  enterrar  com  o
passado o jornalismo engajado – e implantar, definitiva e integralmente, o
projeto de “um jornal apartidário, pluralista, crítico, didático, moderno na
tecnologia e na linguagem”, síntese oficial do Projeto Folha (CHAPARRO,
2007, p. 115).



A primeira matéria utilizada para análise,  na década de 1990, é construída ao

levar todas essas considerações citadas. Publicada praticamente nos anos 2000, em 25 de

dezembro de 1999, a matéria ocupa quase toda a extensão da página. A manchete é “Crime

juvenil varia com escolaridade” e o conteúdo representa um verdadeiro salto entre o que foi

analisado no ano de 1888 – onde as matérias eram mais voltadas à uma visão particular. Ao

ler a matéria, percebe-se como o argumento de Chaparro (2007) tem solidez. Porcentagens e

gráficos caracterizam um tipo de jornalismo que busca a credibilidade e a “liderança”, mas

que beira o superficial. 

Adolescentes  brancos,  com  maior  grau  de  instrução  ou  que  estejam
empregados  recebem medidas  socioeducativas  mais  leves  do  que  jovens
negros, analfabetos ou desempregados que tenham cometido o mesmo tipo
de infração. A diferença foi constatada pela pesquisa realizada pelo Núcleo
de Estudos da Violência (FALCÃO, 1999). 

No subtítulo “Punição varia com cor, estudos e vínculo de trabalho”, destacado

acima,  é  possível  visualizar  as  primeiras  problemáticas.  Enquanto  a  Folha  de  S.  Paulo

pretende manter o “pluralismo”, “exatidão”, “modernidade” e “isenção jornalística” enquanto

qualidades  para  o  sucesso  do  veículo,  é  o  sujeito  quem está  sendo  deixado  de  lado.  A

sustentação do veículo é voltada à lógica de produto, e não pelo leitor. O início da notícia

demarca esse distanciamento – característica essencial de um tipo de jornalismo que preza

pelo informativo. Isso significa considerar que o importante, para a  Folha de S. Paulo, é

apresentar  o  fato  de  que  existe  desigualdade  entre  brancos  e  negros,  e  não  gerar

questionamentos  como:  por  que  os  negros  estão  na  parcela  social  predominada  por

analfabetos e desempregados? .

A editoria de cotidiano e criminal é, mais uma vez, o espaço onde o sujeito negro

brasileiro está em evidência – mesmo que por trás de porcentagens. A proposta da matéria é

trazer um problema social por meio de dados quantitativos. O artigo inicia com um panorama

geral  da  baixa  escolaridade  enquanto  eixo  norteador  da  violência  juvenil,  em  que  traz

somente  a  questão  do  racismo  a  posteriori  –  no  subtítulo  explicitado  acima.  Ao  dar

continuidade à notícia,  entende-se que dentre as questões que influenciam na punição de

infrações, está a cor. 

Etnia, escolaridade e ocupação do adolescente exercem forte influência no
desfecho processual.  Adolescentes brancos, autores de infração, tendem a
merecer medidas mais brandas do que adolescentes negros que cometeram o
mesmo tipo de delito”, afirma a pesquisa coordenada pelo sociólogo Sérgio
Adorno. [...]



Embora não  apontem as  razões  que fundamentem o comportamento  dos
juízes,  os  pesquisadores  afirmam  que  “salta  aos  olhos  a  discriminação
judicial [...]”. Para o oficial de projetos do Unicef Mário Volpi, a conduta
dos  juízes  é  influenciada  por  preconceitos  raciais  e  sociais  (FALCÃO,
1999).

Essa  abordagem,  mesmo  que  predominantemente  marcada  pela  falta  de

profundidade, aponta o racismo enquanto problema social, nacional e concreto. No entanto,

pode-se apontar questionamentos instaurados no percurso histórico e  que integram outros

momentos desta pesquisa. Primeiramente, se a Abolição da Escravatura aconteceu como uma

comemoração sem violência, que libertou os negros e trouxe apenas benefícios – tal como foi

retratada pelo jornal A Província de S. Paulo – qual a essência dessa desigualdade, diante da

cobertura jornalística produzida sobre a igualdade instaurada 1888? Acima disso, se o Brasil

de 1960 é marcado por tempos de democracia racial, de onde surge o racismo apontado em

25 de dezembro de 1999? 

A Folha de S. Paulo muda a abordagem mantida até o momento. Se em 1960 os

problemas raciais apenas eram vigentes na África do Sul e Estados Unidos, na década de

1990 o Brasil  passa a manifestar um racismo descontextualizado da história narrada pelo

jornal. O veículo falhou, portanto, enquanto meio social responsável por trazer as diversas

versões do fato. Primeiro apresentou apenas uma das vertentes e, posteriormente, algo que

afirmava não existir na sociedade brasileira. Se for possível que algumas pessoas apenas se

informem pelo jornal, o que acontece é um momento de confusão. Se a abolição retrata uma

festa celebrada e o Brasil configura-se como exemplo internacional de democracia racial, por

que as punições para negros são diferenciadas?

A  partir  da  pesquisa  de  educação  realizada  com  base  nos  dados  do  Ipea

(BELTRÃO; TEIXEIRA, 2004), pode-se pensar sobre a descontextualização realizada pela

matéria da Folha de S. Paulo. A pesquisa faz um levantamento da população de “dez anos e

mais”, com segundo grau por cor/raça e ano censitário. Em relação à população masculina,

no ano de 1960, enquanto 2,60% dos brancos tinham acesso à educação, apenas 0,11% dos

pretos e 0, 35% dos pardos possuíam segundo grau. O mesmo levantamento foi efetuado em

1991, com 12,65% de brancos, 5,06% de pretos e 5,87% de pardos. 



Já em relação às mulheres, no ano de 1960, o mesmo estudo apresentava 2,30%

de brancas, 0,12% de pretas e 0,29% de pardas. Em 1991, enquanto havia um percentual de

14,28% de mulheres brancas, as pretas eram de 5,87% e as pardas de 7,31%. Esses dados

poderiam ser utilizados para a construção da matéria, por exemplo, a partir de duas vertentes:

quantitativa  e  qualitativa.  A  quantitativa  foi  a  selecionada  e  representa  apenas  a

disponibilização de um dado numérico, com a intenção de trazer sustentação à matéria. No

entanto,  ao  partir  de  uma  análise  em que  o  qualitativo  é  valorizado,  os  dados  do  Ipea

poderiam ser visualizados sob outra ótica, mais profunda e voltada à vivência dos sujeitos

envolvidos. 

O movimento qualitativo de análise busca a história por trás dos números. Ao

contrário da ideia de democracia racial, extremamente promovida pela Folha de S. Paulo em

suas abordagens de 1960, a presença minoritária de pretos e pardos em escolas não é apenas

uma estatística da desigualdade.  Sob a ótica qualitativa,  trata-se da reafirmação de que a

democracia  racial  não  ocorreu  e  de  que  a  luta  dos  sujeitos  negros  não  se  encerrou  no

momento da libertação dos escravos. Portanto, a leitura quantitativa é insuficiente, pois traz

dados  numéricos  distantes  de  seu  contexto,  o  que  dá  à  discriminação  racial  uma  noção

desamparada e sem sentido histórico. 

Na  mesma  matéria,  é  utilizada  a  outra  versão  do  fato  através  do  subtítulo

“Autoridades negam ação preconceituosa”, de forma a manter o que o veículo caracteriza

enquanto “pluralista”. O preconceito nos julgamentos é apontado e a Folha de S. Paulo traz

o lado dos juízes para a reportagem. 

Juízes,  promotores,  monitores  e  voluntários  envolvidos  em  trabalhos  de
recuperação de menores negam a existência de preconceitos na aplicação
das medidas socioeducativas. Eles questionam, sobretudo, a conclusão da
pesquisa que aponta para a influência da raça sobre o destino do infrator. 
“Isso é um absurdo. Não somos nada racistas. Estamos revoltados com essa
colocação”, reagiu o juiz da 1ª Vara da Infância e da Juventude, Eduardo de
Freitas. 
O promotor da Infância e da Juventude Wilson Tafner concorda com o juiz
Freitas e rebate apresentando dados de uma pesquisa feita pelo Ministério
Público, de julho de 98 a junho deste ano, com mais de 13 mil menores
infratores que receberam sanção. 
Segundo o levantamento, 60% deles são brancos, 20% são pardos e 20%
negros. 
“A pesquisa sugere que o juiz tem o prazer de internar o pobre, o negro. Isso
não  é  verdade”,  afirma  o  também  promotor  Ebenezer  Salgado  Soares
(REPORTAGEM LOCAL, 1999).



A discussão  da  reportagem se encerra  com esse  fragmento.  Mais  uma vez,  o

quantitativo prevalece e não é construída a leitura crítica dos dados disponibilizados. É como

se a informação se encerrasse em si, sem propor o questionamento da posição tomada pelos

juízes. Diante da total isenção de questionamentos por parte do jornal, surge um problema: a

busca  pelo  jornalismo  apartidário  e  pluralista  contribui,  realmente,  na  criticidade  e

credibilidade do veículo? É possível um jornalismo pragmático e que valorize os sujeitos? 

Em  relação  à  outra  vertente  a  ser  levada  em  conta  –  a  utilização  de  novas

tecnologias na redação – percebe-se que a maior mudança na Folha de S. Paulo, a partir de

1988, é a crença na potencialidade dos gráficos sob uma leitura de emissor/receptor. O que

importa,  para  o  veículo,  é  uma “leitura  atraente”  e  não  uma leitura  crítica  ou  reflexiva.

Portanto, em vez de otimizar o tempo na apuração e produção jornalística, desencadeando em

novos questionamentos e maior criticidade no veículo – como esperado, inicialmente –, os

computadores se apresentam como um meio de produzir conteúdo moderno e esteticamente

diferenciado. É o que a linha editorial do veículo na época propõe:

A primeira edição do Manual, de setembro de 1984, já dizia que "tudo o que
puder ser dito sob a forma de mapa, gráfico ou tabela não deve ser dito sob a
forma  de  texto".  Fomos  pioneiros  na  valorização  desses  recursos.  Eles
ocupam hoje uma posição de destaque no conjunto de cada edição da Folha
e são reconhecidos como instrumento altamente eficaz para tornar a leitura
dos jornais mais atraente, mais rápida e mais proveitosa (FOLHA DE S.
PAULO, 1988). 

A construção de um texto que descarta todos os pontos históricos, tratando-os

como desimportantes diante de porcentagens e números, é o sentido dominante do veículo na

década. O dia 13 de maio não representa apenas uma data, assim como os dados numéricos

não simbolizam apenas fatos prontos. Portanto, os dados que demarcam 14,28% de mulheres

brancas com segundo grau, simultaneamente com 5,87% de pretas e 7,31% de pardas, são

porcentagens permeadas de conflitos vivenciados pelos sujeitos. Ao partir de uma valorização

da história dos fatos, as abordagens do veículo sobre as datas centrais de análise, 13 de maio

e 20 de novembro, seriam diferenciadas. 

A ideia de que a luta permanece não existe para a  Folha de S. Paulo. O 13 de

maio é apenas a celebração da liberdade. O 20 de novembro deixa de ser utilizado enquanto

data representativa dos conflitos. No entanto, ao perpassar as diversas matérias do jornal,

onde o mulato é retratado nas páginas policiais, finalmente o sujeito negro aparece. Em 13 de

maio de 1990 o dia da Abolição da Escravatura aconteceu junto da data em que é celebrado o

Dia das Mães. No espaço intitulado Painel do Leitor, a Folha de S. Paulo publicou a carta de

nome “Mães negras” escrita por uma leitora. 



Este ano o Dia das Mães e o da Abolição são no mesmo dia. Gostaria que
esse Dia das Mães fosse também da mãe negra, que ela aparecesse com seus
filhos em todas as propagandas, páginas de revistas etc. como todos os anos
acontece só com mães brancas (NUNES, 1990).

A carta de Maria Esther representa a única menção ao dia da Abolição em 1990.

No entanto, a mulher negra vai muito além da questão abolicionista. Essa publicação traz à

tona todo o não-dito mantido pelo veículo até o presente momento. Negros não aparecem

enquanto  debate  na  mídia.  Mulheres  negras  não  estão  na  propaganda,  ao  contrário  das

brancas,  utilizadas  enquanto  padrão  de  beleza.  A data  da  Abolição  carece  de  reflexões,

portanto,  visto  que  os  sujeitos  negros  e  negras  permanecem  com  o  sentimento  de

silenciamento. 

Mesmo que a  lógica do Painel do Leitor  seja  semelhante à dos anúncios,  em

1880,  permanece  na  análise  a  valorização  desse  tipo  de  publicação  enquanto  forma  de

construir o panorama contextual da sociedade da época. Dessa forma, quando uma mãe negra

faz menção à um conflito mantido no esquecimento, pode-se utilizar do estudo de Michael

Pollak (1989).

[...]  À luz de tudo o que foi dito acima sobre as memórias subterrâneas,
pode-se colocar a questão das condições de possibilidade e de duração de
uma  memória  imposta  sem  a  preocupação  com  esse  imperativo  de
justificação.  Nesse caso,  esse imperativo pode se impor após adiamentos
mais ou menos longos. Ainda que quase sempre acreditem que ‘o tempo
trabalha a seu favor’ e que ‘o esquecimento e o perdão se instalam com o
tempo’, os dominantes frequentemente são levados a reconhecer, demasiado
tarde e com pesar, que o intervalo pode contribuir para reforçar a amargura,
o ressentimento e o ódio dos dominados, que se exprimem então com os
gritos da contraviolência (POLLAK, 1989, p. 7).

No  caso  da  carta  da  mãe  negra,  esses  gritos  da  contraviolência  afirmavam

questões como o esquecimento do racismo e a reafirmação de padrões de beleza pautados na

diferença de cor. A carta reforça as ideias já visualizadas com a interpretação qualitativa dos

dados numéricos da primeira matéria de análise neste artigo. A partir dela, pode-se questionar

com mais propriedade: de que forma a democracia racial existiu se Maria Esther se sente

discriminada duas vezes,  enquanto afrodescendente e enquanto mulher negra? Stuart  Hall

(1997), incluindo-se enquanto sujeito negro, defende que “Não importa o quão deformadas,

cooptadas  e  inautênticas  sejam as  formas  como os  negros  e  as  tradições  e  comunidades

negras pareçam ou sejam representadas na cultura popular, nós continuamos a ver nessas

figuras e repertórios, aos quais a cultura popular recorre, as experiências que estão por trás

delas. [...]” (HALL, 1997, p. 342). Nesse sentido, a ausência da mulher negra na propaganda

demonstra que experiência?



Com a “libertação dos escravos”, os negros passaram a fazer parte do mercado

consumidor  brasileiro.  No  entanto,  mesmo  enquanto  consumidores,  estavam ausentes  da

publicidade na primeira metade do século XX. É o que Winch e Escobar (2012) demonstram

em seu estudo. Para os autores, os negros cumpriam um papel de invisibilidade em uma

sociedade  cujo  padrão  de  beleza  era  extremamente  europeizado.  Exemplo  dessa  lacuna

existente  é a  criação da Revista  Raça,  especialmente destinada ao público negro e  à sua

valorização estética. No entanto, enquanto veículo como a Revista Raça, entre outros, não

existia,  os  meios  de  comunicação  pareciam,  simplesmente,  desconsiderar  essa  (grande)

parcela social brasileira e reforçar o racismo:

Na  publicidade,  era  possível  ver  a  mulher  negra  como  a  empregada
doméstica,  que  ajudava  a  patroa  a  comprar  determinado  produto  para  a
limpeza ou para a alimentação. Também era possível ver o homem negro
como  o  jardineiro  da  casa  de  pessoas  brancas.  Mas,  raramente  o
afrodescendente  era  apresentado  em  situação  de  igualdade  com  branco.
Ainda nos anos 1980, já existiam produtos destinados especificamente aos
negros.  Porém,  os  anúncios  destes  produtos  acabavam  por  reforçar
preconceitos em relação aos afro-brasileiros. Um exemplo é o anúncio da
Hené,  que  torna  liso  e  “bom”  o  cabelo  crespo  e  “ruim”  [...]  (WINCH;
ESCOBAR, 2012, p. 232).

Quando o negro é inferiorizado – ou até mesmo deixado de lado – da representação

em anúncios publicitários,  é como se não houvesse intenção de consumo por parte desse

público. Como se não existissem mulheres negras que não fossem empregadas domésticas ou

homens negros que não fizessem trabalhos considerados enquanto inferiores. Ao analisar a

carta da mãe negra, por exemplo, o que visualiza-se é seu pedido por uma representação da

mulher negra para além do silêncio e esquecimento. Ou seja, uma mulher negra e mãe sente

que existe uma lacuna e que sua identidade não está sendo retratada da forma correta quando

apenas estão sendo mostradas mães brancas. Afinal, só as brancas são mães? 

Todos esses problemas entram em conflito com mais uma publicação do dia 13 de

maio de 1990. Em espaço separado, está a seção “Mensagem da LBV” para o Dia das Mães,

com intertítulo “Deveres Espirituais e  direitos humanos”. A LBV, Legião da Boa Vontade, é

uma organização fundada em 1950 e reconhecida por suas ações na área de assistência social

e  da  educação.  Escrita  pelo  diretor-presidente  da  organização,  José  de  Paiva  Netto,  a

mensagem da LBV aborda temáticas relacionadas à maternidade, entre elas, o aborto. No

entanto, a questão problemática do texto está voltada ao sentido dominante utilizado para o

termo “Abolição”.

 



[...] A LBV é movimento de emancipação verdadeira, a Nova Abolição da
escravatura para todas as raças, aquela libertação de que o mundo precisa e
que somente Deus pode dar aos homens. [...] (NETTO, 1990).

A ideia da “Nova Abolição” pressupõe pontos conflituosos. Em primeiro lugar, a

LBV utiliza a noção da Abolição da Escravatura enquanto movimento ideal de libertação, ou

seja, o momento em que o homem escravo atinge a sua liberdade plena, estando isento de

novos problemas advindos de sua situação anterior. A Abolição, para a LBV, portanto, é a

superação dos conflitos. Quando a organização faz essa analogia, no mesmo periódico em

que  uma mãe  negra  clama por  sua  identidade  e  visibilidade,  não  estamos  diante  de  um

paradoxo? Afinal, se a Abolição da Escravatura estivesse, realmente, em conformidade com a

analogia de libertação mencionada, existiriam os movimentos de resistência, cartas de mães

negras e punições mais severas para negros? 

Depois do Treze de Maio, qual poderia ser a expectativa de negros e mulatos
agregados, subproletários ou marginais? 
Já não se sustentava historicamente o mito da redenção de um povo inteiro.
Só se concebem esperanças de resgate coletivo quando se vive, ou se crê
viver, um tempo grávido de promessas: é a espera messiânica de um dia que
virá para tudo julgar,  libertar,  salvar.  Mas,  sobrevivendo este Dia D, é o
presente que se impõe com o fardo das suas contradições (BOSI, 2001, p.
266).

Alfredo  Bosi  (2001)  reflete  sobre  esse  processo  de  contradições,  também

visualizado  no  jornal  Folha  de  S.  Paulo.  Essa  ideia  é  essencial  para  a  análise.  Com a

primeira aparição do sujeito negro no jornal, com a carta da mãe negra, é possível visualizar

esse  “presente  que  se  impõe  com  o  fardo  de  suas  contradições”.  O  veículo,  enquanto

produção de sentido dominante de uma democracia racial, em 1960, e pragmático a ponto de

não  desencadear  reflexões  aprofundadas,  em  1990,  contribui  para  o  esquecimento  dos

sujeitos negros. Por mais que o veículo construa um sentido de convivência igualitária entre

os sujeitos brancos e negros, a primeira aparição da voz negra no jornal desconstrói essa

ideia, ao trazer a contradição da história narrada pelo próprio veículo. 

Ao  contrário  do  que  afirma  a  LBV –  que  visualiza  a  Abolição  enquanto  a

celebração da libertação “completa”  – as  barreiras  sociais  entre  brancos e  negros  não se

encerram no momento de libertação. O jornalismo, da mesma forma, permaneceu em silêncio

diante de suas próprias contradições. Em 1990, na  Folha de S. Paulo, a identidade negra

ainda  se  apresenta  diante  de  conflitos,  que  são  deixados  de  lado  perante  a  ideologia  de

pluralidade e imparcialidade. 

O INDIZIVEL DO JORNALISMO 



Qual o sentido em se analisar o que já aconteceu? Neste estudo, partimos a todo

momento  da  valorização  histórica  dos  fatos,  como  construção  de  identidades  próprias.

Acreditamos que nada se encerra e é esquecido: em cada notícia, é narrada uma história de

vida  que  compromete  a  noção  de  passado,  presente  e  futuro.  Muito  mais  do  que  isso

defendemos  que  em cada  notícia  e,  em cada  história,  há um sujeito  a  ser  valorizado.  O

decorrer da pesquisa e o percurso das análises só reforçaram essa convicção e apontaram para

o inevitável. É cada vez mais preciso o exercício do jornalismo profundo e crítico, que supere

lógicas meramente técnicas para mergulhar em seus leitores e em seus sujeitos. 

É a partir da história que percebemos que o simples noticiar – mecânico e regrado

– não é o bastante. Caso fosse, poderíamos manter os óculos do pragmatismo para sempre,

pois os sujeitos negros não viveriam, ainda hoje, diante de lógicas desiguais permeadas de um

racismo implícito. Em 14 de maio de 1888, tudo estaria resolvido – e essa ideia de superação

esteve presente em grande parte da análise das notícias.  No entanto,  é preciso utilizar os

óculos da análise cultural. É este que aponta os problemas que permanecem no indizível de

um jornalismo cotidiano. 

Pensar em identidades é pensar em cultura. Os modos de ver o mundo, de se

portar diante da sociedade. De falar e comer. Pensar em identidade é pensar em Maria Esther:

mãe, negra, brasileira e leitora da Folha de S. Paulo. Procurar pela identidade nos jornais não

deveria  ser  tão  difícil.  Estevam,  em 1880,  refugiado  e  militante,  não  era  apenas  aquela

representação.  A  abordagem  superficial  e  representativa  do  jornal  contribuiu  por

descaracterizar  essa  identidade.  Enquanto  os  jornais constroem  seu  sentido  dos  sujeitos

negros pelo indizível de Michael Pollak, as vivências não deixaram de existir. É impensável

assumir  que,  no dia  14 de maio  de 1888,  a  negação do outro havia  sido superada:  esse

processo é acentuado a partir daí. O movimento de noticiamento dos jornais, desvinculado do

passado histórico, compromete a própria noção do presente. 

A declaração do racismo, visualizada em 1990, ainda permanece no caminho da

desistoricidade.  O  que  percebemos  é  a  contradição  do  próprio  veículo.  Se  o  negro  é

visualizado apenas diante de sua superação, e não de sua repressão, está sendo narrada a

história da convivência igual entre as raças. Por outro lado, a Folha de S. Paulo, permanece

sem  procurar  responder  o  questionamento:  por  que  os  negros  estão  na  parcela  social

predominada  por  analfabetos  e  desempregados?  Ambos  os  jornais  parecem  beber  do

quantitativo, desvinculando a prática jornalística de seu sentido histórico qualitativo.



A aparição do sujeito negro, pela primeira vez na análise, com o depoimento de

Maria Esther na  Folha de S. Paulo, evidencia que os moldes editoriais de apartidarismo e

pluralidade são essencialmente parciais e singulares. Ao clamar pela reflexão da falta de mães

negras na publicidade, Maria Esther afirma que a comunicação brasileira é falha, pois deixa

de lado parte significativa de sua própria sociedade. Vale de exemplo, o fato de que os negros

só passaram a fazer parte da publicidade, quando a lei exigiu uma porcentagem mínima de

participação desses  sujeitos.  No entanto,  isso não supera nada,  pois  o  que são os negros

(obrigados legalmente) na propaganda, quando a maior parte da publicidade reitera outro tipo

de beleza e representação? 

Todos esses pontos fizeram surgir a dúvida quanto a própria estrutura jornalística

atual que, em suma, preza pela informação rápida, isenta de parcialidade e que “dê voz” a

todos os lados envolvidos no fato. A difícil procura, ao longo da análise, pela valorização dos

sujeitos pelos veículos, fez permanecer a questão: é possível um jornalismo pragmático e que

valorize os sujeitos? No lugar do jornalismo crítico – que aponta as mazelas da sociedade –,

percebe-se que o exercício da profissão prioriza o sucesso do veículo e se esquece de seus

sujeitos. O jornalismo que informa não é o mesmo que narra histórias, e as consequências

deste informar cotidiano estão refletidas até hoje no subterrâneo. Talvez essa seja a essência

do grito – como o de Maria Esther – que clama pelo que nunca foi dito. 
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