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RESUMO: Esta pesquisa analisa as percepções sobre gênero, raça e profissão por 

jornalistas negras que atuam no telejornalismo gaúcho.  Busca-se compreender como 

essas profissionais percebem temas como igualdade de gênero, mercado de trabalho, 

representação, preconceito e igualdade étnica. Foram identificadas três jornalistas que 

serviram como fontes: Fernanda Carvalho, da TVE; Clarissa Lima, também da TVE e 

Julieta Amaral, da RBS TV– Rio Grande. A partir de uma entrevista estruturada, enviada 

por e-mail, as entrevistadas responderam questões que contemplavam diversos temas. 

Contudo, a análise foi dividida em dois eixos: profissão e gênero e profissão e raça 

negra. Conclui-se que a falta de mulheres negras no telejornalismo gaúcho está aliada a 

questões históricas e as profissionais ainda precisam ganhar mais visibilidade e 

reconhecimento de sua profissão. 

 

Palavras-chave: telejornalismo; mulher, raça negra, profissão. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Neste trabalho monográfico buscamos analisar as percepções sobre gênero, raça 

e profissão por jornalistas negras que atuam no telejornalismo gaúcho. Para atingir esse 

objetivo foi realizado um mapeamento para identificar onde estão as profissionais da 

área. Assistindo, inicialmente, os principais telejornais transmitidos pela TV aberta no 

Rio Grande do Sul, sinalizamos a ausência das mulheres negras. Desse modo, 

consideramos relevante e instigante a tentativa de localizar e compreender algumas 

questões que são atreladas à mulher negra jornalista. 

O estudo do tema remete a uma discussão antiga, tanto problematizada por 

alguns estudiosos da área, como questionada pelos interesses dessa pesquisa. Em uma 

leitura mais ampla, talvez essa ausência possa ser atribuída ao fato do Rio Grande do 

Sul ser um estado em que a maioria da população é de cor branca. Segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
1
 (IBGE), veiculados no jornal Zero Hora, 

na edição de 27/09/2013, cerca de 80, 3% da população é branca e 19,4% negra. Outra 

hipótese para justificar esse dado é o fato do Rio Grande do Sul ter sido colonizado por 

imigrantes europeus. Embora as políticas públicas criadas, nos últimos anos, como as 

ações afirmativas (cotas) para inserir o afrodescendente dentro de universidades e no 

mercado de trabalho, a situação no Brasil ainda é desigual. Apesar de ter a mesma 

jornada de trabalho que os brancos, os negros recebem os menores salários, e a 

escolaridade é mais baixa. 

Dados veiculados no jornal Zero Hora, na edição de 12/05/2013, a partir da 

Síntese de Indicadores Sociais
2
 2012, revelam que um branco recebe em média 3,5 

salários mínimos mensais. O negro, por sua vez, tem um rendimento mensal de 2,2 

salários no Rio Grande do Sul, representando uma diferença de 59%. Outro fato 

destacado pelos indicadores é de negros e pardos viverem em regiões com mais lixos 

acumulados nas ruas e com mais esgoto a céu aberto. E, ainda, a chance de um negro ou 

pardo concluir o ensino superior é 3,5 vezes menor do que a de um branco no estado. 

                                                           
1
Disponível em: http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2013/09/populacao-do-rio-grande-

do-sul-atinge-10-841-milhoes-de-pessoas-em-2012-aponta-pnad-4283129.html. Acesso em: 02 de jun. 

2015. 
2
 Disponível em: http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2013/05/brancos-ganham-59-mais-do-que-negros-no-

estado-4135323.html. Acesso em: 02 de jun. 2015. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2013/09/populacao-do-rio-grande-do-sul-atinge-10-841-milhoes-de-pessoas-em-2012-aponta-pnad-4283129.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2013/09/populacao-do-rio-grande-do-sul-atinge-10-841-milhoes-de-pessoas-em-2012-aponta-pnad-4283129.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2013/05/brancos-ganham-59-mais-do-que-negros-no-estado-4135323.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2013/05/brancos-ganham-59-mais-do-que-negros-no-estado-4135323.html
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Essas estatísticas alarmantes de desigualdade social também incluem a mulher e a 

mulher negra.  

O passado histórico mostra que na busca da cidadania e do cumprimento de seus 

direitos, a mulher precisou de muita força de vontade para superar as desigualdades. 

Hoje, alguns avanços ocorreram. Podemos citar o número de mulheres negras que 

ingressam nas universidades. Poucas conseguem o sucesso desejado. Sua presença pode 

ser vista em cursos menos concorridos nos vestibulares como, por exemplo, as 

licenciaturas. Em cursos como Medicina, Odontologia e Direito, ainda são poucas as 

que conseguem ingressar.  

Dados recentes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
3
 (Ipea), mostram 

que o número de mulheres negras que ingressam nas universidades brasileiras teve um 

crescimento; passando de 2.37% em 1995 para 9,91%  em 2009. Esse aumento deve-se 

as oportunidades de ingresso como cotas, bolsas de auxílio e bolsas de estudos, por 

exemplo. No mercado de trabalho, os dados são alarmantes: o salário de duas mulheres 

negras corresponde ao de uma mulher branca. Segundo dados do IBGE da década de 90, 

23% da população negra (entre pretas e pardas) economicamente ativa, estão no 

emprego doméstico.  

Com o passar dos anos, a mulher se inseriu cada vez mais no mercado trabalho 

ocupando cargos na construção civil e nas carreiras militares, que era predominado por 

homens. Dados da Federação Nacional dos Jornalistas
4
 a respeito do perfil do 

profissional brasileiro (2012) revelam que as mulheres são a maioria nas redações: cerca 

de 64%. Dentro dessa porcentagem, se destacam mulheres brancas, solteiras e com até 

30 anos. A pesquisa ainda revela que os brancos compõem 72% das redações, enquanto 

de cor preta 5%, parda 18%, amarelo 2%, e indígena 1%.  

Para Silva (1998), o Brasil usou do trabalho escravo e não ofereceu condições 

dignas de sobrevivência para os negros, por isso, a desigualdade social é tão grande. 

―Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo negro, é não se reconhecer. A 

característica relacionada a mulher negra de pobreza intensifica a condição de 

inferioridade em relação as demais‖ (SILVA, 1998, p.32).  

                                                           
3
 Disponível em: http://www.tonorumo.org.br/2014/03/dossie-analisa-condicoes-de-vida-das-mulheres-

negras-no-brasil/. Acesso em: 02 de jun. 2015. 
4
Disponível em: http://acritica.uol.com.br/noticias/manaus-amazonas-amazonia-pesquisa-mulheres-

jornalistas-Brasil_0_895710446.html. Acesso em: 02 de jun. 2015. 

 

http://www.tonorumo.org.br/2014/03/dossie-analisa-condicoes-de-vida-das-mulheres-negras-no-brasil/
http://www.tonorumo.org.br/2014/03/dossie-analisa-condicoes-de-vida-das-mulheres-negras-no-brasil/
http://acritica.uol.com.br/noticias/manaus-amazonas-amazonia-pesquisa-mulheres-jornalistas-Brasil_0_895710446.html
http://acritica.uol.com.br/noticias/manaus-amazonas-amazonia-pesquisa-mulheres-jornalistas-Brasil_0_895710446.html
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Para as mulheres negras que conquistam cargos importantes no mercado de 

trabalho, de alguma forma, tem sido necessário comprovar suas competências. Mas em 

serviços domésticos, por exemplo, o caso muda. Para cargos que não representam 

prestígio, elas têm livre acesso, ocupando posições menos qualificadas e recebendo os 

salários mais baixos.   

Quando falamos em desigualdade social, as taxas do Brasil são altas. Na 

educação, por exemplo, a diferença de mulheres brancas e negras alfabetizadas é 

disparada. Enquanto 90% das mulheres brancas são alfabetizadas, o número de negras 

na mesma condição cai significativamente. São cerca de 76%. No mercado de trabalho, 

o número é mais alarmante. Para ter uma ideia, o salário de duas mulheres negras, 

corresponde ao valor salarial de uma mulher branca. Ou seja, a separação racial sempre 

existiu, e o negro desde que chegou ao Brasil, sofreu com a escravidão e com o 

preconceito existente, até hoje. No jornalismo, isso não foi diferente, principalmente no 

contexto televisivo. 

É diante desse contexto, portanto, que questionamos: Como são percebidas as 

questões de gênero, raça e profissão por jornalistas negras que atuam no telejornalismo 

gaúcho? De modo a responder o problema proposto, estabelecemos os seguintes 

objetivos: identificar e realizar uma entrevista estruturada com mulheres negras gaúchas 

que trabalham com telejornalismo; compreender como essas profissionais percebem 

temas como igualdade de gênero, mercado de trabalho, representação, preconceito e 

igualdade étnica. 

Com essa preocupação e objetivos em mente, realizamos alguns procedimentos 

metodológicos. A partir de alguns contatos, identificamos três jornalistas que serviram 

como fontes para essa pesquisa: Fernanda Carvalho, da TVE; Clarissa Lima, também da 

TVE e Julieta Amaral, da RBS TV – Rio Grande. Para as entrevistadas foi elaborado um 

questionário contemplando 20 questões. As perguntas versaram sobre diversos temas e 

a análise foi dividida em dois eixos: profissão e gênero e profissão e raça negra.  

Assim, o trabalho está estruturado em quatro capítulos, além das considerações 

finais. No primeiro capítulo, trabalhamos com a história da televisão e do telejornalismo 

no Brasil e no Rio Grande do Sul. Já, no segundo capítulo, são apresentadas as relações 

entre mulher, mulher negra e imprensa, como se dá a inserção feminina nas redações 

jornalísticas brasileiras. No terceiro capítulo, abordamos alguns aspectos que explicam a 

chegada do negro no Brasil. Para contemplar a questão do negro na televisão serão 

abordadas questões como representação, estereótipo e estratégia de branqueamento. No 
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quarto e último capítulo, apresentamos as etapas metodológicas, deixando clara a 

natureza qualitativa de nossa pesquisa. Explicitamos como foram realizadas as 

entrevistas e os critérios estabelecidos para tanto. Por fim, contemplamos a análise 

interpretativa dos dados. 
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CAPÍTULO 1 

 

A TELEVISÃO E O TELEJORNALISMO NO RIO GRANDE DO SUL 

  

Neste primeiro capítulo, abordarmos a história do telejornalismo brasileiro e 

gaúcho desde a vinda da televisão para o Brasil, nos anos de 1950. Além disso, 

mostramos suas características e evolução, junto com os aspectos históricos, a trajetória 

do telejornalismo no país e no Rio Grande do Sul. Principalmente pelo fato da TV 

chegar ao estado na época da ditadura militar e, com isso, os telejornais daquele período 

sofreram grande influência na censura de alguns fatos noticiados.    

 

1.1 A televisão e o telejornalismo no Brasil 

 

De acordo com Rezende (2000), a história da televisão no Brasil iniciou na 

década de 1950, com a chegada da TV Tupi, no canal 6, do Estado de São Paulo. 

Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello
5
 foi o nome do brasileiro que 

trouxe a televisão para o país, após ver o aparelho nos Estados Unidos. A televisão na 

época era para poucos, ―o seu alto custo fazia com que apenas as classes de mais 

condições financeiras tivessem acesso. A década de 50 foi muito importante para o 

Brasil. Época em que ocorreram muitas transformações, tanto econômicas, quanto 

políticas‖ (REZENDE, 2000, p.105) 

Segundo o autor, o telejornalismo brasileiro começou reproduzindo notícias que 

eram divulgadas no rádio, inclusive a linguagem era a mesma, valorizando mais a fala 

do que a imagem. Por ser um meio de comunicação novo no país, a televisão não tinha 

profissionais habilitados para trabalhar nela e os apresentadores dos telejornais eram 

oriundos do rádio. Repórter Esso
6
, por exemplo, transformou-se em uma das expressões 

                                                           
5
Francisco de Assis chateaubriand Bandeira de Melo foi um dos homens mais influentes na década de 

1940 e 50 no Brasil. Dono de um império jornalístico - os Diários Associados -, que chegou a reunir 

dezenas de jornais, revistas e estações de rádio, foi também pioneiro da televisão no Brasil, criando a TV 

Tupi em 1950. Chateaubriand iniciou sua carreira jornalística escrevendo para a "Gazeta do Norte", o 

"Jornal Pequeno" e o "Diário de Pernambuco‖. Em 1924, assumiu a direção de "O Jornal", embrião da 

maior cadeia de imprensa do país, os Diários Associados: 34 jornais, 36 emissoras de rádio, 18 estações 

de televisão, uma agência de notícias, uma revista semanal ("O Cruzeiro"), uma mensal ("A Cigarra"), 

revistas infantis e uma editora. Fonte: site UOL. Disponível em: 

http://educacao.uol.com.br/biografias/assis-chateaubriand.jhtm. Acesso em: 02 de jun. 2015. 
6
 O Repórter Esso marcou época no radiojornalismo mundial e brasileiro, durante a fase de governo do 

presidente Getúlio Dornelles Vargas. ―A estreia, no Brasil, ocorreu em 28 de agosto de 1941, poucos 

meses antes de o país entrar na Segunda Guerra, e a última edição foi ao ar em 31 de dezembro de 1968, 
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do telejornalismo. De acordo com Klocner (2003, p.1), o Repórter Esso foi um 

telejornal que ficou no ar por 30 anos no Brasil. O noticiário foi um marco no 

telejornalismo brasileiro, com o diferencial de acompanhar fatos políticos e econômicos. 

Considerado a primeira síntese noticiosa do mundo, foi idealizado pela agência de 

publicidade McCann-Erickson, produção da agência de notícias United Press 

Associations (UPA), e patrocinado pela Standard Oil New Jersey (Esso), dos Estados 

Unidos. Sua primeira exibição ocorreu nos Estados Unidos, em 1935, e depois se 

estendeu para os demais países da América Latina como: Argentina, Chile, Cuba, 

Uruguai, Brasil, entre outros. No programa, não eram exploradas as imagens, se 

tornando assim, apenas a reprodução do rádio na televisão. Até a década de 1960, não 

existiam redatores e locutores de televisão. 

Rezende (2000) explica que o telejornal não possuía redação própria, nem 

recurso de câmeras, além da linguagem se aproximar muito com a do rádio, 

apresentando frases longas e muitos detalhes sobre os assuntos retratados. ―Esse fator de 

reprodução do rádio no telejornalismo fez com que ele não tivesse uma característica 

própria, nem mesmo o avanço ocorrido na época‖ (REZENDE, 2000, p.106). Uma das 

inovações que chegou ao telejornalismo foi a câmera de filmar de 16 centímetros, sem 

som direto. Ela não foi suficiente para enfraquecer a influência da linguagem 

radiofônica sobre os telejornais. Um exemplo desse fato são os noticiários redigidos de 

forma ―texto telegráfico‖ e apresentado com o estilo ―forte e vibrante‖, característica do 

rádio (REZENDE, 2000).  

Segundo Furtado (1988) apud Rezende (2000), a televisão pode ser classificada 

em duas fases. A primeira em que a fala era de maior impacto do que a imagem. Nela, a 

programação apresentada fazia com que os índices de audiência fossem baixíssimos, e o 

motivo era a falta de instantaneidade de mostrar as informações que somente o rádio 

possuía. A transmissão do fato chegava até os telespectadores com um atraso de 12 

horas, pois havia uma demora na revelação e montagem dos filmes. A segunda fase é 

marcada pelos avanços tecnológicos. As tecnologias trouxeram aos telejornais recursos 

como o VT
7
 e, também, a colaboração dos anunciantes de grandes empresas nacionais. 

                                                                                                                                                                          
poucos meses antes de o homem pisar na Lua. Ao longo desse período, o noticiário acompanhou os 

principais fatos sociais, políticos, econômicos, que se transformaram na história do mundo e do país 

(KLÖCKNER, 2004, p.01). 
7
 Do termo em inglês videotape que consiste numa fita usada para o registro de imagens televisivas. Seu 

uso permitiu a gravação prévia de programas destinados a transmissões posteriores. Designa o processo 

de registro das produções de televisão em fitas magnética. 
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Conforme Rezende (2000, p. 107), ―os avanços ocorridos na época não decorreu 

da novidade tecnológica e, sim, da grande criatividade e expansão intelectual do 

telejornalismo.‖ Com isso, os primeiros jornalistas começam a fazer parte das redações 

de telejornais, um exemplo desse avanço é o Jornal de Vanguarda, considerado o 

telejornal que introduziu novidades no fazer telejornalístico. A partir dele, os jornalistas 

deixavam de ser oriundos do rádio, e começam a participar como produtores e 

cronistas
8
. 

O telejornal Jornal de Vanguarda tinha características nunca vistas antes, sua 

estrutura e forma de apresentação chamavam atenção não somente dos brasileiros, mas, 

também, de países do exterior, como a Espanha. A partir desse destaque no país 

europeu, em 1963, o jornal foi ganhador do prêmio Ondas, como melhor telejornal do 

mundo. Com o Regime Militar, de 1964, o telejornalismo passa por uma nova 

reformulação, todo o avanço que ocorreu ao longo dos anos, é extinto, e o modelo norte-

americano de bancada é adotado nos telejornais brasileiros. Os jornalistas deixam de 

apresentar os telejornais novamente, e os locutores de rádio retornam como 

apresentadores. 

 

Apesar dos avanços técnicos - o videoteipe, câmeras de estúdio mais ágeis, a 

leite zoom em substituição à torre de lentes -, as mudanças na linguagem 

televisiva eram visíveis nas produções de entretenimento- novelas e shows. O 

telejornalismo, além da interferência política mais forte, continuava a padecer 

com a falta de um estilo próprio. Os telejornais ressentiam-se pelo 

aproveitamento insatisfatório de seu potencial informativo mais expressivo: a 

imagem (REZENDE, 2000, p. 108). 

 

Os telejornais retomam seu espaço a partir de 1969, com a criação do Jornal 

Nacional, produzido no Rio de Janeiro e transmitido simultaneamente para seis capitais 

brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília. 

O Jornal Nacional torna-se o primeiro noticiário em rede do país, e os avanços 

tecnológicos de comunicação trazem um novo modelo de telejornalismo. Criado em 1º 

de setembro de 1969, o telejornal é exibido de segunda à sexta-feira, pela Rede Globo 

de Televisão. Seus primeiros apresentadores foram Hilton Gomes e Cid Moreira. 

Segundo Rezende (2000), o Jornal Nacional durante muitos anos viveu com o estigma 

de ter uma afinidade ideológica com o Regime Militar, que se instaurou no Brasil na 

                                                           
8
 Villas-Bôas era um dos repórteres responsáveis pelos comentários políticos no Jornal da Vanguarda. Já, 

Gilda Muller, realizava um trabalho importante na divulgação de assuntos para o público feminino no 

jornal.   
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época. No início, apresentava muitas matérias de cunho político, um exemplo é a 

manchete que foi anunciada na edição de estreia do programa. ―Governo do país passa 

temporariamente o controle de três ministros militares, por causa da doença do 

presidente da República, general Costa e Silva‖ (REZENDE, 2000, p.110). Com isso, o 

telejornal ganhou picos de audiência. Em relação aos demais telejornais das outras 

emissoras, o Jornal Nacional contava com grande aparato técnico, dando mais 

qualidade nas matérias que era produzidas e exibidas. O videoteipe, a inovação no 

cenário, o ritmo na notícia, podem ser considerados como avanços ocorridos após a 

criação do Jornal Nacional.   

O telejornal foi o primeiro a apresentar reportagens em cores e internacionais, 

via satélite, no instante em que os fatos ocorriam.  Rezende (2000) explica que para 

manter o nível do noticiário na altura do avanço eletrônico que possibilitava a formação 

da grande cadeia, as notícias e comentários eram escritos por redatores selecionados e 

não era permitida a improvisação. A linguagem, a narrativa, o formato e a figura do 

repórter de vídeo seguiam os padrões dos telejornais norte-americanos.  

Nesse contexto, no Rio Grande do Sul, o telejornalismo chegou mais 

tardiamente. A precariedade do suporte técnico e a reprodução das notícias do rádio 

também ocorreram. Aspectos que abordamos a seguir. 

 

  

1.2 O telejornalismo no Rio Grande do Sul  

 

 

No final dos anos de 1950, é inaugurada a primeira emissora do Rio Grande do 

Sul, a TV Piratini. Segundo Strelow (2009), outras tratativas de se criar uma emissora 

no estado já havia existido, em 1951, um ano após a vinda da televisão para o Brasil. 

Arnaldo Pavê teria sido a primeira pessoa a pensar em como seria a televisão no estado 

gaúcho. De acordo com a autora, o então presidente da época, Getúlio Vargas, havia 

prometido a Pavê um canal televisivo. A promessa começou a ser idealizada em 1957, 

quando Arnaldo Pavê, em uma reunião com Maurício Sirotsky, idealizaram a compra 

do canal 12 de televisão. 

De acordo com Strelow (2009), em 1958, um novo fato ocorreu, marcando a 

história da TV no Rio Grande do Sul. Assis Chateaubriand, em uma transmissão do 

programa de auditório ―Quando os galãs se encontram‖, pela rádio Farroupilha, anuncia 



14 
 

que em dezembro de 1959, o Rio Grande do Sul iria ganhar a primeira emissora de 

televisão, a TV Piratini. 

A partir daquele anúncio, uma equipe foi escolhida criteriosamente, junto à 

Rádio Farroupilha, para fazer estágio na TV Tupi do Rio de Janeiro. O grupo 

que partiu para o Rio de Janeiro contou com nomes como: Enio 

Rockenmbach, César Walmor Bergesch, Sérgio Reis, Nelson Cardoso, Érico 

Kramer, Athayde de Carvalho, Danúbio Fernandes, Jorge Teixeira, René 

Martins, que se juntaram a José Maurício Pires Alves, Fernando Miranda e 

Nelson Vaccari. Era a equipe básica da TV Piratini (STRELOW, 2009, p. 4). 
  

 

Após anos de tratados para que fosse ao ar a primeira emissora dos gaúchos, em 

20 de dezembro de 1959, a TV Piratini vai ao ar com uma programação diferenciada, 

com programas ao vivo, incluindo os comerciais. Assim, como ocorreu nos primeiros 

telejornais e programas de televisão do Brasil, no Rio Grande do Sul, não foi diferente. 

A linguagem, formatos e profissionais que trabalhariam na TV Piratini, na época, eram 

oriundos do rádio e sua programação era abastecida pelas notícias da TV Tupi, de São 

Paulo e Rio de Janeiro. Segundo Strelow (2009), a autonomia em relação ao conteúdo 

exibido no Rio Grande do Sul iniciou nos anos de 1960, quando a emissora contava 

com 50% de programação local. 

O telejornal chega ao estado, anos depois da criação da TV Piratini. O Repórter 

Esso foi o primeiro telejornal exibido para os gaúchos, e era apresentado por Helmar 

Hugo Schumacher, um dos principais locutores do rádio na época. Os primeiros 

telejornais gaúchos caracterizavam-se pela ausência de imagens e exagero na fala, em 

decorrência da falta de equipamentos de qualidade na emissora. 

 

As imagens externas, de custo muito elevado, eram raras. Elas advinham 

basicamente de cinegrafistas e eram destinadas aos telejornais que, mesmo 

assim, eram bem pouco ilustrados. Para mudar esse panorama e qualificar sua 

programação, a Piratini contratou, durante certo tempo, os serviços de uma 

produtora independente para filmar os acontecimentos do dia, a DK Filmes 

(STRELOW, 2009, p.5).  

 

O impacto da TV no Rio Grande do Sul, não foi diferente dos demais estados no 

Brasil. O número de televisores nas casas aumentava a cada dia, e o rádio, que era um 

dos principais meios de informação, começa a perder espaço (STRELOW, 2009). A 

televisão alterou os laços de vizinhanças, já que o aparelho pertencia a famílias com 

maior poder aquisitivo, e muitos vizinhos se reuniam nas casas um dos outros para 

assistir aos programas de televisão.  
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De acordo com Strelow (2009), uma preocupação de Assis Chateaubriand, era 

que as emissoras de cada estado tivessem suas próprias características. No estado 

gaúcho, o precursor da televisão era dono de dois jornais, Diário de Notícias e A Hora, 

além das rádios Farroupilha e Difusora. Ainda, conforme a autora, o impacto da vinda 

da televisão para o Rio Grande do Sul escondia grandes problemas financeiros. 

Em 29 de dezembro de 1962, mais uma emissora chega ao estado. A TV Gaúcha 

é inaugurada com uma programação que se diferenciava da TV Piratini, totalmente local 

e apresentada pelos melhores profissionais do Rio Grande do Sul. Conforme Strelow 

(2009), a TV Gaúcha apresentava mais tecnologia e gerenciamento comercial que a TV 

Piratini, pois ela já planejava, no futuro, ser produtora de programas. Mas o grande 

destaque na emissora foi o programa de auditório da Rádio Gaúcha, apresentado por 

Maurício Sirotsky. 

Ainda, segundo a autora, com a chegada da TV Gaúcha, teve início a competição 

por audiência, e a crise financeira chega para as duas empresas. 

 

Mesmo com a baixa qualidade das cópias que vinham de São Paulo e do Rio 

de Janeiro, tanto a Piratini quanto a Gaúcha precisaram reproduzir programas 

vindos de fora: a primeira, os da Tupi; a segunda, os da Excelsior. Para 

reduzir os custos, as emissoras precisavam diminuir, também, a programação 

local, que já havia sido de mais de 60% (STRELOW, 2009, p.6). 

 

 

Com a crise, a qualidade de transmissão das emissoras piorou, e problemas 

como o atraso na chegada das cópias dos programas dos outros estados, faziam com que 

eles reprisassem alguns programas e capítulos de novelas por vários dias. No final dos 

anos 1960, chega mais uma emissora ao estado, a TV Difusora. Nos primeiros anos, a 

programação da TV conseguiu chegar aos 70% de programação local. Segundo Strelow 

(2009, p.7), ―além da apresentação de um jornalismo diferenciado, com programas 

premiados e que tiveram seu formato adotado por outras emissoras, ao longo do tempo‖. 

A TV Difusora apresentou mais uma característica que as outras emissoras não 

apresentavam. Ela foi a primeira empresa a transmitir os programas com cores, em 

1972.  

No mesmo ano é criada a Rede Brasil Sul, a RBS TV, a afiliada mais 

competitiva da Rede Globo. No entanto, a primeira emissora gaúcha a ser filiada da 

Rede Globo, foi a TV Gaúcha. 
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Com a Gaúcha pressionada a diminuir sua programação local por exigência 

da Globo, a Difusora e a Piratini tentam ocupar esse espaço. A última investe 

em funcionários e programas locais para alcançar o objetivo da Tupi, de 

chegar ao segundo lugar de audiência no Rio Grande do Sul – único espaço 

em que não ocupava essa posição. A má qualidade do sinal, no entanto, foi 

apontada como um dos motivos do insucesso da empreitada (STRELOW, 

2009, p.7). 
 

Até chegar às emissoras que temos hoje, no Rio Grande do Sul, algumas 

empresas passaram pela telinha gaúcha. No final dos anos 1970, surgiu no estado a TV 

Guaíba, do grupo Caldas Júnior, mas ela não conseguiu se consolidar e competir com as 

demais existentes na época. Os anos de 1980 marcam o fechamento da TV Piratini. De 

acordo com Strelow (2009, p.8), ―as concessões da emissora estavam vencidas e não 

poderiam ser renovadas, pois a lei exigia que as empresas estivessem com os impostos 

em dia, sem pendências trabalhistas ou processos na Justiça.‖ Com a cassação da TV 

Piratini, o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) conquista o espaço que antes era 

ocupado pela emissora no canal 5. Em 1980, outra emissora surge no Rio Grande do 

Sul, a TV Pampa de Comunicação, com 15% da programação local.  

Hoje, algumas dessas emissoras, se consolidaram no estado. Mas a que possui 

maior audiência é a RBS TV. No capítulo a seguir, vamos discutir a inserção da mulher 

na imprensa, por meio de uma perspectiva histórica. 
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CAPÍTULO 2 

 

FEMINISMO E IMPRENSA 

 

Os movimentos sociais feministas lutaram durante muitos anos para que seus 

direitos fossem respeitados: o direito ao trabalho, ao voto, e a igualdade salarial são 

alguns exemplos conquistados com muito esforço. No presente capítulo, são 

apresentadas as relações das mulheres com a imprensa, como ocorre a inserção do sexo 

feminino e das mulheres negras nas redações jornalísticas brasileiras. Ademais 

apresentamos como a televisão trabalha a questão de gênero e das minorias, neste caso, 

os negros.  

 

2.1 A questão do gênero 

 

Falar sobre gênero, neste trabalho, é um viés importante para a compreensão do 

objetivo desta pesquisa. Podemos chamar de um tema novo nas ciências sociais, pois 

começou a ser estudado nos anos de 1960, nos Estados Unidos, pelas consideradas 

minorias, negros e homossexuais com o objetivo de lutar por direitos igualitários, para 

quais fossem os grupos sociais.  

 Segundo Souza (2010), a discussão deste tema, no Brasil, iniciou com o 

incentivo dos movimentos feministas, nos anos de 1950 a 1970. Nessa época ocorre que 

a abordagem do tema se torna conhecida e debatida também no meio acadêmico, através 

de debates, palestras e artigos. As mulheres desempenharam um papel importante, se 

não, principal, para que o assunto se tornasse conhecido. Na época dos movimentos 

feministas, as mulheres além de exercerem seus trabalhos como escritoras, professoras 

ou advogadas, também colocavam em suas agendas temas como: mercado de trabalho, o 

direito ao voto, entre outros direitos que antes eram permitidos apenas para os homens. 

Essas discussões tinham o objetivo de atentar melhorias para a situação das mulheres 

perante a sociedade.  

 

É importante observar que as pesquisas e o debate sobre gênero não estão 

amarrados somente às lutas feministas, apesar de eles terem caminhado juntos. 

Os estudos sobre gênero, em grande parte, correspondem a uma reflexão 

feminista, mas tiveram participação de filósofas, sociólogas, psicólogas, 

literatas, e alguns poucos homens, dentre outros/as, que não estavam 

situados/as dentro do movimento (SOUZA, 2010, p.18).  
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Duarte (2003) apud Souza (2010) aborda quatro décadas de temáticas 

feministas: 1930, 1870, 1920 e 1970. Além dessas décadas, considera os dias atuais 

como sendo o período pós-feminismo, caracterizado pelos avanços conquistados pelos 

movimentos feministas.  

A mulher sempre precisou mostrar sua capacidade intelectual e de aprendizagem 

em todas as atividades que iria exercer. Pois, em décadas passadas, eram concebidas 

para procriar, cuidar dos filhos, da casa e do marido. Aos poucos, as mulheres começam 

a ter voz ativa com sua inserção na educação e nas escolas femininas, a partir de 1827. 

 

O ensino, ainda que voltado para a formação de donas-de-casa e esposas 

devotadas no ofício de tecer, cozinhar, dentre outros atributos considerados 

femininos, fez com que elas passassem a ter uma nova concepção de atuação 

social por conta de uma educação que se diferenciava daquela à qual se tinha 

contato, primordialmente em conventos, escolas particulares em casas de 

professoras e ensino individualizado (SOUZA, 2010, p. 19). 

 

 

A partir da educação, novas possibilidades começaram a surgir às mulheres. No 

decorrer do século, passaram a escrever para jornais e, assim, surge o primeiro jornal 

organizado pelo público feminino no Brasil. A mulher começa a exercer um papel que 

antes não podia, representando um grande avanço na época. Nas primeiras publicações, 

as mulheres só escreviam para falar de culinária e moda, e as notícias mais impactantes, 

ainda eram escritas pelos homens. Além disso, muitas publicações não eram assinadas 

por elas. Os periódicos eram considerados inferiores pelos críticos por causa do público 

ao qual era destinada (SOUZA, 2010). 

No Brasil, de acordo com Souza (2010), o primeiro jornal feminino foi o Jornal 

da Senhora, em 1852, da argentina Joana Paula Manso de Noronha. Uma década após a 

criação deste jornal, chega às bancas o jornal carioca O Belo Sexo, da escritora Júlia de 

Albuquerque. Ao contrário do que ocorria no primeiro jornal, voltado para o público 

feminino, no jornal O Belo Sexo, as mulheres assinavam seus textos, e eram 

incentivadas, também, a participar de reuniões de pauta. Desse modo, a opinião da 

mulher se torna importante no processo de construção da notícia. Após o surgimento 

destes dois jornais e revistas, são criados: O domingo (1873); O jornal das damas 

(1873); A família, (1888-1897) e O corimbo (1884-1944). 

De acordo com Souza (2010), cada publicação veiculada nos jornais sobre os 

direitos obtidos pelas mulheres, ocasionava críticas do público masculino. Um dos 
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nomes mais conhecidos das lutas feministas, na época, era Bertha Luz, uma das 

fundadoras da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Organização que lutou 

durante 50 anos pelos direitos igualitários das mulheres. Com todos os avanços 

ocorridos, os movimentos feministas não desistiram e lutaram por um dos direitos mais 

importantes da sociedade: o direito ao voto, o direito de decidir quem deve governar sua 

cidade, estado ou país. Conforme Souza (2010), dois movimentos sociais se destacaram 

nessa luta, um com participação de mulheres burguesas e outro movimento anarco-

feminista. 

A década de 1970, segundo a autora, foi a época que os principais progressos em 

relação a gênero ocorrem. Data como o Dia Internacional da Mulher, em 1975, foi 

constituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), além da criação de mais 

jornais voltados para a discussão do tema.  

 

As publicações eram voltadas para os mais variados temas desde a discussão 

entre o público e o privado que cercava a temática de gênero, à participação 

das mulheres operárias na sociedade brasileira, a condição da mulher negra, 

as relações entre a mulher e seu próprio corpo, seu envolvimento político, o 

direito à cidadania, dentre vários outros assuntos (SOUZA, 2010, p. 21).  

  

 

A questão de gênero, nesta época, ganha força e chega às universidades. Para 

Souza (2010), a discussão ocorria com a participação de professoras e alunas que 

buscavam debater o tema não somente em trabalhos na sala de aula. A mulher se torna 

mais independente, mostrando a sua capacidade para exercer funções que antes eram 

destinadas ao público masculino. Aos poucos, vai ocupando cargos importantes em 

multinacionais, nas forças armadas e no meio jurídico, por exemplo. Mesmo com as 

conquistas ocorridas, até hoje, as mulheres ainda não alçaram a igualdade em relação a 

empregos e salários, em comparação com os homens. Assim, o estudo sobre gênero 

ainda é fundamental para que esta realidade mude.  

 

 

2.2 Imprensa feminina no Brasil  

 

Quando falamos em imprensa feminina, vale destacar a criação de movimentos 

feministas para as conquistas das mulheres nas redações de jornais. A grande discussão 

em relação à política e a censura que havia na época, são de grande importância para a 
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expansão dos jornais feministas. Conforme Leite (2003), em artigo sobre a origem da 

imprensa feminina no Brasil.  

 Os jornais, nesse período, se destacaram por trazer inovações como linguagem, 

temas e discussões do momento político que o país vivia.  Brasil Mulher, publicado pela 

Sociedade Brasil Mulher, circulou com 16 edições periódicas, durante cinco anos. Já, 

Nós Mulheres, divulgado pela Associação de Mulheres, contou com oito edições, e 

durou 2 anos. Ambos os jornais tinham o objetivo de divulgar notícias que, geralmente, 

não eram veiculados pela imprensa tradicional.  

 

As feministas militantes do Brasil Mulher e do Nós Mulheres eram 

majoritariamente oriundas da esquerda, muitas das quais com passagem pela 

experiência da militância clandestina, da prisão, da tortura e/ou do exílio. 

Não foram, entretanto, diferenças profundas de concepção os motivos que as 

levaram a editar dois jornais e não apenas um, em uma mesma conjuntura, 

com tão poucos recursos financeiros e humanos (LEITE, 2003, p. 235). 

  

 Conforme a autora, os jornais surgem em um período chamado pós-luta armada, 

entre os anos de 1978 a 1980. Esse período representa a libertação da censura na 

imprensa e no modo como o jornalismo era feito.  

 

Há, nesse momento, uma grande ênfase nos assuntos ligados à subjetividade, 

ao indivíduo, o que sugere a politização do cotidiano entre as mulheres de 

esquerda, que buscam novas formas de expressão e mobilização, criticando 

severamente as relações verticalizadas, hierarquizadas e burocratizadas tão 

presentes na prática da esquerda tradicional (LEITE, 2003, p. 236).  

 

Apesar da importância desses jornais para a conquista das mulheres, em dar voz 

aos seus direitos e reivindicações, eles duraram pouco tempo, pois as questões 

financeiras de ambos eram precárias. De acordo com Leite (2003), na última página de 

seus exemplares, os jornais publicavam notas para que as pessoas colaborassem com 

dinheiro. Os temas abordados garantiam a abordagem da luta pela sua emancipação, 

exploração e teses sobre o tema em plena ditadura militar.  

Segundo Dias (2014), a imprensa feminina, no Brasil, surgiu no século XIX, 

época em que a mulher passa a ter voz ativa na sociedade, e as jornalistas começam a 

escrever nos jornais sobre poesia e moda. Segundo Câmara e Rocha Neto (2013) apud 

Dias (2014), as primeiras publicações serviram como porta voz para que expusessem 

seus pensamentos e indignações.  
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Nessa perspectiva, a mensagem de comunicação utilizada pela imprensa 

feminina da época continha apenas artigos e textos voltados ao universo da 

mulher (grifo nosso), tais como coberturas de bailes, modelos de 

vestuários, dicas de decoração e receitas culinárias (DIAS, 2014, p.31).  

  

Ainda, de acordo com a autora, os textos curtos, como as notas, foram destaque 

entre as mulheres do século XIX. As crônicas e resenhas também fazem parte dos textos 

que conquistaram o público feminino, assim como os livros de romance e notas que 

falavam sobre literatura. Os jornais e revistas de moda, além disso, faziam parte dos 

hábitos de leitura das mulheres, pois traziam ilustrações de moldes de roupas.  

 Com o sucesso dessas publicações, a imprensa da época volta seu olhar para as 

mulheres, visto que, elas não queriam mais ficar conhecidas penas como mães de 

família que cuidam de seus filhos e do lar. Além de ser dona de casa, a mulher pôde 

desenvolver tarefas fora do ambiente familiar, como por exemplo, trabalhar. Segundo 

Dias (2014), o Jornal das Senhoras, de 1852, querendo conquistar o público feminino, 

decide escrever publicações dirigidas para esse público. O seu diferencial eram notícias 

que faziam com que a imagem da mulher dona de casa mudasse.  

 Dias (2014) ressalta que a imprensa feminina torna-se conhecida, no Brasil, 

entre os anos de 1850 e 1910, época que as mulheres se inserem no meio jornalístico, 

não apenas como repórter, mas também, como editora.  

 

(...) somente a partir do século XX, com chegada da fotografia e com as 

reconfigurações feitas no jornalismo impresso, as revistas, jornais e folhetos 

voltados ao público feminino alcançaram um grande número de leitores. E, 

nesse novo ambiente da imprensa segmentada, cheio de oportunidades e 

flexibilizado, a mulher se viu participando ativamente. Vale ressaltar que foi 

nessa mesma época que os movimentos feministas ganharam notoriedade 

(DIAS, 2014, p.33). 

 

 A autora ainda destaca que a imprensa feminina pode ser dividida em três 

etapas: A primeira que trazia a mulher como dona de casa, mulheres para casar e cuidar 

dos filhos, ou seja, era reconhecida como um gênero inferior ao masculino. A segunda é 

aquela que muda o olhar da imprensa perante as mulheres, com a inserção de notícias 

sobre moda, fotografia e beleza. A terceira e última, quando os jornais e revistas 

mostram para a sociedade uma mulher diferente, que pode trabalhar, cuidar da beleza e 

ser dona de casa, tudo isso ao mesmo tempo. A autora finaliza ressaltando a importância 

da imprensa para que a imagem da mulher dona de casa fosse modificada, ao mostrar 

que ela pode atuar em várias funções.  
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2.3 A mulher e a mulher negra no jornalismo: uma perspectiva histórica 

 

O espaço da mulher no jornalismo foi conquistado aos poucos. A partir das lutas 

femininas, ela conquistou o direito de votar, de frequentar universidades, participar de 

competições esportivas e o direito de trabalhar sem ter a autorização do marido, um 

processo lento e adquirido há poucas décadas. No jornalismo, isso não foi diferente e, 

no final do século XIX, a mulher começa a se inserir na imprensa brasileira. Segundo 

Alexandrino (2011), foi a partir da inclusão da mulher na imprensa que as redações 

viram uma forma de divulgar as conquistas realizadas por elas e, assim, conseguir fugir 

do estereótipo de dona de casa e mãe, como ocorria no século passado.  

No início, as mulheres faziam parte das coberturas de assuntos como educação, 

filhos, família. Editorias como o esporte, economia e política ficava a cargo dos 

homens. Alexandrino (2011) afirma que a inserção da mulher no jornalismo era vista 

como mão-de-obra barata, pois seu talento não era reconhecido pela imprensa, na época.  

 

A mulher jornalista do final do século XIX buscava o fim de estereótipos, 

isso justifica porque os periódicos que surgiram nesse período continham 

excesso de feminismo. Essa utilização excessiva do feminismo era forma 

para propagar a luta feminina pela entrada no mercado de trabalho e na 

sociedade como agente ativo. A imprensa escrita abriu espaço para ideias 

femininas com a propagação dos periódicos femininos a visão de dona de 

casa, esposa, mãe e mulher submissa ao marido começavam a ser 

modificadas (ALEXANDRINO, 2011, p.33). 
 

 O primeiro jornal de mulheres surge em 1852, no Brasil, em Florianópolis, Santa 

Catarina, sob o nome de O Crepúsculo. No jornal, era incentivada a produção literária e 

o trabalho das mulheres no jornalismo. Na época, era muito forte a luta contra o 

machismo, e a sociedade conservadora, a imprensa existia para que as mulheres 

pudessem relatar seus ideais. Em 1918, nascia o primeiro jornal fundado e escrito 

somente por mulheres, intitulado Pena, Agulha e Colher. O periódico tinha o objetivo 

de valorizar o trabalho das mulheres jornalistas, além de atingir um número maior de 

leitoras. Com isso, ganha mais força nos movimentos sociais por direitos iguais. 

Conforme Alexandrino (2011), a inclusão da mulher no jornalismo no final do século 

XIX e início do século XX, foram determinantes para que conseguissem alcançar não 

somente seus direitos, mas também, outras parcelas da sociedade que sofriam com o 

estigma de inferioridade por parte de uma sociedade preconceituosa.  
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Foi nesse período, quando as mulheres tiveram grandes papéis dentro de guerras 

e lutas por uma sociedade mais justa, que elas começaram a ser mais valorizadas. A 

década de 1970 foi marcada pela ascensão da mulher no mercado de trabalho 

jornalístico, quando a luta por uma sociedade igualitária mostrar os primeiros 

resultados. Durante os anos de 1970, houve uma mudança. Após adquirem maior nível 

de escolaridade, tanto as profissionais como as que estão na sociedade de modo geral, 

começaram a se interessar em assuntos que antes não havia interesse.  

A maioria destas conquistas ocorreu a partir da criação de leis como o Art. 242,  

de 1932, que prevê que a mulher tem o direito de frequentar escolas e universidades. O 

direito ao voto, por exemplo, foi autorizado também em 1932, quando Getúlio Vargas 

assinou o decreto. Em 1951, a Organização Internacional do Trabalho aprovou a 

igualdade de remuneração entre homens e mulheres. Nos anos 1960, foi a vez do 

Estatuto da Mulher ser sancionado. Nele, a mulher adquiriu o direito de trabalhar sem a 

autorização do marido, receber herança e também requerer a guarda de seus filhos.  

Depois do direito ao voto, foi a oportunidade da mulher ocupar uma das vagas 

do Senado brasileiro. Eunice Michilles, do Partido Social Democrático (PSD) do 

Amazonas, em 1979, se torna a primeira mulher a exercer o cargo de Senadora. Nos 

anos 80, foi criado o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, no Rio de Janeiro, 

(CEDIM). Este conselho somente foi criado, após reinvindicações dos movimentos 

feministas do Brasil. Uma das leis mais esperadas pela mulher brasileira, foi sancionada 

em 2006, a lei nº 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha. Ela defende a 

mulher contra agressões físicas e morais. Esses avanços mudaram muito a situação da 

mulher, mas um dos aspectos que ainda precisa ser modificado refere-se a igualdade 

salarial. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 2007, a 

mulher terá equiparação salarial com o homem somente após 87 anos.  

Para a mulher negra, isso é bem mais complicado. Vários fatores contribuíram: 

como a discriminação sofrida desde que os primeiros negros chegaram ao Brasil. A 

situação da mulher negra, no Brasil, é resultado da realidade vivida desde os tempos de 

escravidão. Hoje, ainda existem muitas diferenças salariais, por exemplo, quando 

falamos em brancos e negros no mercado de trabalho. Pesquisas realizadas pelo 

Ministério do Trabalho (MTE), em 2012, mostram que ao longo dos últimos dez anos, 

as mulheres negras ainda apresentam o menor nível de escolaridade, ocupam o menor 

número de cargos de chefia em empresas e possuem menor salário do país. O número de 

mulheres que conseguiram romper a barreira da discriminação, ainda é pequeno.  
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Na comunicação, a mulher conseguiu seu espaço ao longo dos anos. ―A maioria 

destas jornalistas, na época, também enfrentou o preconceito dentro e fora das redações, 

já que, o jornalismo era uma profissão exclusiva dos homens‖ (CASADEI, 2011, p.2). 

A participação feminina no jornalismo toma força nos anos de 1970, quando as 

profissionais ganham seus primeiros cargos de chefia na área. Maria Lucia Fragata, 

Cecília Prada e Carmem Silva, são alguns dos nomes de jornalistas da época. Segundo 

dados publicados no livro “Mulheres jornalistas – A grande invasão”, de Regina 

Helena de Paiva Ramos, nos anos de 1940, 15 mulheres participavam das redações 

jornalísticas. Em 1950, esse número aumenta para 30.  

Conforme Ormaneze (2013), a imprensa que dedicou seu espaço as mulheres, 

antigamente poderia ser chamada de ―femininos‖ e não ―feministas‖. O autor adverte 

que esta palavra tem um teor político e ideológico muito grande, por conta das diversas 

reivindicações por condições de igualdade. ―(...) a imprensa feminina é aquela dirigida e 

pensada para mulheres. A feminista, embora se dirija ao mesmo público, se distingue 

pelo fato de defender causas‖ (ORMANEZE, 2013, p.2).  

Segundo o autor, o que chamamos de imprensa feminista só começa a surgir a 

partir da Revolução Francesa, com a chegada da revista L`Athénée des Dames, escrita 

somente por mulheres. No Brasil, o espaço para a mulher surge no Rio de Janeiro, em 

1832, com a chegada do Jornal das Senhoras, e Joana Paulo Manso de Noronha se 

torna a primeira mulher a dirigir um jornal no Brasil. No veículo, era possível ver 

publicações de artigos de moda, literatura, artes e política. O Jornal das Senhoras foi 

publicado até 1855. 

Depois de tantas lutas para se inserir no mercado de trabalho jornalístico, a 

mulher representa, hoje, a maioria nas redações. Conforme citado inicialmente, a 

Federação Nacional dos jornalistas (FENAJ) publicou uma pesquisa, em 2013, que 

mostra a expansão da presença feminina na profissão. Segundo os dados, há 64% de 

mulheres trabalhando na área. Mesmo com sua inserção mais significante, os homens 

ainda predominam no cargo de chefia. Essa porcentagem ainda revela, que as mulheres 

brancas, solteiras, e com até 30 anos, são as que se destacam na profissão. A pesquisa 

também mostra que os brancos compõem 72% das redações, enquanto de cor preta 5%, 

parda 18%, amarelo 2%, e indígena 1%. Esses dados alarmantes revelam que mesmo 

com as oportunidades criadas no decorrer dos anos para a inserção de pardos e negros 

nas redações, pouco se avançou.  
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Os movimentos sociais podem ser citados como um dos fatores que ajudaram na 

redução da desigualdade no Brasil. O trabalho de muitos grupos, como por exemplo, 

movimentos feministas e movimento negro, são essenciais num país onde o preconceito 

e a discriminação são recorrentes.  

Eles, há anos debatem e lutam pela inserção de negros, mulheres e indígenas 

dentro dos meios de comunicação. Apesar disso, a imprensa ainda apresenta 

estereótipos. Assim, as mulheres negras e indígenas são as que mais sofrem com a 

discriminação na mídia nacional. Conforme Basthi (2011), no guia elaborado para 

jornalistas sobre gênero, raça e etnia, as mulheres negras e indígenas convivem com a 

negação cultural de sua etnia e, em decorrência disso, sofrem diariamente danos 

emocionais.  

 

A luta das mulheres pela inserção de uma representação feminina isenta de 

estereótipos, pela adoção de uma linguagem de gênero não discriminatória e 

pelo reconhecimento da participação das mulheres em vários setores da 

sociedade não alcançará a sua plenitude sem o combate às práticas e 

mecanismos de exclusão racistas e etnocêntricas presentes na mídia em 

relação às mulheres negras e indígenas, sobretudo (BASTHI, 2011, p.18). 

 

 

O mercado de trabalho jornalístico, principalmente o televisivo, apresenta um 

tratamento de gênero e etnia distorcido das mulheres negras, sendo elas expostas 

cotidianamente a discriminação moral e sexual, pelo fato de serem mulheres.  Nas 

redações, hoje, elas são a maioria, mas ainda são poucas que conseguem desempenhar 

um papel de chefia, por exemplo. Quando pensamos nas mulheres negras, a situação é 

ainda pior. Basthi (2011) ressalta que as mulheres não ocupam lugar de chefia, ganham 

menos e são descartadas na seleção de emprego, pois engravidam, ou quando já 

possuem filhos.  

 

No caso das mulheres negras, a dupla discriminação (racismo e sexismo) faz 

com que o grupo ocupe os piores postos e ganhe os menores salários – 

independentemente do grau de escolaridade. Estudos já comprovaram que o 

salário médio de uma trabalhadora negra é a metade do da trabalhadora 

branca. Pesquisas também apontam que a trabalhadora negra se insere mais 

cedo no mercado de trabalho e é a última a sair, sempre ocupando cargos de 

nível hierárquico inferior, com salários menores e, em muitos casos, no setor 

informal da economia e sem acesso aos devidos direitos. (BASTHI, 2011, 

p.22).  

 

A ausência de negras nas redações pode ser considerada como um retrato do 

preconceito e discriminação existente no Brasil, além da presença de estereótipos na 
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televisão nacional. Segundo Méndez (2007), a mulher, para conseguir a conquista de 

seus direitos, desafiou suas funções naturais impostas pela sociedade como, por 

exemplo, conciliar a maternidade com o trabalho fora de casa.  

Diante disso, no próximo capítulo apresentamos a representação do negro na 

televisão brasileira, identidade, mudanças ocorridas nos últimos anos, além de aspectos 

históricos.  
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CAPÍTULO 3 

 

A REPRESENTAÇÃO DO NEGRO NA TELEVISÃO 

 

A vinda do negro para o Brasil foi marcada por muitas dificuldades. Chegar a 

um país desconhecido, em condições desumanas, trancados em porões, sem ver a luz do 

dia, trabalhar horas no sol e na chuva, sem receber um salário, são algumas situações 

que marcaram a vida do negro no início do século XVI. Diante disso, esse capítulo traz 

alguns aspectos que explicam a chegada do negro no Brasil. Para contemplar a questão 

do negro na televisão serão encontrados subtítulos que explicam como o negro é 

representado na televisão (novela, minisséries e telejornal) e o que mudou em relação a 

esse item, hoje, nas emissoras brasileiras. 

  

3.1 Aspectos históricos do negro no Brasil 

 

 Trancados em navios negreiros sem poder ver a luz do dia. Assim foi a chegada 

do negro, no Brasil, que tinha uma jornada de trabalho dura, escravizada. Conforme 

Ribeiro (2004), as atuais favelas existentes, no Brasil, podem ser comparadas as 

senzalas e porões escuros onde os negros viviam. Mesmo com o fim da escravidão, a 

vida do negro seria de muitos obstáculos.  

 

Muitos dos que lutaram para que a escravidão fosse extinta se esqueceram de 

que não bastava apenas uma folha de papel assinada pela Princesa Isabel. Os 

negros estavam livres sim, mas sem onde morar, trabalhar e estudar. A 

liberdade, tão almejada pelos escravos, se mostrou algo não tão bonito 

quando visto de perto, pois muito já havia sido tirado desta população 

(RIBEIRO, 2004, p.14). 

  

 Esses aspectos históricos refletem até hoje na vida dos negros brasileiros. A 

dificuldade de se inserir na sociedade e o preconceito estão sempre intrínsecos ao 

afrodescendente. Se pensarmos sobre as condições que os negros viviam no século XIX, 

verificamos que muitos ainda convivem em situações de descaso. Violência, alto índice 

de analfabetismo, maior número carcerário e baixos salários, são dados que comprovam 

que muito ainda pode ser mudado.  

 

A casa própria sonho de muitos negros e negras brasileiros, não tem o mesmo 

colorido quando esta fica no alto de um morro, no qual, para se ter acesso, é 
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preciso enfrentar uma barreira de armas e drogas. O marrom dos papelões e 

latões que se transformam em paredes nada tem a ver com a casa aspirada 

pela parcela pobre de nossa população, que é, em sua maioria, negra 

(RIBEIRO, 2004, p.15).  

 

 

 De acordo com a autora, o dia 13 de maio de 1888, não modificou a vida do 

negro, na época, apenas lhe concedeu a liberdade, e não a igualdade entre todas as etnias 

como era desejada. A autora ainda revela que a data nada mais é do que uma imposição 

da elite branca para os movimentos negros. Para eles, a data de importância e relevância 

para a povo afrodescendentes é o dia 20 de novembro, pois comemora-se o Dia da 

Consciência Negra. Nesse dia, ocorreu a morte do líder do Quilombo dos Palmares, 

Zumbi, um dos guerreiros mais importantes, que lutou pela igualdade do negro diante 

das outras etnias.  

 O mercado de trabalho, é outra barreira enfrentada. Ribeiro (2004) faz uma 

comparação do mercado de trabalho para o negro no ano em que ocorreu a abolição da 

escravidão e os dias atuais. Para a autora, poucos avanços ocorreram.  

 

Enquanto eram escravos e, por isso mesmo, não precisavam ser remunerados 

pelos serviços prestados, os negros eram a mão-de-obra ideal para as 

fazendas de café. Mas, com a abolição e a proclamação da igualdade entre 

todos, isto mudou. Os fazendeiros preferiram pagar mão-de-obra estrangeira 

branca a pagar os negros que já estavam acostumados com o trabalho 

(RIBEIRO, 2004, p.16). 

  

 Hoje, no mercado de trabalho, o negro é analisado a todo o momento, 

precisando sempre se destacar para poder alcançar seus objetivos. Dados citados na 

introdução desta pesquisa revelam que a mulher negra recebe menor salário que a 

mulher branca, por exemplo. Conforme a autora, o negro de 120 anos atrás, época da 

escravidão, sabia que estava lutando contra senhores, fazendeiros com poder aquisitivo 

e com forte poder de influência na sociedade.  

 

(...) no Brasil, o mito da democracia racial está entranhado no subconsciente 

das pessoas. Os negros não têm argumentos para combater o racismo, pois, 

quando afirmam que este acontece, sempre tem um otimista para relembrar 

Gilberto Freyre e dizer que o Brasil é um celeiro da mistura das raças e, por 

isso, o racismo se torna inexplicável (RIBEIRO, 2004, p.17). 

 

  

Para a autora, o preconceito precisa ser encarado como um problema da 

sociedade para que, assim, seja combatido e a igualdade entre os povos aconteça.  
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3.2 Representação Social do Negro 

 

Ao pensamos em representação social, estamos diante de um conjunto de 

explicações, definições simbólicas de um grupo ou indivíduo. Para Lourenço (2013), a 

representação social está relacionada a símbolos e imagens como raça, cor, etnia, classe, 

e religião.  

 Na situação do negro, a sua representação social está inteiramente ligada ao seu 

passado, sendo considerado assim, um ser histórico, político e social. A história do 

negro relatada em livros - e que conhecemos - deixa claro o contexto de desigualdade 

enfrentado desde a escravidão: estigmatizados como seres inferiores, subalternos, sem 

capacidades de ensino e aprendizagem.  

De acordo com Santos e Silva (2006) apud Lourenço (2013), o preconceito e a 

discriminação contra o negro existem desde a escravidão, ocasionando um atraso 

cultural na sociedade, a partir da desigualdade econômica e cultural. Segundo a autora, 

toda a carga imposta nos valores exigidos pela sociedade em relação ao negro, fez com 

que sua imagem fosse estereotipada, desvalorizando-o diante das demais etnias, tanto 

culturalmente, economicamente e socialmente.  

 

[...] ser negro na sociedade brasileira, por exemplo, geralmente significa ter 

um padrão de vida inferior e menos acesso a serviço de qualidade nas áreas 

de saúde e educação do que os brancos, mas significa também criminalidade, 

licenciosidade e outros atributos negativos considerados inerentes as pessoas 

de ascendência africana (HANCHARD, 2001, apud LOURENÇO, 2013, 

p.30). 

 

 Ser negro, no Brasil, é carregar junto de si uma identidade racial e, além disso, 

um posicionamento político (LOURENÇO, 2013). A constituição brasileira afirma que 

todos são iguais e possuem os mesmos direitos, independente da cor da pele, crença, e 

condição financeira. No caso dos negros, isso não ocorre, já que foram forçados a 

acreditar que teriam as mesmas oportunidades de ascensão que os brancos, o que não foi 

verdade. ―Sem ajuda do governo e da classe dominante, a população negra teve que 

promover, com esforço próprio, sua educação, primeira barreira a ser vencida rumo à 

equiparação socioeconômica‖ (RIBEIRO, 2004, p.21).  

 

Não há como dizer que as oportunidades são iguais para todos se no Brasil os 

negros vivem, em média, seis anos menos que os brancos, recebem menos da 
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metade de seus salários e, de cada mil crianças negras nascidas vivas, 76,1 

morrem antes de completar 5 anos de idade, 30,4 a mais que as crianças 

brancas. Não há como afirmar que existe igualdade em um país onde dos 

cerca de 45% de afrodescendentes (negros e pardos), 69% desta população é 

pobre e a taxa de pobreza entre os negros é quase 50% maior que entre os 

brancos (RIBEIRO, 2004, p.22).  

 

 A partir dos dados mostrados acima, é possível perceber que a representação do 

negro, no Brasil, ainda está ligada a inferioridade, a menos acesso a serviço de 

qualidade nas áreas de saúde e educação, além de criminalidade, licenciosidade e outros 

atributos negativos considerados inerentes às pessoas de ascendência africana. Para a 

autora, o racismo e a discriminação não existem entre si, mas são apoiados na 

representação social, construída a partir da convivência dentro de um grupo e da relação 

social.   

  

3.3 Identidade negra e televisão  

 

Antes de discorrermos sobre a identidade negra, é necessário fazer algumas 

reflexões e apontar temas sobre o conceito de identidade, propriamente dito. De acordo 

com Hall (2006), na contemporaneidade estão surgindo novas identidades, resultados da 

evolução da sociedade no decorrer dos anos. Para explicar melhor o assunto, o autor 

divide em três concepções o estudo da identidade.  

A primeira é o ―sujeito do iluminismo‖ que consiste no ser centrado, unificado, 

dotado de capacidades como a da razão, consciência e ação. Nessa primeira 

classificação, o ―eu‖ define a identidade de uma pessoa. Já a segunda concepção, a do 

―sujeito sociológico‖, necessita do outro para conseguir definir a sua identidade. A 

partir da convivência com outros seres, o sujeito pode adquirir valores, sentidos e 

símbolos que, sozinho, não conseguiria. O autor afirma que a identidade é formada a 

partir da essência interior do sujeito, mas que pode ser modificado num diálogo com as 

diferentes culturas existentes na sociedade.  

 

A identidade, nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre o 

"interior" e o "exterior"— entre o mundo pessoal e o mundo público. O fato 

de que projetamos a "nós próprios" nessas identidades culturais, ao mesmo 

tempo que internalizamos seus significados e valores, tornando- os "parte de 

nós", contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares 

objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. A identidade, então, 

costura (ou, para usar uma metáfora médica, "sutura") o sujeito à estrutura. 

Estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, 

tornando ambos reciprocamente mais unificados e predizíveis (HALL, 2006, 

p. 2).  
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 A terceira classificação é do ―sujeito pós-moderno‖, aquele que não tem uma 

identidade fixa. O sujeito, a todo o momento, representa uma identidade diferente 

dependendo da situação que está vivendo, pois a sociedade é quem constrói a 

identidade.   

 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 

fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e 

representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com 

cada unia das quais poderíamos nos identificar — ao menos temporariamente 

(HALL, 2006, p. 3).  

 

A identidade é construída a partir do ambiente em que vivemos. O Brasil é 

conhecido pelo poder de miscigenação que une várias etnias, e essa característica pode 

ser colocada como uma identidade construída pelo país, que faz com que ele seja 

reconhecido.  

Quando pensamos sobre a miscigenação nas Américas, Brasil e Estados Unidos 

são os países com o maior número da sociedade multirracial. Se analisarmos as questões 

de emprego, expectativas de vida, taxas de fertilidade, entre outros fatores, vemos que 

os dois países se diferenciam pouco em relação à desigualdade racial. Mesmo, o Brasil, 

com um número de descendentes africanos muito maior que nos Estados Unidos. 

Segundo Araújo (2004), o negro brasileiro é categorizado de duas formas. O censo 

oficial usa a categoria ―preto‖ para aquele que predominantemente tem a pele de cor 

escura. A segunda categoria seriam os ―pardos‖, ou seja, aqueles que têm em seu DNA 

uma mistura de etnias, como por exemplo, branco e negro. 

O negro sempre teve uma participação mínima nos programas da televisão 

brasileira, no seu início. Para Araújo (2004), hoje, no país, não encontramos pessoas 

negras com um olhar mais crítico sobre os programas apresentados na telinha. ―A 

maioria dos afro-brasileiros está tão familiarizado com a ordem estabelecida pela 

produção simbólica das redes de tevê, marcada por referências eurocêntricas, como 

todos os outros segmentos étnicos/raciais do país‖ (ARAÚJO, 2004, p.65).  

Uma comprovação deste fato, de acordo com o autor, são os programas 

apresentados na década de 1980, pela TV Globo, no qual, eram comandados pelas 

apresentadoras infantis Xuxa e Angélica. Os programas apresentavam uma perspectiva 

cultural marcada pela ênfase na estética branca. Essas conotações acabavam refletindo, 
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futuramente, numa sociedade com desigualdade racial. ―Parece-nos, portanto, que a 

resistência cultural e política da população negra brasileira ainda não conseguiram 

produzir na televisão, em quantidade significativa, imagens e programas que revelem os 

seus valores e experiências do seu próprio grupo‖ (ARAÚJO, 2004, p. 66). 

A não existência da representação da identidade negra na televisão também pode 

ser observada em peças publicitárias, o que gera algumas discussões desde a década 

anterior. Pesquisa realizada em 1986, com publicitários paulistas, questionou o porquê 

de negros somente aparecerem em comerciais em situações inferiores diante às demais 

etnias. Para o assombro, as justificativas colocadas por eles foram: representar um 

modelo de família média brasileira, onde não existem negros; o negro não é 

consumidor; os clientes não aceitavam a inclusão do negro no seu produto, e por último, 

a publicidade é o reflexo da sociedade preconceituosa e racista que temos. 

Pesquisa feita por Hasenbalg (1982) apud Araújo (2004), nos anos 1980, 

verificou a presença de apenas 3% de negros em comerciais de televisão, no Brasil, 

constatando a estratégia de branqueamento do negro na televisão brasileira. Outra 

pesquisa elaborada pelos pesquisadores Subervi-Velez e Oliveira (1991) apud Araújo 

(2004) traz um levantamento de 1500 comerciais, no ar durante 59 horas, da 

programação do horário nobre, nas três maiores redes de TV, dos estados do Rio de 

Janeiro e Minhas Gerias. Os dados mostraram que os negros apareciam em 39 

comerciais e em papéis secundários, sendo nove com falas. E, em quatro comerciais, 

apresentavam papéis principais, sendo um sobre a abolição da escravatura. Para o autor, 

as pesquisas revelam que a ausência de negros na televisão não pode ser justificada pelo 

preconceito existente na sociedade.  

 

(...) Não pode ser justificada somente como decorrência da imposição e 

preconceitos de fora dos veículos, dos anunciantes externos, que estariam 

operacionalizando os preconceitos existentes na sociedade, mas também 

como resultado de um pretenso realismo e modernismo dos produtores de 

tevê, que estariam buscando corresponder às exigências do mercado 

(ARAÚJO, 2004, p. 68).  

 

 

O que podemos observar é a televisão sendo mais um meio para a política da 

invisibilidade, desigualdade e discriminação no Brasil. De acordo com o autor, somente 

no final dos anos 90, é que a mídia, em geral, começou a despir do preconceito. Em 

1997, uma família negra tornou-se protagonista de um comercial de uma grande 



33 
 

empresa de chocolate, a Lacta. Desse modo, a família do senhor Natalino F. Coelho 

pode ser vista em rede nacional
9
.  

O movimento negro teve grande importância para que os avanços acontecessem 

depois de alguns anos. Por meio da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, do Código 

Brasileiro de Telecomunicações. Na lei, mas precisamente no artigo 53, ficou 

constituída a coibição da prática do racismo nos meios de comunicação, prevendo 

também punição e cassação de alvará de funcionamento da empresa.  

Araújo (2004) comenta uma pesquisa realizada por ele entre maio e agosto de 

1994, sobre a identidade e estratégias de comunicação televisiva. O trabalho foi feito 

com lideres de organizações não governamentais e de grupos culturais, a partir de um 

questionário, em capitais com mais ausência de negros, sendo elas: Salvador, Rio de 

Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. A pesquisa revelou a preocupação dos 

participantes do trabalho em fazer críticas contra a forma de como o afro-descendente é 

abordado nos meios de comunicação. Alguns dos pontos abordados foram: a 

representação através de estereótipos negativos, que reafirmam o imaginário construído 

no período escravocrata. Um exemplo é o negro em papel de serviçais em telenovelas. 

Outras questões abordadas foram: a invisibilidade da ação positiva dos negros; a cultura 

negra vista como folclore, e não como parte da cultura popular brasileira e das 

preferências do povo brasileiro; o negro como elemento de diversão do branco; e a 

apresentação do negro como pobre e favelado, visto nos telejornais (ARAÚJO, 2004). 

Com a inserção da lei como linha de apoio contra o racismo, e para que o negro 

tivesse uma maior visibilidade na televisão - começou uma certa influência em relação 

ao que seria veiculado pelas emissoras. Conforme Araújo (2004), desde o final dos anos 

1990, as lideranças sociais e de operadores de direito, lutam para o término do racismo, 

não somente como violência, mas também, como bloqueio e privação do acesso a bens e 

serviços, usando a lei do consumidor e colocando o racismo como um dano moral.  

Com o passar dos anos, as iniciativas para a inclusão do negro dos meios de 

comunicação se manteve. Com a presença de vários parlamentares negros do legislativo 

brasileiro fizeram com que a Constituição Brasileira mudasse, em 1988. Uma 

Constituição Estadual da Bahia, por exemplo, garantiu a presença de negros em 

propagandas do governo estadual. Em 1995, segundo Araújo (2004), a senadora 

                                                           
9
 Em 1997, a empresa de chocolate Lacta coloca no ar o primeiro comercial protagonizado por uma 

família negra de classe média no Brasil, a família do senhor Natalino. O comercial foi elaborado para a 

páscoa do mesmo ano.  
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Benedita da Silva apresentou o Projeto de Lei nº 10, que prevê a inclusão de negros nas 

produções de filmes, novelas e peças publicitárias. O Projeto de Lei gerou algumas 

discussões, pois abordava a existência de 40% de negros em comerciais do governo, 

novelas e minisséries. No mesmo ano, a vereadora do Rio de Janeiro, Jurema Batista, 

conseguiu aprovação na Câmara Municipal do Projeto de Lei que permite 40% da 

população negra em campanhas do município.  

No ano seguinte, três deputados negros criaram o Projeto de Lei nº 2.419, que 

defende a proporcionalidade da representação de negros na publicidade. E em 1998, o 

deputado federal Paulo Paim reafirmou o Projeto de Lei da senadora Benedita da Silva. 

O artigo 3º do Projeto de Lei apresenta a obrigatoriedade das emissoras de televisão em 

mostrar imagens de negros em 25% do número total de atores e figurantes de uma 

novela ou minissérie. E as peças publicitárias com 40% de figurantes e atores.   

 

3.3.1 Estereótipo 

 

Assim como no rádio, a voz é um dos elementos mais importantes para a 

comunicação. No jornalismo impresso, a foto e o texto são recursos essenciais para o 

leitor. Na televisão, a imagem é a principal característica desse veículo. Nos telejornais, 

isso não é diferente, o repórter e o apresentador são profissionais importantes para a 

divulgação da notícia, por isso, o estereótipo deles é tão exigido pelas emissoras. Para 

Scott (2013) apud Dias (2014), os apresentadores e repórteres de televisão constituem a 

moldura de um telejornal, sendo a boa aparência um elemento importante. A beleza ou a 

falta de beleza está associada em nossa sociedade, a gordura e ao envelhecimento. A 

autora, ainda ressalta, que quem não está de acordo com os padrões de beleza exigidos 

pela sociedade, é excluído do convívio da mesma.  

 

É através da imagem (corpo, rosto, cabelo) que se atinge a confiança nos 

telejornais. Conforme a visão da autora, as comunicadoras de televisão 

necessitam ter simetria e um porte físico magro e elegante, uma vez que esse 

é o estereótipo que a sociedade caracteriza como desejável, mesmo que seja 

notável que, em outra época da história, no século XIX, as mulheres mais 

gordas foram o padrão de beleza (DIAS, 2014, p. 42).  

  

Segundo a autora, a beleza das apresentadoras e repórteres de televisão é um 

trunfo para atrair e cativar o telespectador. Essa relação do apresentador com o 

telespectador pode ser chamada de relação espetacular, sendo o corpo uma das ligações 
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principais para que essa relação e troca aconteçam. Se o ―corpo não for o certo‖, a 

relação fica prejudicada, o corpo se torna como mercadoria, podendo haver uma troca 

caso o estranhamento aconteça.  

 

Dado o exposto, percebe-se que esses padrões exigidos fazem parte de uma 

seleção e, somente, os corpos aptos serão escolhidos. Sendo assim, os 

selecionados servirão como exemplo a ser seguido pelo público. Essas 

características físicas exigidas, mesmo que passem despercebidas pelo 

espectador, mas que de forma inconsciente possam causar associações são 

denominadas estereótipos (DIAS, 2014, p.43). 

 

 

 Conforme Moroni e Oliveira Filha (2008) apud Dias (2014), o termo estereótipo 

pode ser definido como padrões pré-determinados pela sociedade a uma pessoa ou 

grupo. A autora, ainda destaca, que esse termo é resultado de um processo cultural, que 

resulta em ideias e entendimentos equivocados, causando assim, julgamentos. Dias 

(2014) ainda ressalta que no caso do negro, os estereótipos podem ser classificados 

como xingamentos e comparações com macaco, uma pessoa feia e suja, que pode ser 

oriunda dos anos de escravidão. 

Para Diniz (2000), o estereótipo mantém relação estreita com o conceito de 

estigma, que, originalmente, designa ferimento, cicatriz. Seus derivados, ―estigmatizar‖, 

―estigmatização‖, têm o sentido de censurar, condenar, aviltar o nome, a reputação de 

alguém. No sentido usual, significa prejudicar, ou fazer um julgamento prematuro de 

alguém; julgar pela aparência. ―Embora seu caráter disfórico, a estigmatização é um 

processo comum tanto nas relações interpessoais quanto sociais e ocorre sempre que o 

individual passa a caracterizar o coletivo‖ (DINIZ, 2000, p.139). Segundo a autora, 

dessa forma ocorrem as generalizações estigmatizadas. 

A autora, ainda explica, que o discurso televisivo, por exemplo, utiliza imagens 

que revalidam valores ―inquestionáveis‖ do senso comum: o estereótipo da mãe 

perfeita, da mulher chique ou sensual, do jovem ―autêntico‖, sobretudo na publicidade. 

―O estereótipo da beleza feminina, cujo modismo de época é a silhueta top model ou da 

boneca Barbie, representa a preocupação de muitas mulheres que se obrigam a regimes 

constantes e cirurgias corretivas com consequência muitas vezes nefastas‖ (DINIZ, 

2000, p.139). 

 Para Moroni e Oliveira Filha (2008) apud Dias (2014), os telejornais colaboram 

para a criação de estereótipos na sociedade. Pois, o telejornal, reforça a âncora como 

porta voz do telespectador e a responsável por transmitir a credibilidade do jornal. É 
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representada, assim, a imagem da mulher desejada por grande parte dos homens e 

símbolo de moda a ser seguido pelas mulheres. 

 De acordo com o Dicionário Escolar Língua Portuguesa (1999), a palavra 

Estereótipo significa impressão por estereotipia, chavão, lugar comum. Conforme 

Lourenço (2013), os estereótipos se referem ao ato de falar de características de um 

grupo ou individual. O estereótipo individual pode ser caracterizado de acordo como a 

pessoa se veste, o cabelo que usa, e sua situação financeira. E, a mídia, tem um grande 

poder de criar estereótipos.  

 

A televisão utiliza imagens que é tomada como valores inquestionáveis pela 

sociedade como: exemplos de mães perfeitas, mulheres que sabem se vestir 

bem, a beleza feminina, cujos exemplos são modelos magras, fazendo com 

que muitas mulheres venham a fazer regime e cirurgias para chegar a um 

padrão de beleza aceitável pela sociedade, relacionando também o negro a 

uma imagem ruim, havendo sempre a questão de ser subalterno na sociedade 

(LOURENÇO, 2013, p. 22).  

 

 

 A televisão não pode ser considera como a única que tem o poder de criar 

estereótipo na sociedade atual. Para a autora, a escola também pode ser citada como um 

ambiente em que o estereótipo começa a ser reproduzido. A cor de pele, jeito do cabelo, 

e corpo, são alguns dos exemplos. Junto com a associação do estereótipo, ou do que é 

certo e errado, adequado ou não, a discriminação e o preconceito também tomam 

evidência. Para Gomes (2002) apud Lourenço (2013), a escola ao invés de ser um 

ambiente livre de desigualdade, se torna conhecida como um local de produção e 

reprodução de discriminação e preconceito. Já, Bourdieu (2004) apud Lourenço (2013), 

afirmam que o estereótipo pode ser amparado por um senso comum, que pode ser 

contestado, ficando a par da sociedade a aceitação inconsciente do lugar-comum que ele 

foi criado.  

 

3.3.2 Estratégia de branqueamento 

 

Apesar da inserção da mulher no mercado de trabalho jornalístico - que cresce a 

cada ano - ainda percebemos a presença de estereótipos nas mulheres que se apresentam 

em frente à tela. A representação da mulher negra ainda é escassa nas emissoras de 

televisão brasileiras e, principalmente, gaúchas. A estratégia de branqueamento é um 

dos mitos e justificativas usadas por grande parte da sociedade que usa dessa ideologia 
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como forma de apagar a herança do negro no Brasil. Araújo (2004) afirma que mesmo 

depois do fim da escravidão, a situação do negro no Brasil evoluiu, mas não o suficiente 

para conseguir uma igualdade diante das outras etnias.  

 

Passado mais de cem anos do inicio do movimento eugenista, negros e índios 

continuam vivendo as mesmas compulsões desagregadoras de uma auto-

imagem depreciativa , gerada por uma identidade racial negativas e reforçada 

pela indústria cultural brasileira (ARAÚJO, 2004, p.25).  

 

A estratégia de branqueamento é considerada por Barbosa (2002) como um dos 

tópicos fundamentais das políticas racistas existentes hoje. Uma parte da comunidade 

negra concorda com esse discurso que, segundo o autor, renuncia a sobreviver enquanto 

comunidade e acaba constituindo um lar de miscigenação. A identidade negra é um dos 

fatores, os jovens negros negam as suas origens e cultura.  

 

Um grande número de jovens negros (as) não se identifica com seus pais e 

avós. Para tais jovens, ―preservar a raça‖ não vale a pena, ―porque a raça não 

vale nada‖. Os jovens acusam as jovens de não gostarem de negros, porque 

desejam ―limpar a raça‖. No entanto, as jovens, quanto inquiridas, dizem que 

os rapazes negros é que gostam de ―brancas‖, querendo, portanto ―limpar o 

sangue‖ (BARBOSA, 2002, p.63). 

 

 

Para Barbosa, a estratégia de branqueamento é um mito, pois irá resultar numa 

sociedade heterogenia como nos primeiros anos do Brasil. O autor ainda afirma que o 

mito do Brasil Mulato serve para prever um lugar no futuro para a população negra e 

parda onde haverá igual social.  

A identidade cultural brasileira foi construída em base de uma luta política por 

uma uniformização cultural, no qual, negros e índios sempre tiveram a sua cultura e 

identidade negada. A identidade do negro ficou em evidência após o surgimento da 

televisão, nos anos 50, que mostrou para os demais países suas verdadeiras e a 

miscigenação existente no país. A identidade cultural sempre foi negada no Brasil, 

mesmo com os dados de pesquisas que mostram o quanto o país é mestiço. Nas escolas, 

por exemplo, a cultura negra não é ensinada como se deveria; necessitaria fazer parte da 

matriz curricular de escolas públicas e privadas, sem distinção.  

A televisão pode ser considerada como uma das ferramentas que colaboraram 

para reconhecimento do valor no negro na sociedade. Araújo (2004) constata que a 

partir de sua inserção nas telenovelas e filmes, o negro brasileiro pôde se auto conhecer, 

aumentando, assim, o número de reconhecimento de identidade entre os 
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afrodescendentes. O mesmo ocorre com sua inserção em instituições do poder 

executivo, judiciário e legislativo; o crescimento de ONGs que colaboram com a 

visibilidade dos negros na imprensa; maior espaço disponibilizado pela mídia para 

discussão de questões dos movimentos; inserção de negros em sindicatos e partidos 

políticos e o sucesso de uma revista voltada para a população negra: a Raça Brasil. 

  Atualmente, conseguimos verificar que essa estratégia de branqueamento está 

num processo de mudança, a partir da inserção de negros nas telenovelas, minisséries e 

como apresentadores e repórteres de telejornal. Um exemplo dessa mudança ocorreu em 

1996, quando a antiga Rede Manchete levou ao ar a primeira telenovela brasileira a ser 

protagonizada por uma atriz negra. A atriz Taís Araújo deu vida à personagem Xica da 

Silva, título da novela.  Com esse papel, a atriz ganhou grande destaque nacional, se 

tornando um dos rostos nos quais a publicidade da época mais investiu.  

Quando falamos em representação negra nas telenovelas, Taís Araújo é um dos 

nomes mais conhecidos. Em 2004, na Rede Globo, a atriz interpretou a primeira 

protagonista negra em uma telenovela da emissora, em Da cor do Pecado. E, em 2010, 

deu vida a Helena, em Viver a Vida, primeira telenovela do horário nobre que trouxe 

uma afrodescendente no papel principal. Além de Taís Araújo, podemos citar Camila 

Pitanga. Segundo Winch & Escobar (2012) ela é uma das atrizes que mais interpretou 

protagonistas em novelas da Rede Globo e, assim como Taís Araújo, a publicidade 

adotou-a em diversas campanhas publicitárias.  

No jornalismo, a representação negra mais conhecida é a jornalista da Rede 

Globo, Glória Maria. Entre os diversos programas pelos quais passou, estão: Jornal 

Hoje, Jornal Nacional, Fantástico e, hoje, Globo Repórter. A jornalista está na 

emissora carioca desde 1970.  

Atualmente, conseguimos ver uma inserção maior de jornalistas negros (as) no 

telejornalismo brasileiro como Maria Júlia Coutinho no Jornal Nacional. A jornalista 

ocupa uma posição inédita para uma mulher negra. Em 2013, passou a apresentar a 

previsão do tempo, inicialmente cobrindo a licença maternidade de Eliana 

Marques no Bom Dia SP, Bom Dia Brasil e Globo Rural. O sucesso da jornalista foi 

tanto que acabou sendo titular do cargo, e apresentou a previsão do tempo do Jornal 

Hoje e Bom dia Brasil. Com a reformulação do Jornal Nacional, em abril de 2015, foi 

deslocada para a apresentação fixa da Previsão do Tempo. Outros nomes que merecem 

destaque são Zileide Silva, da Rede Globo, e Joyce Ribeiro, do SBT.  
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Entre os homens, podemos citar Heraldo Pereira, apresentador do Jornal 

Nacional. O jornalista trabalha na emissora desde 1985, quando passou a fazer 

reportagens para o Jornal Nacional. Pereira participou de coberturas como a 

promulgação da Constituinte de 1988, as eleições presidenciais de 1989, além do 

processo de impeachment de Collor.   

Com a presença desses profissionais na mídia, percebemos que houve mudanças 

significativas no processo de inserção de negros na televisão brasileira, mas ainda há 

muito que ser mudado para que a igualdade entre as etnias, pelo menos na TV, consiga 

ser percebida. No capítulo a seguir, apresentamos a análise explicitando passo a passo o 

percurso metodológico realizado, as entrevistas e a análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

CAPÍTULO 4 

 

PERCEPÇÕES SOBRE GÊNERO, RAÇA E PROFISSÃO 

 

Neste capítulo, apresentamos, inicialmente, as etapas metodológicas, deixando 

clara a natureza de nossa pesquisa. Explicitamos como foram realizadas as entrevistas e 

os critérios estabelecidos para tanto. Por fim, mostramos a análise interpretativa dos 

dados. A seguir, damos início à apresentação e análise efetiva da pesquisa. 

 

4.1 Aspectos metodológicos 

 

  Alguns procedimentos específicos foram realizados para dar conta dos objetivos 

propostos. Nesta pesquisa, o método de trabalho escolhido foi a abordagem qualitativa, 

a qual, permite uma proximidade com o objeto estudado. 

Segundo Duarte (2005), a pesquisa qualitativa compreende a obtenção de 

informações e elementos descritivos sobre lugares, pessoas e processos interativos pela 

relação direta do pesquisador com seu objeto de estudo, procurando compreender e 

entender os acontecimentos conforme a perspectiva dos sujeitos, ou seja, todos os 

participantes que compõem o estudo.  

Primeiramente, se empreendeu o esforço de um mapeamento dos lugares onde 

profissionais negras atuam junto às emissoras de TV no Rio Grande do Sul. Partimos de 

uma hipótese inicial de que elas não estão à frente das telas. Buscava-se, assim, saber 

como e onde se dá a participação da mulher negra, jornalista, no telejornalismo gaúcho. 

A primeira busca para constatar a existência ou dessas profissionais iniciou com 

uma observação dos telejornais da televisão aberta. Para isso, consideramos RBS TV, 

SBT, Rede Record e Bandeirantes. Na RBS TV foram observados os telejornais: Bom 

Dia Rio Grande, Jornal do Almoço e RBS Notícias; já no SBT foi verificado o único 

telejornal produzido aqui no estado, o SBT Manhã Rio Grande do Sul; na Rede Record: 

Rio Grande no Ar; e na Bandeirantes: Jornal da Band RS. A verificação foi feita no 

decorrer da programação local das emissoras, durante uma semana. Nessa primeira 

observação, foi verificado que essas emissoras não apresentavam nenhuma jornalista 

negra como apresentadoras e nem como repórteres dos telejornais. Assim, diante da 

constatação empírica da ausência de jornalistas negras como repórteres e apresentadoras 

surgiu a curiosidade de trabalhar com o tema. Desse modo, questionamos onde estão 
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estas profissionais? Qual o espaço dado a elas? E, quais as dificuldades que elas 

enfrentam ou enfrentaram para trabalhar na área?  

Após não encontrarmos profissionais negras nessa primeira verificação, 

decidimos fazer uma busca nos sites das emissoras. A pesquisa, fez com que as nossas 

hipóteses fossem confirmadas. No decorrer do percurso, a dificuldade em encontrar 

mulheres, jornalistas, negras em frente à telinha foi comprovada. A partir dessa 

ausência, foi necessário um segundo movimento: contatar alguns profissionais e 

organizações que pudessem auxiliar nessa busca. 

O primeiro contato foi realizado com Andréia Fontana, editora-chefe do jornal 

Diário de Santa Maria, que disponibilizou o e-mail de dois profissionais da imprensa: 

Cezar Freitas, diretor dos telejornais da RBS TV e Fernando Ramos, fotógrafo do jornal 

Diário de Santa Maria. Enviamos um e-mail para esses dois profissionais no dia 1º de 

outubro de 2014 e somente Fernando Ramos respondeu. No entanto, não conseguiu nos 

auxiliar. 

Em seguida, entramos em contato com o Sindicato dos Jornalistas do Rio 

Grande do Sul, Sindicato dos Jornalistas Afro-brasileiros do Brasil e o Movimento 

Negro do Rio Grande do Sul. Sátira Machado, doutora em Comunicação e integrante do 

Sindicato dos Jornalistas Afro-brasileiros do Brasil, indicou duas participantes do 

Sindicato dos Jornalistas Negros do Rio Grande do Sul: Vera Daisy e Jeanice Ramos. 

Por meio desse contato, tivemos conhecimento de duas profissionais que atuam na TVE: 

Fernanda Carvalho, apresentadora do Programa Nação, e Clarissa Lima, repórter. Com 

a jornalista Vera Daisy obtivemos o e-mail e perfil no Facebook da jornalista e 

apresentadora da RBS TV de Rio Grande, Julieta Amaral. Desse modo, chegamos ao 

conhecimento de três profissionais negras que atuam no telejornalismo gaúcho. 

A partir daí entramos em contato via Facebook com as profissionais. Obtivemos 

resposta de Fernanda Carvalho e Clarissa Lima. Com Julieta Amaral, o retorno da 

mensagem aconteceu via e-mail. A partir desse contato marcamos um encontro pessoal 

com Fernanda Carvalho, no dia 1º de abril de 205, na Casa de Cultura Mario Quintana, 

em Porto Alegre. No mesmo dia também encontramos com Clarissa Lima, na sede da 

TVE. Com ambas as jornalistas, realizamos uma entrevista focalizada para conhecer o 

trabalho de cada uma, suas trajetórias, dificuldades e barreiras enfrentadas no mercado 

de trabalho. A entrevista focalizada, de acordo com Gil (1999), enfoca um tema bem 

específico, e o entrevistado pode falar livremente sobre o assunto. No entanto, o 

entrevistador deve fazer um esforço para retomar o foco caso o assunto seja desviado. É 
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bastante empregado em situações experimentais, com o objetivo de explorar a fundo 

alguma experiência vivida em condições precisas. 

Já, com Julieta Amaral, o contato foi realizado apenas por e-mail, pois um 

deslocamento a cidade de Rio Grande ficaria inviável. Assim, foram enviadas algumas 

questões para conhecermos mais o seu trabalho e trajetória. Esse primeiro contato foi 

importante porque fez com que houvesse uma aproximação entre a pesquisadora e as 

entrevistadas.  

Após essa primeira sondagem, o próximo passo constituiu na elaboração de uma 

entrevista estruturada. Este tipo de entrevista baseia-se na utilização de um questionário 

como instrumento de coleta de informações o que garante que a mesma pergunta será 

feita da mesma forma a todas as pessoas que forem pesquisadas. Gil (1999, p. 121) 

explica que ―a entrevista [...] desenvolve-se a partir de uma relação fixa de perguntas, 

cuja ordem e redação permanecem invariáveis para todos os entrevistados‖. 

Dessa forma, o questionário foi elaborado com 20 questões, sendo algumas de 

caráter objetivo e outras de caráter subjetivo. As perguntas foram enviadas por e-mail, 

no dia 27 de abril de 2015. As entrevistas, na íntegra, podem ser conferidas nos anexos 

deste trabalho.  

 

4.2 Análise descritiva das entrevistas 

  

As questões foram pensadas com o intuito de contemplar as questões relativas a 

gênero, raça e profissão. Optamos por trabalhar a análise dos dados em duas seções: 

uma relativa à relação entre Profissão e gênero, e outra referente à relação profissão e 

raça negra. 

 

4.2.1 Profissão e gênero  

 

 Nesse primeiro tópico tecemos algumas observações acerca das percepções das 

profissionais entrevistadas, como forma de contemplar os objetivos estabelecidos neste 

trabalho. Abordamos questões sobre a trajetória acadêmica, motivações para cursar 

jornalismo, mercado de trabalho, barreiras enfrentadas, igualdade de gênero e atuação 

feminina no telejornalismo. 



43 
 

A primeira jornalista contatada foi Fernanda Carvalho. Fernanda, 34 anos, 

solteira, é natural de Porto Alegre, e concluiu a faculdade de jornalismo em 2007, no 

Centro de Ensino Unificado de Brasília (UNICEUB), em Brasília. Sua carreira iniciou 

no rádio ainda quando estava no curso, realizando estágio na Rádio Transamérica, em 

Brasília. Seu primeiro contato com a televisão ocorreu também na capital federal 

quando fez seleção para a RádioBras onde ficou até o final da faculdade. Fernanda está 

há três anos na TVE e, desde 2014, apresenta o Programa Nação, voltado para as 

questões da negritude.  

A segunda entrevistada é Clarissa Lima, também natural de Porto Alegre. 

Clarissa, 39 anos, solteira, é formada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(Unisinos), há 14 anos. Ela iniciou sua carreira como estagiária na TVE. Depois de 

formada, trabalhou na RBS TV, no setor de produção da emissora. Em 2003, se mudou 

para Salvador onde trabalhou na mídia impressa. Em 2005, retornou para o Rio Grande 

do Sul e, em Porto Alegre, trabalhou como freela em assessoria de imprensa até 2008. 

No mesmo ano começou a trabalhar como assessora de um político, até 2014. 

Atualmente, é concursada da TVE.  

A terceira entrevistada é Julieta Amaral, formada há 29 anos, pela Universidade 

Católica de Pelotas (UCPel). Julieta, 53 anos, casada, trabalhou na mídia impressa nos 

jornais Agora e Cassino do Sol. No rádio, atuou na Rádio Riograndina. Também, foi 

correspondente do jornal Correio do Povo, de Porto Alegre. Há 28 anos, Julieta trabalha 

na RBS TV, de Rio Grande, onde exerce a função de coordenadora da emissora e âncora 

do telejornal.  

Primeiramente, buscamos compreender os motivos que as levaram a escolher o 

jornalismo como profissão. As jornalistas responderam que o interesse surgiu a partir de 

gostos específicos, como por exemplo, a leitura e a escrita.  

 

―Eu digo para as pessoas que eu nasci jornalista, eu era uma criança que 

brincava com microfone. Eu sempre escrevi relativamente bem. Eu lembro que 

teve uma vez que eu escrevi uma redação e a professora chamou meu pai na 

escola para dizer para ele não ficar me ajudando a fazer redação, que era para 

eu fazer sozinha. A faculdade de jornalismo eu fui fazer para testar se era isso 

mesmo que eu queria, e eu me apaixonei, eu acho que eu sempre fui jornalista‖ 

(FERNANDA CARVALHO, entrevista, 2015).  

 

―Primeiro porque eu sempre tive uma facilidade muito grande de 

comunicação, e eu precisava me expressar. Eu sempre gostei dessa questão de 

interlocução com as pessoas, e claro que a comunicação te facilita em várias 

coisas. Eu lembro que no colégio eu fiz um jornalzinho. Eu escolhi o 
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jornalismo não foi por uma questão ideológica, tipo para denunciar a pobreza 

do mundo ou para denunciar o racismo, eu escolhi o jornalismo por ser um 

lugar onde eu pudesse falar, falar e falar‖ (CLARISSA LIMA, entrevista, 

2015).  

 

―Na adolescência sempre me preocupei em estar bem informada de vários 

assuntos. Sempre li muitos livros, jornais impressos, e na TV, ver diariamente 

os telejornais nunca foi considerada uma obrigação como era para muitos 

jovens. Eu tinha fascínio pela notícia. A opção veio aos 18 anos. Foi minha 

primeira opção no vestibular, estar perto da informação, do novo, da 

descoberta da possibilita de contar várias histórias, de influenciar nas histórias 

da cidade, de cada pessoa‖ (JULIETA AMARAL, entrevista, 2015).  

 

 

Em seguida, questionamos se a TV reflete a sociedade atual. 

 

―Totalmente, essa coisa que eu sempre brigo da TV de dizer o porquê colocou 

o negro como uma classe inferior. Hoje, nós temos negros no ensino superior, 

juízes, e uma família toda numa classe média, mas a TV reflete o contrário, ela 

não dá o contraponto. Se a gente mostrar o contraponto, esse lado ruim vai ser 

como uma denúncia. Eu queria ver numa novela o contrário, o outro lado, não 

mostrando o estereotipo‖ (FERNANDA CARVALHO, entrevista, 2015). 

 

―Depende da TV. A TV aberta, por exemplo, reflete aquilo que as pessoas 

querem ver, que é gente bonita, rica, feliz, branca, e muito estereótipo do 

negro, pobre, mas que é bom, da branca bonita que é má, quando caráter não 

tem nada a ver com cor e realidade social. Mas eu acho que a TV mostra 

aquilo que a nossa fantasia e imaginário sonha. Mas a reflexão, eu ainda acho 

que as TVs públicas estão à frente das TVs abertas nesse quesito, pelo fato de 

não ter uma dívida com seus anunciantes‖ (CLARISSA LIMA, entrevista, 

2015).  

 

―A TV conta sempre a história de personagens do nosso dia a dia, falo mais 

pelos telejornais. A TV descobre personagens, conta grandes histórias, relatam 

as dificuldades, os grande exemplos, as atitudes de relevância que podem 

contribuir para a comunidade. Hoje, o jornalismo tem um novo perfil, o 

principal foco são as pessoas. Retratar a sociedade como um todo é difícil, mas 

as pessoas conseguem se encontrar entre os personagens que a TV apresenta 

hoje‖ (JULIETA AMARAL, entrevista, 2015). 

 

 

A partir das respostas, podemos constatar que elas se divergem em alguns 

aspectos. Uma questão é que a TV aberta reflete aquilo que grande parte da sociedade 

quer ver. Duas entrevistadas acreditam que sim, e uma acredita que não. No caso das 

TVs privadas, isso não acontece. Mas o que podemos salientar das respostas é que a TV 

impõe padrões de beleza e estereótipos sobre o que é belo ou não. Fica claro, assim, que 

as profissionais percebem o negro retratado como um ser inferior diante das outras 

etnias. Fato esse, explicado por Ribeiro (2004) ao citar que as oportunidades para os 
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negros (as) não são as mesmas que as dos brancos, no Brasil. Por isso, justifica o negro 

receber os menores salários e estar em maior número ocupando cargos como 

empregados domésticos, por exemplo.  

Como forma de observarmos a oportunidade que é dada para as profissionais 

negras nas emissoras gaúchas de televisão, perguntamos se elas já haviam trabalhado 

em outras emissoras. As respostas foram as seguintes. 

 

 ―Sim, só na TVE, as outras oportunidades que eu tive foi de estágio, 

e eu fiz em rádio não em TV‖ (FERNANDA CARVALHO, 

entrevista, 2015). 

 

 ―Eu trabalhei na TV Web da Prefeitura de Porto Alegre, e agora na 

TVE‖ (CLARISSA LIMA, entrevista, 2015).  

 

―Eu sou uma jornalista que começou em jornais impressos passei pelo 

rádio no mesmo período e, fui selecionada para a televisão. São 28 

anos de RBS TV Rio Grande. Nunca passei por outra seleção para 

TV. Antes da RBS TV trabalhei como correspondente do jornal 

Correio do Povo de Porto Alegre‖ (JULIETA AMARAL, entrevista, 

2015). 

 

 

Em relação ao processo de seleção para conseguir as vagas nas atuais emissoras 

em que atuam: Clarissa conta que participou de um concurso, já que a TVE é uma 

emissora pública que realiza triagem para contratação de novos profissionais. Nesse 

concurso são estabelecidos direitos como salário, baseado no piso estadual dos 

jornalistas, além de horas de trabalho. Fernanda relata que não participou de seleção, e 

conseguiu a vaga para apresentar um programa na emissora a partir de um blog sobre 

negritude que escrevia. Através do blog ficou conhecida no Movimento Negro do Rio 

Grande do Sul. Dentro do movimento havia a diretora do atual programa que apresenta. 

Assim, foi convidada a trabalhar. Julieta, também foi convidada para trabalhar como 

repórter da emissora devido ao trabalho realizado em jornais impressos da cidade onde 

trabalha.  

 

―O blog se chamava ―Em Negrito‖, que trabalhava com a questão da 

negritude, foi esse blog que fez com que eu ficasse conhecida no 

Movimento Negro do Rio Grande do Sul. Dai, no Movimento Negro, 

eu conheci a Vera Cardozo, diretora do Programa Nação, programa 

que eu trabalho atualmente. Dai eu comecei a fazer Freelance para a 

TVE, consegui voltar para trabalhar na área, eu fiz reportagens sobre 

o carnaval e fiz outro programa independente na casa, até que no ano 
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passado eu fui contratada pela TVE para apresentar o Programa 

Nação‖ (FERNANDA CARVALHO, entrevista, 2015). 

 

―Em julho do ano passado surgiu o concurso para repórter na TVE, 

daí eu fiz e estou aqui desde então. Então, nesses 14 anos de 

profissão, eu já fiz de tudo, mas eu sempre tive muita afinidade com a 

TV. O concurso da TVE foi a melhor coisa que aconteceu pra mim‖ 

(CLARISSA LIMA, entrevista, 2015). 

 

―Trabalho na RBSTV há 28 anos. Quando surgiu a vaga de repórter 

fui convidada para assumir o cargo. Como repórter do impresso 

estava realizando um trabalho que levou acendeu uma luz para a 

concorrência, através do convite fui a única selecionada, levei como 

vantagem ter conhecimento profundo da área de atuação e fiz apenas 

os procedimentos burocráticos para assumir o cargo‖ (JULIETA 

AMARAL, entrevista, 2015). 

 

 

Ao questionarmos sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, 

principalmente no jornalismo, identificamos que as percepções das entrevistadas 

corroboram com dados revelados pelo levantamento bibliográfico. Ficou claro que esse 

processo aconteceu gradativamente e, através de preconceitos (CASADEI, 2011). Hoje, 

os números mostram um grande avanço, mas na comparação com os homens, os dados 

ainda são baixos.  

 

 ―Acho que para algumas áreas ainda é mais difícil para nós, sim. 

Dentro da TV, diante da tela até não vejo tanto isso porque é comum 

vermos mulheres como âncoras, repórteres e apresentadoras, mas 

ainda vejo muito preconceito nos cargos de chefia. O Nação, por 

exemplo, é dirigido por uma mulher, a Vera Cardozo. Acho que ela, e 

tantas outras, acabam tendo a sua competência testada de maneira 

muito mais pesada‖ (FERNANDA CARVALHO, entrevista, 2015). 

 

 ―Considero que isso deveria ser assunto do passado, mas as 

estatísticas provam o contrário. No meu ponto de vista as mulheres 

estão disputando esse mercado e condições iguais aos homens, 

mostrando conhecimento, capacitação e qualificação‖ (JULIETA 

AMARAL, entrevista, 2015). 

 

Diante das respostas das jornalistas, percebemos que elas acreditam que o 

mercado de trabalho para as mulheres mudou no decorrer dos anos, mas em algumas 

profissões e cargos, elas ainda não estão inseridas. São constantemente questionadas 

sobre o seu conhecimento e competência para exercer determinado cargo, 

principalmente os de chefia. No jornalismo, elas destacam que em algumas funções é 

fácil conseguir emprego, principalmente na televisão. Percebemos isso, na quantidade 
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de mulheres que são âncoras, apresentadoras e repórteres de telejornais. A questão do 

preconceito é destacada por uma das entrevistadas. O preconceito está enraizado na 

sociedade, e suas consequências são vistas até hoje.  

O mercado de trabalho para as mulheres é um tema que gera muitas discussões, 

sendo debatido há anos em palestras e congressos. Nesse sentido, questionamos sobre 

um ponto fundamental: quais as barreiras que as mulheres enfrentam no mercado e 

trabalho e que ações podem ser feitas para mudar essa situação? Nas respostas 

verificamos que as profissionais citam um ponto importante que é colocado como uma 

barreira entre as mulheres e o mercado de trabalho: a relação entre família e trabalho. 

Para Fernanda, mesmo as mulheres que não possuem marido e filhos enfrentam 

esse preconceito. A jornalista, que é solteira e mora sozinha, percebe que esse é um dos 

motivos que levam os chefes a acreditar que elas teriam dia disponível para trabalhar, já 

que não teriam preocupações externas. No caso dos homens, isso não é observado.  

 

―E quem disse que também não tenho outras responsabilidades só 

porque não tenho filhos? E para as casadas e com filhos também é 

complicado porque as vejo fazendo jornadas duplas, triplas, enquanto 

a maioria dos homens acaba tendo apenas que buscar o filho no 

colégio, e olhe lá. Acho que a mudança vai levar muito tempo e tem 

que vir de base, temos que desconstruir isso de ―trabalho de homem‖ 

e ―trabalho de mulher‖. Essa desconstrução vai levar tempo, mas acho 

que esse é o caminho para igualar as oportunidades e, depois disso, os 

salários‖ (FERNANDA CARVALHO, entrevista, 2015). 

 

 ―A mulher que planeja constituir uma família, que planeja ter um 

filho ainda é trocada por um homem que não teria o mesmo 

comprometimento, pensam algumas empresas. Em um país onde 

machista ainda há o entendimento de que o homem está mais 

capacitado. A mulher por estar buscando cada vez mais espaço 

precisa se mostrar organizada determinada a vencer obstáculos se 

antecipar as questões, precisa pensar sempre no plano B para 

solucionar situações, pedras que encontrar pelo caminho‖ (JULIETA 

AMARAL, entrevista, 2015). 

 

 

Julieta considera o machismo um fator muito presente na sociedade havendo 

distinções entre trabalhos considerados masculinos e trabalhos considerados femininos. 

Podemos inferir que as empresas estão sempre fazendo uma ―disputa‖ entre os sexos, o 

que é mais capacitado, o que menos prejudica a empresa, e o que dá mais lucro. Na 

maioria das vezes, os homens são mais sucedidos pelo fato de não terem determinadas 

responsabilidades como, por exemplo, a gestação. Muitas empresas ainda consideram a 
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maternidade um empecilho, uma vez que os direitos que as mulheres têm como a 

licença maternidade, faz com que a empresa perca uma profissional por alguns meses, e 

consequentemente, os lucros caiam.  

 Procuramos compreender, ainda, a visão delas a respeito da atuação feminina no 

telejornalismo. As respostam se equivaleram e elas destacaram a inserção das mulheres 

no jornalismo esportivo, editoria que antes era ocupada pelos homens. Para elas, o 

jornalismo é considerado uma das profissões mais igualitária nos dias atuais. Percepção 

essa, corroborada a partir da pesquisa da Federação Nacional dos jornalistas (FENAJ) 

em 2013, que mostra as mulheres, nas redações, somam cerca de 60%. Mas a igualdade 

entre homens e mulheres ganha um obstáculo em relação a cargos de chefia. Para 

Fernanda, a inserção vai acontecer gradativamente, assim como ocorreu em outras 

profissões.  

 
 ―No jornalismo acho que algumas barreiras já foram quebradas. Se a 

gente observar, por exemplo, a presença mais forte das mulheres no 

esporte e em coberturas de guerras, áreas que eram exclusivamente 

masculinas há bem pouco tempo. Mas, se observarmos os editores-

chefe, diretores e demais cargos de chefia, esses ainda são dominados 

por homens. Por isso que acredito que a coisa venha da base. Com o 

ganho do espaço nessas áreas, entre tantas outras, naturalmente 

teremos mais mulheres nas direções daqui um tempo‖ (FERNANDA 

CARVALHO, entrevista, 2015). 

 

 ―Das profissões que existem o jornalismo é uma grande 

demonstração da igualdade. Hoje, as grandes redações estão divididas 

entre homens e mulheres. Um grande exemplo é o esporte. Um 

campo que era só dos homens hoje tem mulheres também como 

grandes estrelas, mas vale acrescentar que ainda precisamos de 

narradoras esportivas. Na TV, homens e mulheres dividem bancas, os 

melhores comentaristas econômicos hoje são mulheres‖ (JULIETA 

AMARAL, entrevista, 2015). 

 

 

Encerrando o item sobre profissão e gênero, questionamos se as jornalistas 

acreditam em uma igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho e o que 

ainda precisa ser feito para que esse patamar seja atingido. As percepções são 

divergentes. Duas acreditam que, hoje, não há igualdade. Já Julieta Amaral, considera 

que sim, principalmente pelo fato do Brasil ser comandado por uma mulher, ou seja, 

uma grande conquista na igualdade entre os gêneros. Para Fernanda, a igualdade será 

atingida por meio da educação, só assim serão desfeitos os pré-conceitos impostos pela 

sociedade. Julieta acredita que a tomada de iniciativa é fundamental para a igualdade, 
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pois as oportunidades que são dadas para homens e mulheres são as mesmas, no 

entanto, as mulheres necessitam se impor e mostrar que elas tem sim, a mesma 

capacidade e conhecimentos que os homens. 

 

4.2.2 Profissão e raça negra 

 

Nesse segundo tópico abordamos questões sobre a representação do negro na 

TV, relações entre mulher branca e mulher negra no mercado de trabalho, preconceito 

no exercício da profissão, políticas públicas, estratégia de branqueamento e igualdade 

étnica. 

Com isso, o primeiro questionamento feito para as três entrevistadas foi se 

durante a faculdade, elas observavam que existiam mais negros (as) no curso. Nessa 

questão, as respostas se assemelharam. Todas afirmaram que existiam negros, mas 

muito pouco, cerca de quatro ou cinco.  

As consultas bibliográficas mostraram que o negro é representado na televisão 

como um ser inferior as demais etnias. Encontrar negros atuando como motoristas, 

empregadas domésticas, ou babás, são comuns nas telenovelas brasileiras. No 

jornalismo, isso não é diferente, e a inserção do negro como jornalista em bancada e 

como repórter aconteceu gradativamente.  

A seguir, apresentamos as visões das jornalistas a cerca da representação do 

negro na televisão. 

 

 ―Eu acho que a mídia hoje em dia, em maneira geral, estereotipa muito, eu 

acho isso muito complicado porque às vezes isso se confunde com o espaço, 

tem gente que diz: ah, que legal, temos quatro artistas negros na novela? Mas 

dai eu questiono. Eles estão fazendo o quê? Se eles estão ali reforçando o 

preconceito, eu não acho legal, então era melhor que não tivesse nenhum. Eu 

acho que isso está bem complicado, mas as pessoas já estão tendo noção 

disso‖ (FERNANDA CARVALHO, entrevista, 2015). 

 

 

 ―O profissional precisa ser definido pela qualificação, pela competência, 

disposição, comprometimento. Quando comecei a trabalhar algumas pessoas 

achavam que contratar um negro poderia ser uma grande sacada um novidade 

para dizer: olha, eu não tenho preconceito não. Na TV, o período que teve 

mais negros chegamos a dez profissionais, muito pouco comparando com o 

número que devem conquistar um diploma a cada ano. Hoje, ainda nos 

surpreendemos quando um negro aparece no vídeo. O negro ainda é a 

minoria‖ (JULIETA AMARAL, entrevista, 2015). 
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―(...) Com relação aos negros que estão nas televisões, eu acho que existe um 

padrão americano de jornalismo, e esse padrão norte a americano de 

jornalismo dos anos 60 ainda não se enquadravam pessoas negras. (...) Mas 

aqui a gente ainda tem um padrão, e quando tem negros na TV é para 

programas ligados a questões negras que eu acho extremamente válido. Eu 

como jornalista e negra posso falar de qualquer assunto, e eu acho que é isso 

que falta, pois negros no vídeo para falar de carnaval e questões de negritude 

ou de movimentos sócias, eu acho importante, mas ainda é muito pouco‖ 

(CLARISSA LIMA, entrevista, 2015). 

 

Nas três respostas observamos que as jornalistas questionam a necessidade de 

serem reconhecidas como jornalistas podendo desempenhar qualquer função dentro de 

uma redação. Mas que isso ainda não ocorre com frequência. O estereótipo ainda é um 

fator preponderante na televisão, e isso faz com que o preconceito e a inserção de mais 

negros sejam reforçados. As respostas são semelhantes e as jornalistas acreditam que os 

negros ainda são minoria na TV. Ao mesmo tempo, creem que esse resultado pode 

mudar com o passar dos anos. Elas acreditam que a inserção dos negros nas 

universidades pode mostrar para a sociedade que sua capacidade intelectual é a mesma 

de uma pessoa de pele branca.   

Outro questionamento diz respeito aos modos como percebem a atuação da 

mulher negra na televisão e se há vantagens ou desvantagens. As respostas foram as 

seguintes:  

 ―(...) eu acho que a negritude está se fortalecendo, acho que vai chegar uma 

hora que as mídias vão perceber que precisam dessa representação, eu acho 

que a vantagem seria essa, a gente está em um momento de que o mercado está 

percebendo que precisa abrir esse espaço para os negros e para todas as outras 

etnias. A desvantagem que eu vejo é a questão do estereótipo, eu estava até 

brincando esses dias que, hoje, eu virei a jornalista negra que trabalha na TV, 

parece que é meu primeiro nome, sabe. Eu acho que isso tem um lado bom e 

outro ruim, o lado bom é que quando dizem a jornalista negra Fernanda 

Carvalho, eu levo todos os negros gaúchos e brasileiros comigo, mas 

dependendo do contexto limita ainda mais eu que faço o Nação, um programa 

voltado para a história do negro, eu acho que as vezes as pessoas pensam que 

tu só sabe falar daquilo dali, e acabam te chamando para falar sobre isso‖ 
(FERNANDA CARVALHO, entrevista, 2015).  

 

 ―Olha, hoje eu estou vivendo o meu melhor momento da minha vida, eu posso 

te dizer que o fato de ser mulher, negra e trabalhar na televisão reflete muito 

mais na minha vida pessoal do que na minha vida profissional. Eu sei que vai 

chegar um momento e essa coisa de mulher negra vai cair por terra, e eu não 

vejo a hora que isso aconteça, pois já é um discurso antigo, eu não sou apenas 

uma mulher negra, eu sou uma profissional, e toda vez que se fala em mulher 

negra tu carrega todo um histórico ideológico‖ (CLARISSA LIMA, entrevista, 

2015). 
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 ―Pra mim depois de muitos anos de profissão não causo mais surpresa, mas no 

inicio minha família ouviu questionamentos como, ela vai ficar pouco tempo, 

não tem negro na TV, ou só vai entrar porque tá com o microfone da RBS, 

coisa desse tipo. Sempre respondi a altura. Algumas pessoas até questionam se 

você tem diploma ou não. Venci todos os obstáculos respondendo a todos 

questionamentos e atuando com muita credibilidade. Não me preocupei com 

aquela frase: você tem que fazer melhor que todo mundo porque você é negra. 

Sempre fiz e faço reportagens checando informações e ouvindo todos os lados, 

atuando como telespectador tentando advinhar o que as pessoas querem saber‖ 

(JULIETA AMARAL, entrevista, 2015). 

 

Mais uma vez o estereótipo é citado pelas jornalistas. O padrão criado por 

algumas emissoras faz com que os profissionais se adequem ao que elas exigem. O fato 

de serem negras é considerado, por muitos, o principal atributo. O desempenho 

profissional é deixado de lado, e o reconhecimento apenas pela cor da pele é destacado 

pelas profissionais. Algumas vezes, o espaço é conquistado apenas em programas que 

trabalham com a questão da negritude, sendo reconhecidas como especialistas de temas 

afrodescendentes. O que fica claro é a busca das três profissionais em mostrar seu 

trabalho, e o quanto são qualificadas para estar nos cargos que exercem.  

  Abordamos, também, a diferença no tratamento da jornalista mulher negra e 

branca, e se como elas percebem isso dentro das emissoras. Para Fernanda Carvalho 

existe sim uma diferença de tratamento em relação a mulher negra e branca. A mulher 

negra sofre o mesmo preconceito em qualquer profissão, seja como jornalista ou não. 

As entrevistadas consideram o padrão de beleza como um dos exemplos da diferença de 

tratamento entre as duas etnias. As emissoras ainda acreditam que para ―aparecer‖ na 

TV é preciso ter o cabelo liso. Clarissa Lima, inclusive, cita um caso, mas ressalta que o 

fato ocorrido não pode ser considerado ―racismo‖.   

 

―O principal motivo foi o meu cabelo, pois eu sempre usei ele natural, então na 

época eu tive uma dificuldade muito grande de trabalhar, eles nunca me 

disseram tu nunca vai trabalhar porque o seu cabelo é assim, mas me 

sugeriram que eu alisasse ou cortasse o cabelo, porque para o vídeo ficaria 

mais padrão do que a emissora sempre usou. Se eu fosse branca e tivesse o 

cabelo assim, também iriam me dizer a mesma coisa. Não posso dizer que eles 

foram racistas, mas é uma característica minha, e eu nunca quis alisar meu 

cabelo, não é uma questão ideológica, é que eu não me gosto de cabelo liso, e 

depois acabou virando meio que uma bandeira, sempre teve a questão que eu 

uso meu cabelo por uma questão política e ideológica, não é uma questão 

simplesmente estética e de vaidade, eu não tenho nada contra as mulheres 

negras que alisem o cabelo, eu não aliso porque eu não gosto, e dai eu tive esse 

pequeno episódio que pode ser considerado mais marcante‖ (CLARISSA 

LIMA, entrevista, 2015). 
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Outro aspecto abordado refere-se ao preconceito por parte dos entrevistados e 

fontes. Enquanto duas afirmam que não sofreram preconceito, Fernanda revela que 

nunca foi destratada, mas, algumas vezes, a produtora do programa que ela apresenta é 

confundida como apresentadora. A jornalista também revela que as pessoas se 

surpreendem quando sabem que ela é a apresentadora. Desse modo, inferimos o quanto 

está enraizada a questão do negro como um ser inferior, que não pode desempenhar 

atividades onde destaque visibilidade.  

Ao serem questionadas sobre tratamentos diferenciados por parte das empresas 

que já atuaram as repostas foram as mesmas, ou seja, nunca foram tratadas com 

diferença. Duas jornalistas, no entanto, citam que essa distinção é notada fora da 

emissora onde trabalham, por parte do público. A dificuldade acrescentada por uma 

delas foi a de conseguir chegar a atuar na televisão. Houve, sim, um medo de que seu 

sonho não fosse realizado por conta de sua cor. 

Em relação às Políticas Públicas, as três entrevistadas acreditam que a cota é um 

meio essencial para que o negro consiga ocupar mais espaços. As cotas são percebidas 

como uma forma de conseguir a igualdade, ou se não, chegar perto dela.  

Para as entrevistadas, a falta de mais profissionais negros no telejornalismo é 

preocupante, pois ainda são minorias. Elas destacam o genocídio como um fator e, 

também, a não valorização de sua cultura. Isso faz com que fortaleça o estereótipo que a 

sociedade coloca sobre o negro.  

 

―Acho que a situação não é nada boa. Somos pouquíssimos! Não tenho 

dados, mas basta olhar para ver que não está nem perto de refletir os 53% da 

população brasileira. Além da falta de representatividade, isso acaba fazendo 

com que nossas demandas não sejam tratadas com a seriedade que merece. 

Vou te dar dois exemplos: um, que acho gravíssimo, é o genocídio negro não 

ser tratado com a seriedade que merece. Isso acontece porque, além de 

questões políticas, claro, dependemos da sensibilidade da maioria branca que 

está nas redações. E essa maioria branca não tem essa sensibilidade, de uma 

maneira geral. Outra que me chama muita atenção: quando vemos um crime 

de racismo ser divulgado, geralmente vemos o rosto da vítima, o negro, 

estampada. Quase nunca se prioriza o criminoso, como acontece na 

divulgação de outros crimes. São essas e muitas outras coisas que mudariam 

se tivéssemos mais negro no jornalismo brasileiro, diante e atrás das câmeras. 

Resumindo, a situação ainda é bem ruim, mas tenho esperanças de que 

espaços vão se abrir e muitos vão chegar. Hoje, muitos mais negros estão 

tendo a oportunidade de concluir a faculdade de comunicação... acho que 

chegaremos lá!‖ (FERNANDA CARVALHO, entrevista, 2015). 

 

 A estratégia de branqueamento está ligada ao estereótipo e a televisão tenta 

apagar a herança que a cultura negra deixou em nosso país (ARAÚJO, 2004). Para as 
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entrevistadas, a estratégia de branqueamento acontece sim na televisão. Desde que eram 

crianças acabavam por negar suas origens, não propositalmente, mas sim, pelo que era 

apresentado na mídia. Fernanda Carvalho lembra que, quando criança, queria ser uma 

das ―paquitas‖ da apresentadora Xuxa, ser loira e ter o cabelo liso. Assim, ela poderia se 

sentir pertencente ao mesmo grupo que suas amigas de colégio.  

O relato da jornalista nos faz inferir que muitas crianças negras acabam por 

negar sua etnia a partir do que a mídia, as propagandas e as novelas mostram. Podemos 

afirmar que a televisão dita o que deve ou não ser usado, o que é certo ou errado. O que 

é exibido pela televisão é tido como tendência, e isso dificulta a convivência em 

sociedade e a aceitação das diferenças.  

 De acordo com as profissionais, é comum vermos jornalistas negras (os) apenas 

falando sobre assuntos relacionados à negritude como, por exemplo, o carnaval e os 

movimentos sociais. Para elas, os negros devem se tornar protagonistas e exercer a 

profissão para falar de qualquer assunto.  

 Para finalizar, perguntamos se elas acreditam num futuro de igualdade entre 

todas as etnias.  

 

 ―(...) Eu não luto por igualdade, eu luto para que as diferenças sejam 

respeitadas, a nossa história foi diferente, a gente não chegou no Brasil da 

mesma forma que todo mundo chegou, a nossa luta é diferente, eu luto para 

que respeitem as nossas diferenças. Se a gente conseguir isso, é um grande 

passo que foi dado. No Brasil, a gente não falou sobre racismo por muito 

tempo, então fez com que a gente não se assumisse e por isso essas coisas 

geram muita discussão, porque cotas? Não, a gente tem que olhar para as 

coisas e discutir o porquê que não tem‖ (FERNANDA CARVALHO, 

entrevista, 2015). 

 

 

 ―(...) Ser negro no Brasil hoje é muito mais um posicionamento político e 

ideológico e social do que de tom de pele. Aqui em Porto Alegre as únicas 

pessoas que me chamam de morena são as pessoas mais velhas, de 60 anos 

para cima, que tem toda outra bagagem cultural, enfim. Mas se tu fores 

analisar de um ponto de vista biológico, ninguém é totalmente branco ou 

negro. E no Brasil, o simples fato de tu não teres a pele clara, já é motivo 

para tu seres discriminado. Mas o que é ser mestiço no Brasil é aquele negro 

que teve uma mistura com o branco, mas que é discriminado de qualquer 

forma. Não é à toa que na época da escravidão tinham o movimento dos 

mulatos, que não eram nem branco nem negro, mas eram discriminados pelos 

brancos e negros de qualquer jeito. E se tu fores pesquisar as pessoas menos 

favorecidas no Brasil são negros e mulatos‖ (CLARISSA LIMA, entrevista, 

2015). 

 

―Eu acredito que a negação aconteça por partes de alguns, justamente por 

essa falta de representação negra na televisão. A partir do momento que essa 

situação mudar, a igualdade entre as etnias pode acontecer‖ (JULIETA 

AMARAL, entrevista, 2015). 
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Diante das respostas percebemos que as entrevistadas acreditam, em partes, num 

futuro igualitário. Para Fernanda, a igualdade entre as etnias está no entendimento de 

aceitar as diferenças de cada um, as características culturais que definem cada etnia. Já, 

Julieta Amaral, acredita que quanto mais representações negras tiverem na televisão, por 

exemplo, mais a população negra vai se autoconhecer como cidadão, e assim, acabar 

tendo uma igualdade entre as etnias. Para Clarissa Lima, a discriminação com o negro é 

um reflexo do que foi construído em relação à imagem do negro. A igualdade, para ela, 

só vai acontecer quando essa representação da imagem do negro mudar perante a 

sociedade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, investigamos como são percebidas as questões de gênero, raça e 

profissão por jornalistas negras que atuam no telejornalismo gaúcho. Diante do 

resultado final desta pesquisa, podemos concluir que os objetivos foram alcançados. 

Conseguimos verificar onde essas profissionais estão. Além disso, conseguimos 

entender as percepções delas diante do espaço que é dado ao negro na TV.  

Na revisão bibliográfica do trabalho, o primeiro capítulo, tratou sobre a chegada 

da televisão e da criação do telejornalismo no Brasil e no Rio Grande do Sul, até sua 

consolidação como um meio de comunicação de massa. Até chegarmos aos dias de 

hoje, a televisão brasileira passou por vários percursos que fizeram com que ela 

crescesse e ocupasse um lugar de destaque na casa dos brasileiros. Um dos percursos 

mais turbulentos que a televisão passou, foi a censura. Com a ocupação militar no país, 

as emissoras da época tiveram que mudar a forma de apresentar seus programas, 

novelas e telejornais, pois tudo precisava do aval dos militares. Após a censura, a 

televisão atingiu seu apogeu com a criação de telenovelas. 

 O segundo capítulo, contemplou o feminismo e a imprensa brasileira. A 

explanação sobre gênero foi fundamental. Abordamos a inserção da mulher e da mulher 

negra na imprensa brasileira. Ficou clara a dificuldade encontrada pelas mulheres para 

conseguir se inserir num ambiente que antes era apenas masculino. A luta pelo seu 

espaço no mercado de trabalho aconteceu gradativamente depois de muitos desafios. O 

estigma de que serviam apenas para serem donas de casa, para cuidar da família, filhos 

e marido demorou anos para modificar. Hoje, o preconceito diminuiu, mas não acabou a 

igualdade perante os homens, Assim, ainda há um caminho longo pela frente. Dados 

revelaram que as mulheres ainda recebem os menores salários e são minorias quando o 

assunto é cargo de chefia. Nas redações de jornalismo, no entanto, elas são a maioria, 

cerca de 64% segundo dados da Federação Nacional dos Jornalistas. Desse total, apenas 

5% são pretas ou pardas, sinalizando a dificuldade de encontramos jornalistas negras 

que atuam na televisão gaúcha.   

No terceiro capítulo, abordamos a representação do negro na televisão, fazendo 

uma perspectiva histórica da vinda do negro ao Brasil. Contemplamos temas como: 

estereótipo, identidade negra e estratégia de branqueamento. O estereótipo, 

principalmente na televisão, é algo existente nas emissoras, pois cada uma tem seu 
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―padrão‖ de beleza, aparência, e postura exigidas para quem deseja trabalhar nelas. Para 

a mulher negra é ainda mais complicado, principalmente, devido a sua cor e seu cabelo. 

Concluímos aqui que a televisão tem o poder de ditar moda, de mostrar o que é certo e 

errado, do que é bonito e feio. Para se sentir incluído, é preciso cumprir certas 

exigências, caso contrário, pode haver uma exclusão.  E, a sociedade, toma para si as 

representações mostradas.  

O número de jornalistas negras encontradas não é muito expressivo. Das 

emissoras pesquisadas, apenas duas apresentam jornalistas negras como repórteres ou 

apresentadoras. Um número pequeno, diante da quantidade de jornalistas brancas vistas 

nas bancadas de telejornais.  

Diante das dificuldades de encontramos essas profissionais, inferimos que trata-

se de algo que é histórico, mas que vem mudando com o tempo. A inserção de 

jornalistas negras, no estado, ocorreu gradativamente, e mesmo assim, ainda são 

encontradas poucas profissionais, como revela este trabalho. A dificuldade em localizá-

las fez com que percorrêssemos muitos percursos.  

Diante da primeira constatação feita ao observarmos os telejornais gaúchos, não 

foi encontrada nenhuma jornalista. Por isso, foi preciso fazer buscas nos sites das 

emissoras e entrar em contato com outros profissionais da área. Jornalistas ligados à 

questão da negritude e o Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, foi uma 

estratégia adotada. Somente com esses contatos foi possível localizar essas jornalistas.  

A partir das entrevistas com Fernanda Carvalho, Clarissa Lima e Julieta Amaral 

verificamos que, assim como as demais jornalistas negras em destaque na televisão 

brasileira, muitas dificuldades foram encontradas por elas para conseguirem atuar no 

mercado de trabalho. 

Um aspecto que merece atenção, diz respeito ao estereótipo exigido pelas 

emissoras. O relato de Clarissa Lima sobre pedido feito pela emissora para que alisasse 

o cabelo, comprova que há sim uma padronização de beleza exigida pela TV. 

 As jornalistas negras podem ser vistas como apresentadoras e repórteres quando 

há programas temáticos, que abordam temas da cultura e identidade. Repórteres de 

telejornais são mais raros. As jornalistas também percebem uma falta de 

reconhecimento de sua profissão. Ambas revelaram o interesse em ser reconhecidas 

pelo papel que desempenham na profissão de jornalistas, assim como as demais 

profissionais da área. Falando sobre qualquer assunto, não somente sobre carnaval e 

cultura negra.  
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 Para que as mulheres negras consigam ocupar cada vez mais espaço na 

televisão, e assim se tornar visível, as jornalistas acrescentam que as mulheres negras 

precisam se inserir mais em todas as áreas do telejornalismo, buscar por mais espaços, 

mostrando que possuem as mesmas qualificações das demais jornalistas com etnias 

diferentes das suas.  

No Rio Grande do Sul, a falta de profissionais também pode ser justificada pelo 

fato do estado ter sido colonizado por descendentes europeus. O negro, no estado, soma 

11%, segundo dados do IBGE. Para as jornalistas, esse fator não é determinante. 

Segundo Clarissa, além da porcentagem de negros, no estado, ser menor que a de 

brancos, ela afirma que não pode ser um fator que justifique a ausência no 

telejornalismo gaúcho, já que não podemos saber quantos cursaram jornalismo ou 

querem cursar, e quem vai seguir carreira de repórter televisivo. Para ela, esse número 

não pode ser levado em conta, mas sim fatores como as oportunidades que as emissoras 

proporcionam para os negros.   

Sabemos que já ocorreram muitos avanços, mas ainda é preciso que mais 

profissionais sejam vistas em destaque, atuando em diferentes cargos, e não sendo 

estereotipada como ―a jornalista negra‖, mas sim, como a profissional que teve a mesma 

formação dos demais jornalistas e que tem a mesma capacidade intelectual dos outros 

colegas de profissão.  

Diante disso, consideramos que o espaço dado a elas é baixo, e para mudar essa 

situação, a iniciativa principal deve partir das próprias jornalistas que necessitam buscar 

por mais espaços, e, principalmente, mostrar que a qualidade profissional não depende 

da cor de pele, mas sim, do interesse no aprendizado.   

Por fim, o trabalho realizado foi importante para fecharmos uma etapa 

acadêmica. A partir dessa pesquisa acadêmica um novo olhar sobre o entendimento de 

questões relativas ao negro e ao telejornalismo foi elucidado. Acreditamos, também, que 

essa pesquisa contribuiu com o campo da comunicação e do jornalismo por tratar de um 

tema ainda pouco explorado, abrindo um leque para demais estudos como análise de 

reportagens e matérias em que negros são fontes de notícias e estudo da representação 

do negro na mídia gaúcha.  
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ENTREVISTA COM FERNANDA CARVALHO 

DATA DA ENTREVISTA: 01/04/2015 

1. Qual a sua trajetória no jornalismo? 

Eu fiz jornalismo em Brasília, meu pai era militar e morava lá. No quarto semestre de 

faculdade eu entrei no estágio na Rádio Transamérica, em Brasília, que foi muito legal, 

foi uma experiência em uma rádio muito jovem. Depois, eu fui fazer estágio na 

RádioBras, também em Brasília. Eu fiz uma seleção para entrar lá, daí nessa seleção tu 

tinhas que escolher se tu querias TV, rádio, jornal impresso, enfim. Como eu já fazia 

rádio na RádioTrasamérica eu escolhi a TV para trabalhar na RádioBras. Fiz TV na 

RádioBras e depois me formei, foram estas as experiências que tive no decorrer da 

faculdade. Depois que eu me formei eu fiquei um tempão parada, porque estágio é fácil 

de conseguir, mas depois que tu se forma é muito difícil encontrar emprego. Fiquei dois 

anos fazendo outras coisas, dando aula de inglês e tal. Até que eu comecei a fazer um 

blog, conselho de um amigo meu jornalista, ele disse: ―Ah, escreve um blog para 

exercitar teu texto.‖ O blog se chamava ―Em Negrito‖, que trabalhava com a questão da 

negritude, foi esse blog que fez com que eu ficasse conhecida no Movimento Negro do 

Rio Grande do Sul. Daí, no Movimento Negro, eu conheci a Vera Cardozo, diretora do 

Programa Nação, programa que eu trabalho atualmente. Daí eu comecei a fazer 

Freelance para a TVE, consegui voltar para trabalhar na área, eu fiz reportagens sobre o 

carnaval e fiz outro programa independente na casa, até que no ano passado eu fui 

contratada pela TVE para apresentar o Programa Nação. Eu estou lá na emissora há 3 

anos. 

2. Porque você escolheu cursar jornalismo? 

Eu digo para as pessoas que eu nasci jornalista, eu era uma criança que brincava com 

microfone, eu sempre escrevi relativamente bem porque geralmente criança não gosta 

de escrever e não tem vontade, mas eu tinha. Eu lembro que teve uma vez que eu 

escrevi uma redação e a professora chamou meu pai na escola para dizer para ele não 

ficar me ajudando a fazer redação, porque era para eu fazer sozinha. Daí eu fui 

crescendo e achei que era isso mesmo que eu queria. Eu fui fazer a faculdade de 

jornalismo para testar se era isso mesmo que eu queria, e eu me apaixonei, eu acho que 

eu sempre fui jornalista. Eu me formei em 2007, quase dez anos de formada já.  

3. Na televisão a única emissora que você trabalhou foi na TVE? 
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Sim, só na TVE, as outras oportunidades que eu tive foram de estágio, e eu fiz em rádio 

não em TV. 

4. Você nota alguma diferença de comportamento das pessoas desde que você começou 

a trabalhar na TV pelo fato de você ser negra? 

Na Rádio Trasamérica eu não notava muito isso porque eu trabalhava com rádio, e no 

rádio a imagem não é tão determinante. Mas assim, na Trasamérica eu era estagiária, 

entregava brinde, e apresentava um programa, além de fazer muitas ações na cidade. 

Quando eu entrei eu fui a primeira negra a fazer o programa, e chamou muita atenção na 

cidade, pois Brasília é uma cidade relativamente pequena. Eu ouvia muito: ―Ah, a 

primeira jornalista negra a apresentar um programa de rádio‖.  Mas quando eu comecei 

a trabalhar com TV foi no programa que eu apresento hoje, o Nação, ainda mais que o 

programa fala sobre a questão da negritude, fala sobre a temática, isso facilita. Mas eu 

sinto que eu tive uma dificuldade muito grande para eu entrar na área, principalmente 

porque eu sempre quis trabalhar com TV, e queria ter feito desde sempre. Eu tenho 

consciência de que se não fosse o Programa Nação, um programa que aborda o negro, 

talvez eu ainda estivesse correndo atrás para conseguir trabalhar na área. 

5. Você fez alguma seleção para trabalhar em outra emissora? 

Sim, eu fiz aquela de aprendizes da RBS TV, eu fiz umas duas vezes. Fui bem numa 

fase e depois não rolou mais. Depois, na Pampa, eu cheguei a fazer teste de vídeo, mas 

também não foi pra frente. E, na Band, eu cheguei a fazer um programa independente de 

rádio. Eles até disseram na época que estavam a fim de ter um jornalista e uma 

jornalista negros na emissora, mas também não passei, e até hoje não vejo nenhum 

negro na Band. Bom, eu acho que no Rio Grande do Sul, negras trabalhando na TV, 

somos eu, Clarissa e Julieta Amaral. 

6. Você vê alguma vantagem em ser negra e trabalhar na TV? E a desvantagem? 

Eu acho que a gente está vivendo um momento em que as pessoas têm me dito muito 

isso, tu tens o que o mercado precisa. Eu acho que a negritude está se fortalecendo, acho 

que vai chegar uma hora que as mídias vão perceber que precisam dessa representação. 

Então, eu acho que como acontece em qualquer outra área, a dificuldade é muito grande 

ainda do negro conseguir se inserir. Na TV, ainda mais que mexe com a questão da 

imagem, tem mais dificuldade ainda. Mas eu acho que a vantagem seria essa, a gente 

está em um momento de que o mercado está percebendo que precisa abrir esse espaço 
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para os negros e para todas as outras etnias. A desvantagem que eu vejo, é a questão do 

estereótipo, eu estava até brincando esses dias que, hoje, eu virei a jornalista negra que 

trabalha na TV, parece que é meu primeiro nome, sabe. Eu acho que isso tem um lado 

bom e outro ruim. O lado bom é que quando dizem a jornalista negra Fernanda 

Carvalho, eu levo todos os negros gaúchos e brasileiros comigo, mas dependendo do 

contexto limita, ainda mais eu que faço o Nação, um programa voltado para a história 

do negro. Eu acho que às vezes as pessoas pensam que tu só sabes falar daquilo dali, e 

acabam te chamando para falar sobre isso. Esses dias eu fiz uma participação num 

programa sendo a blogueira negra. Daí tinha um cara que estudou sobre blog, outro que 

tinha um blog e eu era a ―blogueira negra‖, não somente a blogueira como os outros. Eu 

acho que se a gente não se impuser mais diante das coisas, essas situações acabam 

sendo uma desvantagem sempre.  

6. Na faculdade você era única negra? 

Na minha faculdade como eu fiz em Brasília, que também não tem tantos negros, assim 

como no Rio Grande do Sul. Eu lembro que nós éramos entre 4 ou 5, no inicio da 

faculdade, mas até chegar na formatura éramos duas. Eu acho que o Brasil ainda tem 

essa herança de que algumas coisas realmente a imagem branca domina, na publicidade 

principalmente. Jornalista negro na TV nós não temos quase, nas outras áreas a gente 

ainda encontra. 

7. Como você observa que o negro é trabalhado na televisão? 

Isso é uma das minhas brigas, eu acho muito complicado porque o que acontece, eu 

acho que tem um pouco de ingenuidade das emissoras que acabam colocando a gente 

como questões estereotipadas. Mas, eu acho, que tem outras que lidam com uma certa 

maldade, de realmente fazer isso de propósito. Hoje, eu estava vendo um filme com um 

amigo meu, ―Minha Casa: Rio Eu Te Amo‖, e o tempo todo apareceu dois negros como 

um que tinha bebido, batido o carro e perdido um braço e outra era uma prostituta. Daí 

eu comentei com ele: Tu viu quantos artistas negros têm no filme? E o que os dois 

estavam fazendo? Eles poderiam estar em qualquer outro papel, sabe. Eu acho que a 

mídia hoje em dia, em maneira geral, estereotipa muito, eu acho isso muito complicado 

porque às vezes isso se confunde com o espaço, tem gente que diz: ―Ah, que legal, 

temos quatro artistas negros na novela? Mas daí eu questiono: Eles estão fazendo o quê? 

Se eles estão ali reforçando o preconceito, eu não acho legal, então era melhor que não 

tivesse nenhum. Eu acho que isso está bem complicado, mas as pessoas já estão tendo 
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noção disso, por exemplo, da Camila Pitanga, na novela, porque ela tem ser aquela 

favelada? barraqueira? que fala errado? e que a classe média agora vai vir e mudar ela? 

Eu acho que se dar conta disso é bom, porque a gente consegue ver a atriz negra que 

está fazendo seu trabalho, mas que também eles querem mudar a sua imagem.  

8. O que você acha que precisa mudar hoje na televisão para que mais negros se insiram 

na TV? 

Eu acho que a gente precisa começar a contar a nossa história, isso eu acho muito 

importante, quem tem que contar nossa história somos nós negro. Então eu acho que a 

partir do momento que a gente virar mais diretores, mais agente dentro das empresas e 

que digam, olha, vamos colocar a fulana para fazer uma outra matéria, não somente para 

falar com algo relacionado com a negritude, eu acho que a gente virar protagonista da 

nossa história. Eu acho que a gente está no caminho, vai levar um tempo, mas eu acho 

que a mudança vem daí. 

9. A TV reflete a nossa sociedade atual do Brasil? 

Totalmente, essa coisa que eu sempre brigo da TV de dizer o porquê colocou o negro 

como uma classe inferior. Hoje, nós temos negros no ensino superior, juízes, e uma 

família toda numa classe média, mas a TV reflete o contrário, ela não dá o contraponto. 

Se a gente mostrar o contraponto, esse lado ruim vai ser como uma denúncia. Eu queria 

ver numa novela o contrário, o outro lado, não mostrando o estereótipo.  

10. Estratégia de branqueamento existe? 

Eu acho que sim. O que aconteceu comigo quando eu era criança, eu não queria ser 

negra, eu queria ser o que todo mundo era, eu queria ser Paquita, eu queria ser loira, 

assim como todo mundo. Mesmo assim isso não faria com que eu odiasse ser negra, eu 

só queria ser aceita como eu era e achava bonito. Hoje, a questão de afirmação e de 

assumir como negro é muito maior. A gente percebeu que não tem a parte ruim, quando 

diziam que teu cabelo é ruim, que teu nariz é feio. Então eu acho que está nesse 

processo, o meu cabelo é bonito assim como o teu também é. O meu nariz é mais largo, 

mas isso não faz ele feio. Então faz com que a gente se afirme mais e se reconheça. 

11. A cota é uma oportunidade do negro conseguir ser mais bem sucedido no mercado 

de trabalho futuramente? 
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Eu acho que cota é a única solução, pelo menos é o que eu vejo para o Brasil hoje. 

Apesar de toda essa discussão, eu acho que é a única saída, já que a gente precisa 

ocupar os espaços. Essa história de dizer que somos todos capazes não é justificativa. 

Por isso eu acho que a cota é a saída para ter um país mais justo digamos assim. Ter os 

direitos iguais a qualquer outra pessoa. 

12. Você acredita num futuro com igualdade entre as etnias? 

Eu acho muito difícil porque é do ser humano não concordar com as diferenças. Nós 

temos essa coisa de estranhamento do que é diferente, e se a gente vê na TV e numa 

revista que só têm brancos e não tem negro ali, esse negro acaba sendo diferente. Eu 

acho que a gente pode chegar num ponto que todos reflitam, que sejam 50% e 50% em 

todos os espaços, desde a universidade até o mercado de trabalho. Não sei se isso vai 

acabar com o racismo, mas ameniza. Eu não luto por igualdade, eu luto para que as 

diferenças sejam respeitadas, a nossa história foi diferente, a gente não chegou no Brasil 

da mesma forma que todo mundo chegou, a nossa luta é diferente. Eu luto para que 

respeitem as nossas diferenças. Se a gente conseguir isso, é um grande passo que foi 

dado. No Brasil, a gente não falou sobre racismo por muito tempo, então fez com que a 

gente não se assumisse e, por isso, essas coisas geram muita discussão, porque cotas? 

Não, a gente tem que olhar para as coisas e discutir o porquê que não tem. 

13. Na sua trajetória como jornalista você fez cursos? Especialização? Pós-graduação? 

 

Não tenho pós, fiz cursos para a área da TV porque era o que eu queria desde o começo. 

Um deles foi um curso para apresentadores com a Katia Suman (ex-TVCom), mas o que 

sei foi na prática mesmo. Eu comecei um estágio na Radiobrás ainda no quarto semestre 

da faculdade e lá trabalhei na TV Nacional. Desde então, sempre estive ligada a TV de 

alguma forma. 

 

14. Você acha que para as mulheres ainda é mais difícil uma ascensão profissional do 

que para os homens? 

 

Acho que para algumas áreas ainda é mais difícil para nós, sim. Dentro da TV, diante da 

tela até não vejo tanto isso porque é comum vermos mulheres como âncoras, repórteres 

e apresentadoras, mas ainda vejo muito preconceito nos cargos de chefia. O Nação, por 

exemplo, é dirigido por uma mulher, a Vera Cardozo. Acho que ela, e tantas outras, 
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acabam tendo a sua competência testada de maneira muito mais pesada.  

 

15. Quais as principais barreiras enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho? 

Que ações poderiam mudar a desigualdade de oportunidades e salários? 

 

Na verdade, acho que a principal barreira ainda é aliar a carreira e a vida pessoal. 

Mesmo pra quem não é casada e tem filhos. Por exemplo, eu sou solteira e moro 

sozinha e percebo que num plantão, muitas vezes pensam em mim e em outras 

profissionais na mesma situação. Algo como ―ah, ela não tem responsabilidades de dona 

de casa, para ela o trabalho vem em primeiro lugar então ela não vai ter problema em 

ficar aqui na TV 24h por dia‖. Não vejo isso em relação aos homens, sabe? Essa vida 

pessoal não é questionada. E quem disse que também não tenho outras 

responsabilidades só porque não tenho filhos? E para as casadas e com filhos também é 

complicado porque as vejo fazendo jornadas duplas, triplas... enquanto a maioria dos 

homens acaba tendo apenas que buscar o filho no colégio, e olhe lá. Acho que a 

mudança vai levar muito tempo e tem que vir de base, temos que desconstruir isso de 

―trabalho de homem‖ e ―trabalho de mulher‖. Essa desconstrução vai levar tempo, mas 

acho que esse é o caminho para igualar as oportunidades e, depois disso, os salários.  

 

16. Você acredita na igualdade de gêneros no mercado de trabalho? O que é preciso para 

chegar a esse patamar? 

 

Hoje não há essa igualdade, mas, como falei, o caminho é essa desconstrução. Tenho 

amigas engenheiras, por exemplo, que não são aceitas em empregos exclusivamente por 

serem mulheres. Isso é triste, mas é reflexo de uma série de outras coisas. A mudança 

tem que vir de baixo, da educação em casa, precisamos abolir pensamentos que já estão 

enraizados, precisamos parar de reproduzir atitudes e falas machistas, mudando isso, as 

futuras gerações agirão de forma diferente de nós e teremos uma sociedade mais igual 

para homens e mulheres.  

 

17. Como você vê a atuação feminina no telejornalismo? 

 

No jornalismo acho que algumas barreiras já foram quebradas. Se a gente observar, por 

exemplo, a presença mais forte das mulheres no esporte e em coberturas de guerras, 
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áreas que eram exclusivamente masculinas há bem pouco tempo. Mas, se observarmos 

os editores-chefes, diretores e demais cargos de chefia, esses ainda são dominados por 

homens. Por isso que acredito que a coisa venha da base. Com o ganho do espaço 

nessas áreas, entre tantas outras, naturalmente teremos mais mulheres nas direções 

daqui um tempo.  

 

18. Você vê diferença no tratamento entre a mulher branca e a mulher negra no 

jornalismo? 

 

Totalmente! Primeiro porque o jornalismo também é uma parcela da nossa estrutura 

social e reflete o mesmo racismo e sexismo das outras áreas. O que nós, mulheres 

negras, vivemos no mercado de trabalho e nas empresas é o mesmo que vivemos na 

sociedade, como um todo. Mas quando se fala em TV, isso fica mais evidente porque 

para estar na frente das câmeras ainda se exige um ―padrão de beleza‖ no qual muitos 

acham que não nos encaixamos. Não é à toa que temos tão poucas negras na TV hoje 

ainda hoje. Fora isso, tem a questão de quererem nos segregar sempre a questões da 

negritude, o fato de termos que mostrar muito mais trabalho para conseguirmos nos 

consolidar, e por aí vai.  

 

19. Você já sofreu preconceito no exercício de sua profissão, por parte de suas 

fontes/entrevistados? 

 

O velado, sim. Nunca ouve nada mais contundente como eu ser destratada ou se 

negarem a me dar entrevista por eu ser negra. Por exemplo, fui fazer uma pauta de 

maquiagem para a pele negra e a maquiadora, branca, disse que topava maquiar uma 

negra enquanto dava a entrevista. A produtora então disse: ok, tu maquia a 

apresentadora enquanto ela te entrevista. E ela rebateu: mas o melhor é que a pessoa 

seja negra, né? Ou seja, ela não achou que uma apresentadora pudesse ser negra e sei 

que ela disse isso sem sentir, reproduzindo uma visão racista que muitos também têm de 

que esse espaço não é nosso. Acontece de, se o entrevistado não me conhece, e eu chego 

com a produtora que é branca, as pessoas tendem a achar que a apresentadora é ela e a 

produtora sou eu. Isso acontece muito. 

 

20. Como você avalia o espaço do (a) jornalista negro (a) no telejornalismo atual? 
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Acho que a situação não é nada boa. Somos pouquíssimos! Não tenho dados, mas basta 

olhar para ver que não está nem perto de refletir os 53% da população brasileira. Além 

da falta de representatividade, isso acaba fazendo com que nossas demandas não sejam 

tratadas com a seriedade que merece. Vou te dar dois exemplos: um, que acho 

gravíssimo, é o genocídio negro não ser tratado com a seriedade que merece. Isso 

acontece porque, além de questões políticas, claro, dependemos da sensibilidade da 

maioria branca que está nas redações. E essa maioria branca não tem essa sensibilidade, 

de uma maneira geral. Outra que me chama muita atenção: quando vemos um crime de 

racismo ser divulgado, geralmente vemos o rosto da vítima, o negro, estampada. Quase 

nunca se prioriza o criminoso, como acontece na divulgação de outros crimes. São essas 

e muitas outras coisas que mudariam se tivéssemos mais negro no jornalismo brasileiro, 

diante e atrás das câmeras. Resumindo, a situação ainda é bem ruim, mas tenho 

esperanças de que espaços vão se abrir e muitos vão chegar. Hoje, muitos mais negros 

estão tendo a oportunidade de concluir a faculdade de comunicação, acho que 

chegaremos lá! 
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ENTREVISTA COM CLARISSA LIMA 

DATA DA ENTREVISTA: 01/04/2015 

 

1. Me conte sobre sua trajetória como jornalista? 

Eu sou formada há 14 anos, eu me formei na Unisinos, em 2001, e eu escolhi jornalismo 

porque eu sempre tive uma facilidade muito grande de comunicação. Eu entrei em 2006 

na Unisinos e desde que entrei eu já comecei a fazer estágio, o meu primeiro estágio foi 

aqui na TVE. Eu paguei toda a minha faculdade, 50% dela foi com bolsa, e 50% com o 

dinheiro do meu estágio. E daí quando que me formei eu tive uma oportunidade de 

trabalhar em uma rádio do grupo RBS TV, depois eu trabalhei na própria RBS TV, mas 

na área interna, de produção, e assim começou minha trajetória. Daí em 2003, eu me 

mudei para Salvador, e lá eu trabalhei em mídia impressa, e voltei em 2005, fiz vários 

freelance em assessoria de imprensa, até que em 2008 eu entrei na política, trabalhando 

como assessora de político onde eu fiquei até 2014. Eu trabalhava na TV Web da 

Prefeitura de Porto Alegre. E daí em julho do ano passado surgiu o concurso para 

repórter na TVE, eu fiz e estou aqui desde então. Então, nesses 14 anos de profissão, eu 

já fiz de tudo, mas eu sempre tive muita afinidade com a TV que foi onde eu comecei e 

rádio. Fiz outros trabalhos em outros veículos, mas voltei para a TV da prefeitura onde 

eu fiquei por 5 anos, e nesses 5 anos foi que eu amadureci mesmo e decidi que era isso 

que eu quero. O concurso da TVE foi a melhor coisa que aconteceu pra mim. 

2.  Porque você escolheu o jornalismo? 

Primeiro porque eu tive uma facilidade muito grande de comunicação e precisava me 

expressar. Antes deu fazer jornalismo eu pensei em fazer letras, artes plásticas, 

publicidade, e tudo isso é voltado com a comunicação. No vestibular, por exemplo, eu 

coloquei todas essas opções na UFRGS, daí eu não passei em nenhum. Daí eu fui para 

Unisinos, e optei pelo jornalismo. Eu sempre gostei dessa questão de interlocução com 

as pessoas, e claro que a comunicação te facilita em várias coisas, mas na época que eu 

era criança televisão pra mim não tinha tanto valor como tem agora. Mas foi quando eu 

amadureci que eu percebi que eu tinha essa facilidade, eu lembro que no colégio eu fiz 

um jornalzinho, nos grupos de teatro eu acabava liderando, mas no sentido deu acabar 

fazendo a parte da comunicação, divulgação. Eu escolhi o jornalismo não foi por uma 
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questão ideológica, tipo para denunciar a pobreza do mundo ou para denunciar o 

racismo, eu escolhi o jornalismo por ser um lugar onde eu pudesse falar, falar e falar. 

3. A TVE é a única emissora que você trabalhou? 

De emissora de canal aberto, sim. Antes eu trabalhei da TV Web da Prefeitura de Porto 

Alegre, mesmo.  

4.  Na sua trajetória você sentiu alguma diferença ou dificuldade no comportamento 

das pessoas por ser negra? 

Sim, eu senti, eu senti no que se referia ao estranhamento de algumas pessoas que 

diziam: ah, uma negra na TV, chegar aonde chegou, uma forma elogiosa. E senti 

algumas dificuldades, isso quando eu trabalhei na RBS TV com relação ao meu estilo, 

pois eles tinham todo um padrão, mas nunca admitiram que era uma questão racial e, 

sim, qualquer pessoa independente de gênero e raça poderiam se adequar. O principal 

motivo foi o meu cabelo, pois eu sempre usei ele natural. Então, na época, eu tive uma 

dificuldade muito grande de trabalhar, eles nunca me disseram tu nunca vai trabalhar 

porque o seu cabelo é assim, mas me sugeriram que eu alisasse ou cortasse o cabelo, 

porque para o vídeo ficaria mais padrão do que a emissora sempre usou. Se eu fosse 

branca e tivesse o cabelo assim, também eles iriam me dizer a mesma coisa. Não posso 

dizer que eles foram racistas, mas é uma característica minha, e eu nunca quis alisar 

meu cabelo. Não é uma questão ideológica, é que eu não me gosto de cabelo liso, e 

depois acabou virando meio que uma bandeira, sempre teve a questão que eu uso meu 

cabelo por uma questão política e ideológica, não é uma questão simplesmente estética e 

de vaidade, eu não tenho nada contra as mulheres negras que alisem o cabelo, eu não 

aliso porque eu não gosto. Mas foi esse o pequeno episódio que pode ser considerado 

mais marcante. Mas geralmente as questões de racismo que eu enfrentava eram elogios, 

mas não porque eu era bonita, mas sim porque eu era uma negra bonita, sempre a 

palavra negra vinha na frente, então eu nunca fui maltratada no trabalho por ser negra, 

eu fui diferenciada por eu ser negra, mesmo pelo fato positiva poucas pessoas me 

chamam de uma mulher bonita, mas sim, de uma negra bonita como se fosse uma coisa 

rara, uma coisa que não fosse comum e, hoje, eu ainda enfrento muito isso. Se eu for 

analisar do ponto de vista enquanto estão me chamando de negra bonita está bom, mas a 

palavra negra virou um prefixo em tudo o que eu fiz. 

5. Você fez alguma seleção para trabalhar em outra emissora? 
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Não, depois que eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu só fiz o concurso da TVE, onde 

estou desde ano passado. 

6. Na faculdade você era única negra? 

Eu não era a única negra, mas não sei exatamente de dizer quantos negros tinham. Mas 

não eram muitos, não. É aquela coisa, aqui no Rio Grande do Sul é um estado que não 

uma grande porcentagem de negros, e quantos desses escolhem pelo jornalismo. É algo 

difícil de explicar.   

7.  Para você: Como é ser mulher e negra e trabalhar na televisão? 

 Hoje, eu estou vivendo o meu melhor momento da minha vida, eu posso te dizer que o 

fato deu ser mulher, negra, e trabalhar na televisão reflete muito mais na minha vida 

pessoal do que na minha vida profissional. Eu sei que vai chegar um momento e essa 

coisa de mulher negra vai cair por terra, e eu não vejo a hora que isso aconteça, pois já é 

um discurso antigo. Eu não sou apenas uma mulher negra, eu sou uma profissional, e 

toda vez que se fala em mulher negra tu carrega todo um histórico ideológico. Mas eu 

me vejo no melhor momento porque o pior que já passei, eu entrei na faculdade numa 

época que não tinha cotas raciais, hoje é muito mais fácil uma mulher negra conseguir 

um patamar de igualdade perante as demais, bem menos difícil do que anos atrás. Eu 

sou de uma geração que não tinha políticas públicas para isso, então eu não posso dizer 

que eu fiz tal coisa a partir do político tal, não, eu fui na cara e na coragem. Eu pago até 

hoje o meu crédito educativo para cursar a faculdade, eu tenho um apartamento de 

divida com a Unisinos. Eu tenho conquistas financeiras que são frutos da minha batalha. 

As pessoas da minha relação pessoal, isso inclui namorado e alguns amigos me olham e 

dizem: não, essa não é mais aquela porque ela faz parte da elite, na verdade eu não faço 

parte da elite, eu sou uma pessoa que conquistou aquilo que tem direito de conquistar. 

Mas sempre se tem a ideia deu ser negra e estar nesse patamar é elite, não eu sou da 

elite, eu só consegui algumas coisas que algumas pessoas não conseguiram, pois 

tiveram mais dificuldades do que eu ou mais falta de sorte. 

8. A cota é uma oportunidade do negro conseguir ser mais bem sucedido no mercado 

de trabalho futuramente? 

Como eu te disse, entrei na faculdade numa época que não tinha cotas raciais, hoje é 

muito mais fácil uma mulher negra conseguir um patamar de igualdade perante as 

demais, bem menos difícil do que anos atrás. Com as políticas públicas muito mais 
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negros conseguem se inserir no ensino superior, e futuramente amenizar a situação de 

desigualdade.  

9. O que você acha que ainda falta para que possamos ver mais mulheres negras na 

televisão? 

Olha, em nível de Rio Grande do Sul, nós negros somos minorias, o que não justifica, 

mas sempre vamos estar em menor escala do que no resto do país. Nós somos aqui 20% 

da população gaúcha. E se formos pensar, desses 20% quantos optam pelo jornalismo? 

E quantos conseguem ingressar num curso superior? Uma coisa é o negro jornalista ser 

barrado por ser negro na televisão e outra é ele conseguir chegar até uma universidade, e 

quem chega a uma universidade não necessariamente escolhe o jornalismo. Mas aqui a 

gente ainda tem um padrão, e quando tem negros na TV é para programas ligados a 

questões negras, que eu acho extremamente válido. Eu sou fã da Fernanda, eu acho ela 

linda, mas o trabalho que ela faz tem uma relação com a etnia dela. Eu como jornalista e 

negra posso falar de qualquer assunto, e eu acho que é isso que falta, pois negros no 

vídeo para falar de carnaval e questões de negritude ou de movimentos sócias, eu acho 

importante, mas ainda é muito pouco, mas esse pouco que tem já está ai, como tem a 

Fernanda, o Manuel Soares, é o Cavalheiro, mas negros a frente do vídeo falando 

qualquer assunto, de economia, de política, de saúde e d ciência, esse é o meu objetivo. 

Se alguém me perguntar o que falta? Hoje eu faço isso na TVE, talvez por ser uma 

emissora pública, eu quando saio para fazer uma pauta eu falo de qualquer assunto. E 

também tem o desprendimento, quem foi que disse que tu tens que ser magra, alta, e lisa 

para fazer TV, onde é que está escrito isso? Eu até entendo que tu não vai fazer matéria 

com um colar gigante, uma coisa que tu vai chamar mais atenção para aquilo que tu 

queres mostrar, mas aquilo que te pertence, a tua questão física isso é inerente a 

qualquer coisa. 

10. Na televisão existe uma estratégia de branqueamento pelas emissoras? 

Com relação aos negros que estão nas televisões, eu acho que existe um padrão 

americano de jornalismo, e esse padrão norte a americano de jornalismo dos anos 60 

ainda, não se enquadravam pessoas negras. Se tu pegar uma TV de telejornalismo nos 

Estados Unidos, hoje, que o nosso jornalismo tem uma influência muito grande deles, 

ele é multi colorido, tem negros, tem latinos, brancos, enfim. É isso que falta para o 

telejornalismo brasileiro, ter mais profissionais independente da etnia, falando sobre 

qualquer assunto.  
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11. Aqui na TVE você apresenta algum programa ou telejornal? 

Não, eu sou repórter de rua, eu fiz concurso para ser repórter. 

12.  O que você acha da questão de muitos negros negarem sua etnia? 

Como a gente tem uma miscigenação muito grande, é muito comum tu encontrar 

pessoas de pele clara, mas com características negras. Além da questão física, o que te 

faz se sentir negro é muito mais uma questão de identidade do que cultural e religiosa. 

Mas se tu fores analisar, se eu sou filho de um negro com branco, eu sou mestiça, então 

assim, a pessoa tem o direito de dizer que não é negro pelo fato de ter uma mãe branca e 

um pai negro. Mas se tu quiseres te posicionar politicamente tu te colocas como um 

cidadão negro. Mas já no meu caso, eu sou negra de pai e mãe, está escrito aqui que eu 

sou negra, mas não é esse o ponto. Tu nunca vai encontrar ainda mais agora no 

momento de políticas públicas as pessoas dizerem pra ti que tu não é negra, pois tem 

todo um benefício social e eu sempre faço um brincadeira que é até um pouco 

preconceituosa, aquela pessoa que não se considera negra, no tempo da escravidão onde 

será que ela estaria, na casa ou na senzala? Ser negro no Brasil hoje é muito mais um 

posicionamento político e ideológico e social do que de tom de pele. Aqui em Porto 

Alegre as únicas pessoas que me chamam de morena são as pessoas mais velhas, de 60 

anos para cima, que tem toda outra bagagem cultural, enfim. Mas se tu fores analisar de 

um ponto de vista biológico, ninguém é totalmente branco ou negro. E no Brasil o 

simples fato de tu não teres a pele clara, já é motivo para tu seres descriminado. Mas o 

que é ser mestiço no Brasil é aquele negro que teve uma mistura com o branco, mas que 

é descriminado de qualquer forma. Não é à toa que na época da escravidão tinham o 

movimento dos mulatos, que não eram nem branco nem negro, mas eram discriminados 

pelos brancos e negros de qualquer jeito. E se tu fores pesquisar as pessoas menos 

favorecidas no Brasil são negros e mulatos. 

13.  A TV reflete a sociedade que a gente tem hoje? 

Depende da TV, ela reflete os valores da sociedade o que ela é hoje eu acho que não. A 

TV aberta, por exemplo, reflete aquilo que as pessoas querem ver, que é gente bonita, 

rica, feliz, branca e muito estereótipo do negro, pobre, mas que é bom, da branca bonita 

que é má, quando caráter não tem nada a ver com cor e realidade social, mas eu acho 

que a TV mostra aquilo que a nossa fantasia e imaginário sonha. Mas a reflexão eu 
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ainda acho que as TVs públicas estão à frente das TVs abertas nesse quesito, pelo fato 

de não ter uma dívida com seus anunciantes.  

14. Na sua trajetória como jornalista você fez cursos? Especialização? Pós-graduação? 

Não, não fiz.  

15.    Você acha que para as mulheres ainda é mais difícil uma ascensão profissional do 

que para os homens? 

Acredito que sim. O nosso país ainda é muito machista, a mulher para conseguir um 

emprego e igualdade salarial precisar sempre mostrar um esforço a mais do que os 

homens, estão sempre sendo testadas. Por isso, acho que sim, para a mulher é mais 

difícil a ascensão profissional. 

16. Como você vê a atuação feminina no telejornalismo? 

As mulheres estão cada vez mais inseridas no telejornalismo, posso até citar não há uma 

diferença muito grande, em questões de porcentagem, de mulheres e homens que 

trabalham na televisão. As mulheres estão mais representadas hoje no telejornalismo 

brasileiro, a cada dia mostra que tem as mesmas capacidades que os homens nas 

redações. Mostram a mesma qualificação, interesse, e capacidade profissional, afinal as 

mulheres e homens que optam pelo jornalismo tem a mesma formação independente do 

gênero.  

17. Para você: Como o negro é representado na televisão? 

O negro ainda é representado como minoria na televisão. Nas novelas, por exemplo, o 

negro ainda é sempre mostrado como o que comete crimes, que mora em favela, que 

não tem condições mínimas de saneamento básico, e que só podem trabalhar em 

profissões de menos prestígio. Apesar da iniciativa de algumas emissoras e propagandas 

de mudar esse paradigma, muito ainda tem que ser trabalho para essa situação se 

modificar.  

18. Os veículos que você já trabalhou tratavam você diferente dos outros profissionais 

pelo fato de ser negra? 

Não, realmente foi só aquele fato que te contei anteriormente.  

19.   Quais as principais barreiras enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho? 

Que ações poderiam mudar a desigualdade de oportunidades e salários? 
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A principal barreira que a mulher enfrenta é conseguir conciliar a carreira profissional e 

família. Hoje, cada dia mais algumas mulheres têm colocado a sua carreira profissional 

como base de vida, acredito que essa seja a barreira. As ações que podem mudar isso é a 

mulher cada dia mais mostrando que tem as mesmas capacidades que os homens para 

trabalhar, estudar, entre outras coisas. Mas acredito que essas mudanças vão demorar 

muito para acontecer. 

20. Você já sofreu preconceito no exercício de sua profissão, por parte de suas 

fontes/entrevistados? 

Não.    
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ENTREVISTA COM JULIETA AMARAL 

DATA DA ENTREVISTA FEITA POR E-MAIL: 08/05/2015 

 

1.Qual a sua trajetória no jornalismo? Faz cursos? Especialização? Pós-graduação? 

Sou formada há 29 anos pela UCPEL- Universidade Católica de Pelotas. Sou da turma 

de 1985, não fiz especialização apenas curso de inglês. 

 

2. Por que você escolheu cursar jornalismo? Quais os motivos? 

Na adolescência sempre me preocupei em estar bem informada de vários assuntos. 

Sempre li muitos livros, jornais impressos e na TV, ver diariamente os telejornais nunca 

foi considerada uma obrigação como era para muitos jovens. Eu tinha fascínio pela 

notícia. Ainda acrescento que não tinha o perfil para cursos nas as áreas da saúde e 

ciências exatas. A opção veio aos 18 anos. Foi minha primeira opção no vestibular, estar 

perto da informação, do novo, da descoberta da possibilita de contar várias histórias, de 

influenciar nas histórias da cidade, de cada pessoa acho que foi o principal motivo. 

 

3. A TV reflete a sociedade atual? 

A TV conta sempre a história de personagens do nosso dia a dia falo mais pelos 

telejornais. A TV descobre personagens, conta grandes histórias, relatam as 

dificuldades, os grande exemplos, as atitudes de relevância que podem contribuir para a 

comunidade. Hoje, o jornalismo tem um novo perfil o principal foco são as pessoas. 

Retratar a sociedade como um todo é difícil mais as pessoas conseguem se encontrar 

entre os personagens que a TV apresenta hoje. 

 

4 e 5. Na televisão, a única emissora que você trabalhou foi a RBS TV? Você já 

trabalhou ou fez alguma seleção para trabalhar em outra emissora? Como foi a 

experiência e por quais motivos saiu do trabalho anterior? 

Eu sou uma jornalista que começou em jornais impressos passei pelo rádio no mesmo 

período e, fui selecionada para a televisão. São 28 anos de RBS TV Rio Grande. Nunca 

passei por outra seleção para TV. Antes da RBS TV trabalhei como correspondente do 

jornal Correio do Povo de Porto Alegre. 
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6- Há quanto tempo trabalha na atual emissora? Como foi o processo de seleção? 

Trabalho na RBSTV há 28 anos. Quando surgiu a vaga de repórter fui convidada para 

assumir o cargo. Como repórter do impresso estava realizando um trabalho que levou 

acendeu uma luz para a concorrência, através do convite fui a única selecionada, levei 

como vantagem ter conhecimento profundo da área de atuação e fiz apenas os 

procedimentos burocráticos para assumir o cargo. 

 

7. Você acha que para as mulheres ainda é mais difícil uma ascensão profissional do que 

para os homens? 

Considero que isso deveria ser assunto do passado, mas as estatísticas provam o 

contrário. No meu ponto de vista as mulheres estão disputando esse mercado e 

condições iguais aos homens, mostrando conhecimento, capacitação e qualificação. 

 

8. Quais as principais barreiras enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho? 

Que ações poderiam mudar a desigualdade de oportunidades e salários? 

A mulher que planeja constituir uma família, que planeja ter um filho ainda é trocada 

por um homem que não teria o mesmo comprometimento pensam algumas empresas. 

Em um país onde machista ainda há o entendimento de que o homem está mais 

capacitado. A mulher por estar buscando cada vez mais espaço precisa se mostrar 

organizada e determinada a vencer obstáculos, se antecipar as questões, precisa pensar 

sempre no plano B para solucionar situações, pedras que encontrar pelo caminho. 

 

9. Você acredita na igualdade de gêneros no mercado de trabalho? O que é preciso para 

chegar a esse patamar? 

Eu acredito nessa igualdade. Hoje temos um país comandado por uma mulher. Com a 

facilidade as tecnologias ambos os sexos tem as mesmas possibilidades de crescimento. 

O mundo abre as portas com as mesmas possibilidades para homens e mulheres, para 

buscar igualdade é preciso também iniciativa. 

 

10. Como você vê a atuação feminina no telejornalismo? 
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Das profissões que existem o jornalismo é uma grande demonstração da igualdade. 

Hoje, as grandes redações estão divididas entre homens e mulheres. U grande exemplo é 

o esporte. Um campo que era só dos homens hoje tem mulheres também como grandes 

estrelas, mas vale acrescentar que ainda precisamos de narradoras esportivas. Na TV, 

homens e mulheres dividem bancas, os melhores comentaristas econômicos hoje são 

mulheres. 

 

11. Quando cursou jornalismo, você era a única negra? Na universidade havia mais 

alunos negros? 

Quando entrei na faculdade tinham mais negros na minha turma, éramos cinco. Na 

universidade haviam negros, mais poucos. 

 

12. Para você: Como o negro é representado na televisão? 

Ainda somos poucos negros na televisão. Quando falam ainda em "cor da pele" eu 

lembro da música da Sandra de Sá Sarará crioulo, "você ri da minha pele, você ri do 

meu sorriso, ri da minha roupa .....". Esse preconceito tem que acabar. O profissional 

precisa ser definido pela qualificação, pela competência, disposição, comprometimento. 

Quando comecei a trabalhar algumas pessoas achavam que contratar um negro poderia 

ser uma grande sacada um novidade para dizer olha eu não tenho preconceito não. Na 

TV, o período onde teve miais negro chegamos a dez profissionais muito pouco 

comparando com o numero que devem conquistar um diploma a cada ano. Hoje, ainda 

nos surpreendemos quando um negro aparece no vídeo. O negro ainda é a minoria. 

 

13. Para você como é ser mulher e negra e trabalhar na televisão? 

 Pra mim depois de muitos anos de profissão não causo mais surpresa, mas no inicio 

minha família ouviu questionamentos como, ela vai ficar pouco temo não tem negro na 

TV, ou só vais entrar porque tá com o microfone da RBS coisa desse tipo, sempre 

respondi a altura. Algumas pessoas até questionam se você tem diploma ou não. Venci 

todos os obstáculos respondendo a todos os questionamentos e atuando com muita 

credibilidade. Não me preocupei com aquela frase você tem que fazer melhor que todo 

mundo porque você é negra. Sempre fiz e faço reportagens checando informações e 
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ouvindo todos os lados, atuando como telespectador tentando advinha o que as pessoas 

querem saber. 

 

14. -Você vê diferença no tratamento entre a mulher branca e a mulher negra no 

jornalismo? 

A TV é e um pouco jogo de beleza, ainda tem emissoras que buscam um padrão, unido 

o belo ao profissional qualificado. Eu nunca passei por algum momento onde tivesse 

sido troca por uma colega branca ou que tivesse sido colocada de lado por causa da cor. 

 

15. Você já sofreu preconceito no exercício de sua profissão, por parte de suas 

fontes/entrevistados? 

Não sofri. 

 

16. Os veículos que você já trabalhou tratavam você diferente dos outros profissionais 

pelo fato de ser negra? 

Não.  

17. As políticas públicas podem ser consideradas como possibilidades de ver mais 

negros nas universidades, no mercado de trabalho e em profissões de destaque? 

Eu acredito que sim, da época em que eu cursei a faculdade era bem diferente as 

condições para inserção de negros na universidade. Hoje, com as cotas conseguimos ver 

mais negros no ensino superior, e tendo mais destaque em profissões que antes eram 

comuns apenas para brancos. 

18. Como você avalia o espaço do (a) jornalista negro (a) no telejornalismo atual? 

Hoje, ainda nos surpreendemos quando um negro aparece no vídeo. O negro ainda é a 

minoria, somos poucos na televisão. Mas, hoje, ainda conseguimos ver mais negros na 

televisão do que anos anteriores, foi com muita luta que conseguimos ver mais negros 

como apresentadores, por exemplos. Ainda há muito o que mudar, principalmente a 

questão do estereótipo, o padrão que cada emissora exige de seus profissionais. Com a 

inserção de mais negros para falar de diversos temas e assuntos, vamos conseguir ser 

cada dia mais dentro da televisão.  
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19. Você acredita que nas emissoras existe uma estratégia de branqueamento pelo fato 

de não vermos com frequência jornalistas negras ou negros? 

Em alguns pontos acredito que sim, se formos pensar no que a televisão mostra, vemos 

que os brancos tem muito mais destaque que os negros. E se não vemos negros nos 

representando na televisão, parece que não pertencemos aquele ―mundo‖. E, por isso, 

vemos muitas crianças negras negam sua origem, querendo ser as personagens que são 

mostradas na televisão, quase nunca elas são negras, e com cabelos crespos, são na 

maioria das vezes, loiras, brancas, e com cabelo liso. Se pensarmos por esse ponto, 

existe sim uma estratégia de branqueamento.  

20.Você acha que os negros negam sua etnia? Você acredita num futuro com igualdade 

étnica? 

Eu acredito que a negação aconteça por partes de alguns, justamente por essa falta de 

representação negra na televisão. A partir do momento que essa situação mudar, a 

igualdade entre as etnias possa acontecer.  


