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Introdução

Existe um provérbio africano: até que o leão aprenda a falar, a história da caça

sempre glorificará o caçador. Esse ditado, popularizado pela autor nigeriano Chinua

Achebe, reflete como me sinto sobre a representação na mídia brasileira.

Em um país onde 43,2% da população se identifica como branca e 55,7% como negra,

as redações são compostas por 77% de funcionários brancos. É de se admirar que

brasileiros pretos, pardos, amarelos e indígenas tenham queixas frequentes sobre

como são retratados nos noticiários?

Eu queria usar meu tempo no Reuters Institute for the Study of Journalism não

apenas para apresentar o caso estatístico da representação, mas para explicar o

impacto humano de trabalhar em uma redação que não é diversificada. Por isso,

conversei com 61 jornalistas – em questionários e entrevistas longas – para capturar

suas histórias.

Também conversei com os líderes das redações sobre o que está sendo feito para

mudar a situação e me perguntei se havia algum programa de mudança em outros

países com os quais poderíamos aprender.

Meu objetivo aqui não é acusar a indústria em que trabalho de ser conscientemente

racista – embora muitas das histórias nestas páginas possam deixar essa impressão.

Em vez disso, quero chamar a atenção para o risco contínuo de sub-representação

em nossas redações. Se não for resolvido, isso continuará a levar a uma cobertura

sem nuances, tornar nossos produtos menos inovadores e competitivos, promover o

https://www.media-diversity.org/racism-in-media-brazils-black-lives-matter-moment/
https://www.niemanlab.org/2020/11/the-moral-case-for-diversity-in-newsrooms-also-makes-good-business-sense/
https://www.niemanlab.org/2020/11/the-moral-case-for-diversity-in-newsrooms-also-makes-good-business-sense/
https://hbr.org/2013/12/how-diversity-can-drive-innovation
https://gemaa.iesp.uerj.br/infografico/jornalismo-brasileiro-raca-e-genero-de-quem-escreve-nos-principais-jornais-do-pais


racismo sistêmico e criar as condições para que o racismo real não seja reconhecido

e não seja controlado.

O diálogo brasileiro sobre esse tema é muitas vezes atrapalhado pelo uso de termos

sem entendimento compartilhado de seu significado. Por uma questão de clareza,

vou delinear o que quero dizer quando me refiro a algumas das terminologias sobre

este tópico:

● Raça – características físicas herdadas biologicamente.

● Etnia – identidade cultural escolhida ou aprendida da família ou

comunidade.

● Diversidade – a criação consciente de um ambiente acolhedor às

experiências vividas de diferentes raças, etnias, sexualidades, gêneros,

religiões [...], com o objetivo de estimular a troca de ideias e pontos de vista

diferentes. Quando me refiro à diversidade neste artigo, normalmente estou

me referindo à diversidade racial.

● Representação – o emprego de uma força de trabalho [da redação] que reflita

a população que ela busca atender – não apenas em cargos juniores, mas

também em cargos de tomada de decisão. Quando me refiro à representação

neste artigo, normalmente estou me referindo à representação racial.

● Racismo – usar traços raciais biológicos herdados para classificar um grupo

de pessoas (tipicamente marginalizadas) como inferiores e discriminá-las ou

antagonizá-las por esses motivos.

● Racismo sistêmico/estrutural/institucional – Quando a sub-representação

racial não controlada dentro de um sistema ou instituição cria um ambiente

que favorece pessoas de uma determinada raça ou etnia e cria um ambiente

hostil ou punitivo para pessoas da raça ou etnia sub-representada.

https://gemaa.iesp.uerj.br/infografico/jornalismo-brasileiro-raca-e-genero-de-quem-escreve-nos-principais-jornais-do-pais


Como esta obra foi escrita em inglês para um público internacional, pode conter

algumas informações que os brasileiros já conhecem. Se você já conhece a dinâmica

racial no Brasil e a sub-representação em diferentes setores da nossa sociedade, pule

para a seção Os efeitos da falta de diversidade nas redações.

Raça e representação no Brasil

Cerca de 3 milhões de indígenas habitavam o Brasil antes de ser ele colonizado por

Portugal em 1500, e estima-se que cerca de 700.000 portugueses imigraram para o

Brasil nos próximos 300 anos. Entre 1700 e 1888, quando a escravidão foi abolida,

4,9 milhões de escravos foram levados da África para o Brasil. Após 1808, cerca de

350.000 vieram da Alemanha, Itália e Espanha em meados do século. Outros 2

milhões chegaram no final dos anos 1800, enquanto os anos 1900 atraíram exilados

políticos e imigrantes do Japão, Líbano, Síria, Polônia, Rússia e Romênia.

Em 2022, a raça no Brasil é autodeterminada e extremamente sutil. A pesquisa mais

recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1º trimestre de 2021)

mostram que 55,7% da população se identifica como preta ou parda (“negra”) e que

43,2% se identifica como branca.1 Outros 1,1% se identificam como “indígenas”,

“amarelos” ou não declararam sua raça.

1 Brazilian Institute of Geography and Statistics. Tabela 6403: População, por cor ou raça (ibge.gov.br)

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6403#resultado


Gráfico de pizza mostra grupos raciais autodeterminados no Brasil (IBGE, 1º trimestre de 2021)



Enquanto o governo agrupa aqueles que se identificam como pretos e pardos como

“negros”, essas são categorias distintas. Como observa o pesquisador Rafael

Guerreiro Osorio em seu relatório de 2003, o sistema de classificação do IBGE por cor

ou raça: os pardos no Brasil “têm uma posição intermediária entre pretos e brancos”.

“Dessa forma”, disse ele, “[o Brasil tem] uma importante dicotomia racial entre

pretos e não pretos, em vez de brancos e não brancos”.2

Pesquisa mais recente de Verônica Toste Daflon (2014) constata que negros e pardos

no Brasil são próximos em termos de status socioeconômico e padrões de

discriminação, mas vivenciam isso de maneiras diferentes. Daflon examinou

desigualdades, discriminação, sociabilidade, cultura, estereótipos e a relação entre

discriminação relatada, cor e classe social”.3 Negros com diferentes tons de pele

podem se identificar como pretos, pardos ou até brancos dependendo de onde vivem

e ou em qual grupo econômico estão inseridos.

O termo "Amarelo" pode exigir mais explicações: é um identificador para os

brasileiros de ascendência do leste asiático (muitas vezes japoneses).

Essas nuances demográficas são uma consideração importante em qualquer relatório

sobre a diversidade brasileira. Mas quão bem representativas dessa nuance são as

instituições que compõem nossa sociedade? Considere as estatísticas do

parlamento, das universidades e do judiciário:

3 Daflon, Verônica Toste, et al. Tão longe, tão perto: pretos e pardos eo enigma racial brasileiro. 2014.
Tão-longe-tão-perto-pretos-e-pardos-eo-enigma-racial-brasileiro-Verônica-Toste-Daflon.pdf
(uerj.br)

2 Osório, Rafael Guerreiro. O sistema classificatório de" cor ou raça" do IBGE. Brasília, DF: Ipea, 2003.

TD_996.doc (ipea.gov.br)

http://ceres.iesp.uerj.br/wp-content/uploads/2016/05/T%C3%A3o-longe-t%C3%A3o-perto-pretos-e-pardos-e-o-enigma-racial-brasileiro-Ver%C3%B4nica-Toste-Daflon.pdf
http://ceres.iesp.uerj.br/wp-content/uploads/2016/05/T%C3%A3o-longe-t%C3%A3o-perto-pretos-e-pardos-e-o-enigma-racial-brasileiro-Ver%C3%B4nica-Toste-Daflon.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0996.pdf


Representação na política

Nas últimas eleições (2018), entre os 81 senadores eleitos para o Senado Federal, 67

se autoidentificaram como brancos (82,71%), 11 pardos (13,58%) e 3 pretos (3,7%).

Repartição demográfica do Senado Federal por critérios autodeterminados de raça

Dos 513 deputados (MPs) eleitos para a Câmara, 385 se autoidentificaram como

brancos (75%), 104 pardos (20,2%), 21 negros (4,09%) e três como Outros (0,38%).

Desdobramento demográfico da Câmara dos Deputados do Brasil por critérios raciais autodeterminados



Vale notar uma anomalia nestas estatísticas: alguns candidatos mudam sua

declaração racial ao longo do mandato. Por exemplo, o ex-presidente da Câmara,

Rodrigo Maia, se identificou como Pardo nas eleições de 2018, mas respondeu

“Branco” à mesma pergunta em 2014. Após ser questionado pela imprensa, o site

oficial foi atualizado e o lista como Branco novamente .4,5 “Isso demonstra a falta de

seriedade da população brasileira em relação à autodeclaração, e isso legitima o fato

de muita gente fraudar concursos públicos”, afirmou Rosália Lemos, coordenadora

do Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiras e Indígenas em 2019, em

entrevista ao The Intercept Brasil.6 (Ela se refere às cotas de ações afirmativas para

negros em cargos públicos e universidades, que são frequentemente abusadas.)

O jornalista de dados brasileiro Rodrigo Menegat identificou que mais de 50.000

candidatos a políticos brasileiros mudaram suas declarações de raça entre 2014e

2022.7 “A maioria das mudanças envolve brancos e negros que se declaram pardos ou

vice-versa. (...)”, ele escreveu após analisar dados do Tribunal Superior Eleitoral

(TSE).

Representação nas universidades

Uma análise do O Estado de S. Paulo utilizou dados do Censo da Educação Superior

2019 (o último divulgado pelo Ministério da Educação) e constatou que menos de 3%

das instituições de ensino superior brasileiras tinham corpo docente

7 Rodrigo Menegat, Twitter post, https://twitter.com/RodrigoMenegat/status/1557204824864821248:
Sobre Mourão e sua declaração de raça para o TSE: fiz um levantamento rápido com dados históricos
e, desde 2014, mais de 50 mil candidatos "mudaram de raça" de uma eleição para outra.

6 Sousa, Bruno. 2019. “Rodrigo Maia ajudou a engordar bancada negra na Câmara.” The Intercept.
https://theintercept.com/2019/03/26/maia-presidente-negro/

5 Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (tse.jus.br)

4 Sousa, Bruno. 2019. “Rodrigo Maia ajudou a engordar bancada negra na Câmara.” The Intercept.
https://theintercept.com/2019/03/26/maia-presidente-negro/

https://twitter.com/RodrigoMenegat/status/1557204824864821248
https://twitter.com/RodrigoMenegat/status/1557204824864821248
https://www.estadao.com.br/infograficos/educacao,universidades-incluem-mais-alunos-negros-com-as-cotas-mas-so-3-tem-equidade-racial-entre-professores,1209742.
https://twitter.com/RodrigoMenegat/status/1557204824864821248
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/RJ/190000607414


representativamente diversificado .8 Eles também observam que é difícil medir os

números com precisão devido a lacunas nos registros (opcionais) de autodeclaração.

Eles também observaram que as universidades públicas empregavam ainda menos

docentes negros do que as privadas.

Representação no Judiciário

Há mais uma deturpação da sociedade brasileira na composição do Judiciário

brasileiro. O Supremo Tribunal Federal (STF) – criado em 1891 como órgão máximo

da justiça nacional – tem 11 vagas que foram ocupadas por 170 pessoas. Apenas três

juízes negros ocuparam um cargo desde a sua criação.9 Segundo o Conselho

Nacional de Justiça (CNJ), o perfil sociodemográfico dos magistrados brasileiros em

2018 inclui apenas 15,6% de negros.10

10Otoni, Luciana, and Agência CNJ de Notícias. 2018. “Pesquisa do CNJ: quantos juízes negros?
Quantas mulheres?” Conselho Nacional de Justiça.
https://www.cnj.jus.br/pesquisa-do-cnj-quantos-juizes-negros-quantas-mulheres/

9Machado, Uirá. 2022. “Mulheres negras são minoria da minoria no Judiciário brasileiro.” Folha.
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/02/mulheres-negras-sao-minoria-da-minoria-no-judiciar
io-brasileiro.shtml.

8Marques, Júlia, and Mariana Hallal. 2021. “Universidades incluem mais alunos negros, mas só 3%
têm equidade racial entre professores - Infográficos.” Estadão.
https://www.estadao.com.br/infograficos/educacao,universidades-incluem-mais-alunos-negros-com-
as-cotas-mas-so-3-tem-equidade-racial-entre-professores,1209742.

https://www.cnj.jus.br/pesquisa-do-cnj-quantos-juizes-negros-quantas-mulheres/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/02/mulheres-negras-sao-minoria-da-minoria-no-judiciario-brasileiro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/02/mulheres-negras-sao-minoria-da-minoria-no-judiciario-brasileiro.shtml
https://www.estadao.com.br/infograficos/educacao,universidades-incluem-mais-alunos-negros-com-as-cotas-mas-so-3-tem-equidade-racial-entre-professores,1209742
https://www.estadao.com.br/infograficos/educacao,universidades-incluem-mais-alunos-negros-com-as-cotas-mas-so-3-tem-equidade-racial-entre-professores,1209742


Desagregação demográfica dos magistrados brasileiros em comparação com a população em geral



Onde os negros estão super-representados?

Há áreas em que os negros estão super-representados: 76,2% das pessoas

assassinadas em 2020 eram negros, de acordo com dados divulgados pelo Fórum

Brasileiro de Segurança Pública em novembro de 2021.11 O documento também fala

que 63% das crianças menores de 9 anos que são vítimas de violência letal são

negras. Esse percentual sobe para 81% entre os adolescentes de 15 a 19 anos. A

chance de um negro ser vítima de homicídio no Brasil é 2,6 vezes maior do que

aqueles que não são.

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública (também publicado pelo Fórum Brasileiro

de Segurança Pública) registra que 66,3% da população carcerária do Brasil se

identifica como afrodescendente.12,13

Repartição demográfica da população brasileira, população carcerária e vítimas de homicídio

13 Anuário Brasileiro de Segurança Pública - Fórum Brasileiro de Segurança Pública
(forumseguranca.org.br)

12Barros, Betina W. 2021. “O sistema prisional em 2020-2021: entre a Covid-19, o atraso na vacinação
ea continuidade dos problemas estruturais.” Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Accessed May 23,
2022.
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/11-o-sistema-prisional-em-2020-2021-e
ntre-a-covid-19-o-atraso-na-vacinacao-ea-continuidade-dos-problemas-estruturais.pdf

11 Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ano 15, 2021; Atlas da Violência, 2021; Visível e invisível:
a vitimização de mulheres no Brasil, 3ª ed., 2021; Panorama da violência letal e sexual contra
crianças e adolescentes no Brasil, 2021, UNICEF e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A Violência
contra Pessoas Negras no Brasil 2021 - Fórum Brasileiro de Segurança Pública
(forumseguranca.org.br)

https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica/
https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica/
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/11-o-sistema-prisional-em-2020-2021-entre-a-covid-19-o-atraso-na-vacinacao-e-a-continuidade-dos-problemas-estruturais.pdf
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/11-o-sistema-prisional-em-2020-2021-entre-a-covid-19-o-atraso-na-vacinacao-e-a-continuidade-dos-problemas-estruturais.pdf
https://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/a-violencia-contra-pessoas-negras-no-brasil-2021/
https://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/a-violencia-contra-pessoas-negras-no-brasil-2021/
https://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/a-violencia-contra-pessoas-negras-no-brasil-2021/


Representação nas redações
Assim como nas instituições acima, as redações no Brasil também não são

representativas da demografia do país. Uma pesquisa recente com 2.000 jornalistas

divulgada em novembro de 2021 (O Perfil Racial da Imprensa Brasileira) encontrou

apenas 20,1% identificados como negros.14 Desse percentual, 39,8% ocupavam

cargos gerenciais.

De acordo com o Race and Leadership 2022 divulgado pelo Reuters Institute do

Studies of Journalism, nenhum dos principais editores dos maiores veículos do Brasil

é não-branco.15 A mesma descoberta foi relatada em 2021, enquanto que em 2020 ele

identificou uma pessoa não branca.16,17

17 Nielsen, Rasmus K., Meera Selva, and Simge Andi. 2020. “Race and leadership in the news media
2020: evidence from five markets.” Reuters Institute. Accessed May 23, 2022.

16 Robertson, Craig T., Meera Selva, and Rasmus K. Nielsen. 2021. “Race and Leadership in the News
Media 2021: Evidence from Five Markets.” Reuters Institute. Accessed May 23, 2022.
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2021-03/Robertson_et_al_Race_and_Leade
rship_FINAL.pdf

15 Eddy, Kirsten, Meera Selva, and Rasmus K. Nielsen. 2022. “Race and leadership in the news media
2022: evidence from five markets.” Accessed May 23, 2022.
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/race-and-leadership-news-media-2022-evidence-five-marke
ts

14 Jornalistas&Cia, Instituto Corda, I'MAX, and Portal dos Jornalistas. nd “Perfil Racial da Imprensa
Brasileira.” Accessed May 23, 2022.
http://www.jornalistasecia.com.br/files/perfilracialdaimprensabrasileira.pdf

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2021-03/Robertson_et_al_Race_and_Leadership_FINAL.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2021-03/Robertson_et_al_Race_and_Leadership_FINAL.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/race-and-leadership-news-media-2022-evidence-five-markets
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/race-and-leadership-news-media-2022-evidence-five-markets
http://www.jornalistasecia.com.br/files/perfilracialdaimprensabrasileira.pdf


Usando as palavras da jornalista Yasmim Santos: “Os poucos negros que compõem

as fileiras do jornalismo brasileiro desaparecem em meio às notícias, que

permanecem embranquecidas”.18

O efeito na produção de notícias está bem documentado, mas que impacto o perfil

racial das redações tem sobre os próprios jornalistas?

18 Santos, Yasmin. 2019. “Letra preta: Os negros na imprensa brasileira.” Revista Piauí. Accessed May
23, 2022. https://piaui.folha.uol.com.br/materia/letra-preta/

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/race-and-leadership-news-media-2020-evidence-five-marke
ts

https://piaui.folha.uol.com.br/materia/letra-preta/
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/race-and-leadership-news-media-2020-evidence-five-markets
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/race-and-leadership-news-media-2020-evidence-five-markets


Os efeitos da falta de diversidade

Para medir o impacto humano da representação racial nas redações brasileiras, criei

um questionário, pedindo dados biográficos básicos e convidando os jornalistas a

indicarem se gostariam de falar mais sobre suas experiências.

Recebi 61 respostas ao meu questionário e realizei 32 entrevistas longas em abril de

2022. A amostra de 61 incluiu 27 homens e 34 mulheres trabalhando para emissoras

de TV, emissoras de rádio, jornais, sites e revistas – principalmente como repórteres,

alguns freelancers e alguns em cargos de gestão. A representação racial incluiu

52,5% brancos, 41% negros e 6,6% amarelos. Infelizmente, nenhum repórter

indígena me respondeu.

Desagregação racial dos repórteres que responderam ao questionário

Dois grandes temas surgiram durante as entrevistas: o efeito da falta de diversidade

na produção de notícias e o efeito da falta de diversidade nos próprios jornalistas.



Todas as citações coletadas durante as entrevistas permanecem anônimas para

evitar reações contra aqueles que falaram comigo para este projeto. Citações de

entrevistas são incorporadas nas caixas roxas nas seções a seguir.

Impacto do processo de produção

Sabemos pela teoria do gatekeeping que as redações são mediadoras da informação

– filtrando-a através de suas próprias visões e experiências vividas. Empregar

editores e jornalistas com o mesmo background resultará em uma cobertura que

reflete o que um grupo demográfico pensa.19

Em 2021, Bianca Santana, jornalista doutora em ciência da informação pela Escola

de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, encerrou sua colaboração

com o UOL (um dos maiores sites de notícias do país) após ver como o veículo

19 Veja: A publicação de Kurt Lewin "Forces Behind Food Habits and Methods of Change" em 1943, e
David Manning White, professor da Universidade de Boston, que concluiu em 1950 que o processo de
publicação em redações era "feito por decisões altamente subjetivas baseadas no conjunto de
experiências, atitudes e expectativas do próprio editor".

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/107769905002700403
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2021/06/09/filha-unica-kathlen-sonhava-com-vida-melhor-para-bebe-e-planejava-quarto.htm?msclkid=791bd55dc40411ec9492e16ff5fc72d0


escolheu cobrir a morte de uma mulher negra grávida no Rio de Janeiro após um

tiroteio policial.

Ela escreveu em sua coluna de despedida: “Ficou também evidente que as horas

gastas para conversar com toda a redação do UOL, em dois horários diferentes, sobre

como é essencial contextualizar execuções de pessoas negras e não noticiá-las como

fato isolado — cumprindo o papel de relações públicas da polícia — haviam sido

improdutivas. Não se trata de desconhecimento. Mas de escolha. Cumplicidade.

Coautoria”20

Stuart Hall estudou os efeitos da representação na mídia em The Spectacle of the

'Other': “A estereotipagem reduz, essencializa, naturaliza e corrige a 'diferença'”,

escreveu ele. Isso tem sido objeto de estudo brasileiro há anos: a pesquisadora

Solange de Couceiro constatou: “jornalistas [...] são socializados de forma a [...]

absorver, acreditar e defender a ideia de democracia racial. Portanto, as

manifestações de preconceito e racismo que eles transmitem [...] atuam de forma

eficiente na produção do racismo brasileiro.”21

Os jornalistas com quem conversei sentiram que as coisas poderiam ser diferentes se

houvesse mais diversidade racial nas posições de liderança:

21COUCEIRO, SOLANGE MARTINS DE. 1997. “REFLEXOS DO "RACISMO À BRASILEIRA" NA MÍDIA”.
Revista USP, nº 32 (fevereiro):56-65. https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i32p56-65

20Santana, Bianca. 2021. “Opinião: Passar pano para o genocídio negro: não em meu nome.” UOL.
Accessed May 23, 2022.
https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/bianca-santana/2021/06/09/passar-pano-para-o-genocidio-ne
gro-nao-em-meu-nome.htm

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2021/06/09/filha-unica-kathlen-sonhava-com-vida-melhor-para-bebe-e-planejava-quarto.htm?msclkid=791bd55dc40411ec9492e16ff5fc72d0
https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/bianca-santana/2021/06/09/passar-pano-para-o-genocidio-negro-nao-em-meu-nome.htm
https://seminar580.files.wordpress.com/2015/04/hall-the-spectacle-of-the-other-pdf.pdf
https://seminar580.files.wordpress.com/2015/04/hall-the-spectacle-of-the-other-pdf.pdf
https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/26031
https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i32p56-65
https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/bianca-santana/2021/06/09/passar-pano-para-o-genocidio-negro-nao-em-meu-nome.htm
https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/bianca-santana/2021/06/09/passar-pano-para-o-genocidio-negro-nao-em-meu-nome.htm


Eu pedi aos jornalistas que registrassem com quantos editores não-brancos eles

trabalharam. A maioria (57,1%) nunca teve, 22,9% trabalharam com um, 14,3%

trabalharam com dois e 5,7% trabalharam com três.

O gráfico de pizza mostra quantos jornalistas pesquisados   trabalharam com um editor não-branco

Como trabalhar para editores brancos impactou o trabalho dos jornalistas nas

redações? Minha amostra relatou:



Meus entrevistados mencionaram que um impacto da sub-representação nas

redações foi o desenvolvimento do tokenismo nas atribuições, em que os jornalistas

negros se tornaram responsáveis   por todas as histórias sobre raça, porque “eles eram

os únicos lá”. Falando sobre a cobertura durante o Dia da Conscieência Negra, os

jornalistas me disseram:



Impacto humano

Você não vai se surpreender ao ler que um dos meus entrevistados disse isso. Você

pode se surpreender ao saber que o entrevistado que disse que era branco. Sim, o

impacto humano da sub-representação também afeta os jornalistas brancos. Embora

o impacto nos negros e amarelos vá muito além da mera frustração.



Os entrevistados relataram histórias sobre microagressões e acesso limitado que

tiveram impactos de longo alcance na saúde mental.22

Comentários sobre a aparência física, e especificamente sobre o cabelo dos negros,

foram compartilhados comigo com mais frequência:

Outra questão frequente relacionada foi que eles foram confundidos com alguém

que trabalhava como zelador ou motorista da empresa, não como jornalista.

22 Percepções de um ambiente racialmente insalubre podem resultar em efeitos adversos, tais como
mau desempenho, saúde mental deficiente e aumento dos níveis de estresse. (Torres-Harding and
Turner, 2014). Assessing racial microaggression distress in a diverse sample. Evaluation & the Health
Professions, 38(4), 464–490. https://doi.org/10.1177/0163278714550860

https://doi.org/10.1177/0163278714550860


Isso acontece dentro do local de trabalho e fora quando eles estão trabalhando.

Meus entrevistados falaram com frequência do impacto de trabalhar em um espaço

predominantemente branco. O conceito de “Instituições Predominantemente

Brancas” (PWIs) foi cunhado para descrever as instituições nos Estados Unidos cujas

histórias, políticas, práticas e ideologias centram a branquitude. PWIs tendem a

marginalizar as identidades, perspectivas e práticas das “pessoas de cor”.23

23 Leia mais aqui: Morales, AR, & Raible, J. (2021). To Teach as We Are Known: The “Heart and Soul”
Labour of Teacher Educators of Colour Working in PWIs. In K. Sprott, J. O'Connor Jr., & C. Msengi
(Ed.), Designing Culturally Competent Programming for PK-20 Classrooms (pp. 79-97). IGI Global.
https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3652-0.ch005

https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3652-0.ch005


Esses “olhares” e comentários podem ser classificados como “microagressões”:

termo cunhado pelo psiquiatra afro-americano Chester Pierce para descrever a

relação entre as interações entre negros e brancos.24 “Microagressões são

indignidades verbais, comportamentais ou ambientais diárias, breves e corriqueiras,

intencionais ou não, que comunicam insultos e insultos hostis, depreciativos ou

negativos a pessoas que não são classificadas dentro do padrão 'normativo'. Os

perpetradores de microagressões muitas vezes não sabem que se envolvem em tais

comunicações quando interagem com pessoas que diferem de si mesmos”.25

Ruchika Tulshyan, escrevendo na Harvard Business Review, disse que o termo não

consegue capturar os “efeitos emocionais e materiais ou como isso impacta [...] a

progressão na carreira”. Ela acrescentou: “Experimentar o que conhecemos como

25 Johnson, NN, & Johnson, TL (2019). Microaggressions: An Introduction. In Thomas, U. (Ed.),
Navigating Micro-Aggressions Toward Women in Higher Education (pp. 1-22). IGI Global.
https://doi:10.4018/978-1-5225-5942-9.ch001

24 Pierce, C. (1974). Psychiatric problems of the Black minority. American Handbook
of Psychiatry, 2, 512-523.

https://hbr.org/2022/03/we-need-to-retire-the-term-microaggressions


microagressões pode ser tão prejudicial, se não mais, do que formas mais evidentes

de racismo”.26

Meus entrevistados também falaram da luta para desenvolver um sentimento de

pertencimento no local de trabalho, que Filstad, Traavik e Gorli resumiram como:

“1) ser parte de algo, 2) o processo de tornar-se através da constante mediação entre

aspectos materiais e componentes sociais, 3 ) o processo de vivenciar limites e 4) a

tentativa de realizar, engajar e participar (e encontrar espaços para práticas

compartilhadas) em um local de trabalho”.27 Um dos meus entrevistados se

expressou assim:

Referindo-se à juíza aposentada Luislinda Valois, que usou a expressão “cota de um”

para criticar a presença de apenas um negro em cada espaço de poder, outro

entrevistado me disse:

27 Filstad, C., Traavik, L. and Gorli, M. (2019), "Belonging at work: the experiences,
representations and meanings of belonging", Journal of Workplace Learning, Vol. 31
No. 2, pp. 116-142. https://doi.org/10.1108/JWL-06-2018-0081

26 Tulshyan, Ruchika. 2022. “We Need to Retire the Term “Microaggressions.”” Harvard Business
Review. https://hbr.org/2022/03/we-need-to-retire-the-term-microaggressions

https://doi.org/10.1108/JWL-06-2018-0081
https://doi.org/10.1108/JWL-06-2018-0081
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,critica-da-cota-de-um-luislinda-e-a-unica-negra-no-escalao-de-temer,10000056968
https://doi.org/10.1108/JWL-06-2018-0081
https://hbr.org/2022/03/we-need-to-retire-the-term-microaggressions


No artigo A Question of Belonging: Race, Social Fit, and Achievement de Gregory

Walton e Geoffrey Cohen (2007), eles escrevem: “Uma das perguntas mais

importantes que as pessoas se fazem ao decidir entrar, continuar ou abandonar uma

busca é: “ Eu pertenço?” Entre os indivíduos socialmente estigmatizados, essa

questão pode ser visitada e revisitada. A estigmatização pode criar uma incerteza

global sobre a qualidade dos laços sociais de alguém nos domínios acadêmico e

profissional – um estado de incerteza de pertencimento. Como consequência,

eventos que ameaçam a conexão social de alguém, embora vistos como menores por

outros indivíduos, podem ter grandes efeitos sobre a motivação daqueles que lutam

com uma identidade social ameaçada”.28

Eu destaquei “grandes efeitos na motivação” porque isso, para mim, é fundamental.

Alguns dos que entrevistei desistiram de trabalhar em redações porque não se

sentiam representados ali e não tinham esperança de que o cenário mudasse.29

29 Há uma pesquisa chamada "Leavers", feita com uma sondagem de 101 ex-jornalistas de cor (JOC)
para entender quando e porque eles deixaram a indústria jornalística, pois a representação
étnica/racial e a cobertura precisa continuam sendo um desafio nas redações dos EUA. A pesquisa foi
desenvolvida por Carla Murphy: Introducing 'Leavers': results from a survey of 101 former journalists
of colour - Features - Source: An OpenNews project

28 A Question of Belonging: Race, Social Fit, and Achievement. Journal of Personality and Social
Psychology. 2007, Vol. 92, No. 1, 82–96.
https://www.goshen.edu/wp-content/uploads/sites/2/2016/08/WaltonCohen2007.pdf?msclkid=3ae58
1cfc4d211ec91efc5678c152ec5

https://source.opennews.org/articles/introducing-leavers-results-survey/
https://source.opennews.org/articles/introducing-leavers-results-survey/
https://www.goshen.edu/wp-content/uploads/sites/2/2016/08/WaltonCohen2007.pdf?msclkid=3ae581cfc4d211ec91efc5678c152ec5
https://www.goshen.edu/wp-content/uploads/sites/2/2016/08/WaltonCohen2007.pdf?msclkid=3ae581cfc4d211ec91efc5678c152ec5


Em seu artigo Journalists and mental health (2019), Natalee Seely observa que a

cultura tradicional da redação incentiva os jornalistas a “deixar seus sentimentos na

porta”:30

“A bravura e a negação foram considerados valores, especialmente em

reportagens de guerra (Feinstein, 2006). Admitir fraqueza não combinava com

a aura do repórter imparcial; não havia lugar para a emoção no relato

objetivo, porque emoção significa envolvimento, e envolvimento fica no

caminho de dizer a verdade (Hammond, 2002). Essa ideia cria uma cultura de

redação que promove o silêncio e a supressão em vez da expressão. Em outras

palavras, 'Uma admissão de sofrimento emocional era temida como um sinal

de fraqueza e um risco de carreira' (Feinstein et al., 2002, p. 1574).”

No contexto brasileiro, os jornalistas marginalizados não discutem o impacto da

sub-representação com seus colegas. Mas falando comigo anonimamente, vários

mencionaram depressão, ansiedade e até mesmo pensamentos suicidas.

30 Seely, Natalee. “Journalists and Mental Health: The Psychological Toll of Covering Everyday
Trauma.” Newspaper Research Journal 40, no. 2 (June 2019): 239–59.
https://doi.org/10.1177/0739532919835612.

https://doi.org/10.1177/0739532919835612


Os meios de comunicação estão cientes de que 98% dos jornalistas pretos e pardos

pesquisados   no Perfil Racial da Imprensa Brasileira sentem que os negros enfrentam

mais dificuldades em suas carreiras do que seus colegas brancos?31 Se sim, o que eles

estão fazendo sobre isso?

31Nota importante: quando perguntados se acreditavam que os negros enfrentavam mais dificuldades,
98% disseram que sim. Quando perguntados se eles mesmos haviam enfrentado mais dificuldades,
apenas 35% disseram que sim.



Melhorando as redações brasileiras

Parte de pensar em soluções para os problemas descritos acima inclui considerar

quais soluções foram tentadas. Olhei para os três maiores jornais do Brasil: O Globo,

Estadão e Folha de S. Paulo, onde pesquisadores descobriram recentemente que 84%

dos jornalistas identificados como brancos e dois terços eram homens.32

O Globo

O Globo não respondeu aos pedidos de entrevista enviados por e-mail para este

artigo. O jornal sediado no Rio de Janeiro emprega 12% de funcionários negros, de

acordo com a pesquisa do GEMAA de 2021.33 Em um mea culpa publicado após a

morte de George Floyd em 2020, o jornal reconheceu que “o número de jornalistas

negros não chega a 10% do total, muito longe da proporção atual de jornalistas

pretos e pardos no país”.34

Para “corrigir essa distorção”, escreveram na época, a raça passaria a ser considerada

um fator nos critérios de seleção de estagiários e trainees. Um aumento de 2% na

representação entre a coluna de 2020 e a pesquisa da GEMAA sugeriria que o esforço

está funcionando, mas isso é difícil de confirmar sem uma entrevista – e um

programa de trainee levará décadas para impactar a diversidade de liderança.

34 “Preto no branco: 9 visões sobre onde está o racismo estrutural.” 2020. O Globo.
https://oglobo.globo.com/brasil/preto-no-branco-9-visoes-sobre-onde-esta-racismo-estrutural-2446
6876

33 Poema Portela, and João F. Júnior. 2021. “Jornalismo brasileiro: raça e gênero de quem escreve nos
principais jornais do país. | gemaa.” gemaa.
https://gemaa.iesp.uerj.br/infografico/jornalismo-brasileiro-raca-e-genero-de-quem-escreve-nos-pri
ncipais-jornais-do-pais

32 Poema Portela, and João F. Júnior. 2021. “Jornalismo brasileiro: raça e gênero de quem escreve nos
principais jornais do país. | gemaa.” gemaa.
https://gemaa.iesp.uerj.br/infografico/jornalismo-brasileiro-raca-e-genero-de-quem-escreve-nos-pri
ncipais-jornais-do-pais

https://gemaa.iesp.uerj.br/infografico/jornalismo-brasileiro-raca-e-genero-de-quem-escreve-nos-principais-jornais-do-pais
https://oglobo.globo.com/brasil/preto-no-branco-9-visoes-sobre-onde-esta-racismo-estrutural-24466876
https://oglobo.globo.com/brasil/preto-no-branco-9-visoes-sobre-onde-esta-racismo-estrutural-24466876
https://gemaa.iesp.uerj.br/infografico/jornalismo-brasileiro-raca-e-genero-de-quem-escreve-nos-principais-jornais-do-pais
https://gemaa.iesp.uerj.br/infografico/jornalismo-brasileiro-raca-e-genero-de-quem-escreve-nos-principais-jornais-do-pais
https://gemaa.iesp.uerj.br/infografico/jornalismo-brasileiro-raca-e-genero-de-quem-escreve-nos-principais-jornais-do-pais
https://gemaa.iesp.uerj.br/infografico/jornalismo-brasileiro-raca-e-genero-de-quem-escreve-nos-principais-jornais-do-pais


No Estadão, os negros eram apenas 6% dos profissionais. Na Folha de S. Paulo,

apenas 10%. Por fim, O Globo tinha 12%. Os pesquisadores concluem que “quando

analisamos raça e gênero juntos, notamos uma divisão quase idêntica: redações

dominadas por homens brancos, seguidas por mulheres brancas e, em proporções

muito menores, homens e mulheres negros”.

Folha de S.Paulo

Na Folha de S.Paulo, os negros compunham 10% da redação, segundo pesquisa do

GEMAA. O jornal enfrentou uma polêmica no início deste ano quando 200 de seus

próprios jornalistas assinaram uma carta aberta à direção expressando “preocupação

com a publicação recorrente de conteúdo racista nas páginas do jornal”.35,36 A carta

foi escrita em resposta à publicação de uma coluna de opinião do poeta branco

Antônio Risério, pedindo o reconhecimento do suposto racismo de negros contra

outros grupos raciais.37

Inicialmente Folha respondeu que “a crítica e a autocrítica são saudáveis” e “sempre

incentivadas pelo jornal”. O texto, então, acrescenta: “O que preocupa é o conteúdo

[dos jornalistas], que vai contra um dos princípios básicos e inegociáveis   do Projeto

Folha: a pluralidade e a defesa intransigente da liberdade de expressão”.38

Em 2019, a Folha de S.Paulo criou uma editoria de Diversidade para “refletir a

variedade da vida social no país e no cotidiano da redação”.39 A primeira pessoa a

39 Folha cria editoria com missão de estimular diversidade em reportagens - 28/04/2019 - Poder -
Folha (uol.com.br)

38 Folha é acusada de veicular textos racistas em busca de audiência - 19/01/2022 - Poder - Folha
(uol.com.br)

37 Racismo de negros contra brancos ganha força com identitarismo - 15/01/2022 - Ilustríssima -
Folha (uol.com.br)

36 'Editorial criteria could be rethought and strengthened,' Folha's diversity editor said after
controversy over racism in Brazilian newspaper - LatAm Journalism Review by the Knight Center

35 Carta aberta de jornalistas da Folha - assinada (poder360.com.br)

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/04/folha-cria-editoria-com-missao-de-estimular-diversidade-em-reportagens.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/04/folha-cria-editoria-com-missao-de-estimular-diversidade-em-reportagens.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/01/folha-e-acusada-de-veicular-textos-racistas-em-busca-de-audiencia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/01/folha-e-acusada-de-veicular-textos-racistas-em-busca-de-audiencia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2022/01/racismo-de-negros-contra-brancos-ganha-forca-com-identitarismo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2022/01/racismo-de-negros-contra-brancos-ganha-forca-com-identitarismo.shtml
https://latamjournalismreview.org/articles/editorial-criteria-could-be-rethought-and-strengthened-folhas-diversity-editor-said-after-controversy-over-racism-in-brazilian-newspaper/
https://latamjournalismreview.org/articles/editorial-criteria-could-be-rethought-and-strengthened-folhas-diversity-editor-said-after-controversy-over-racism-in-brazilian-newspaper/
https://static.poder360.com.br/2022/01/Carta-aberta-de-jornalistas-da-Folha-assinada.pdf


ocupar o cargo de editora de diversidade foi Paula Cesarino Costa, que atuava como

ombudsman da Folha.

“Ao contrário do que muitos pensam, a editoria não foi criada por causa da questão

racial”, ela me disse. “O que desencadeou o projeto foi uma análise do perfil dos

Folha que mostrou que cada vez menos mulheres a leem.”40 Um objetivo secundário

foi melhorar a presença de jornalistas e a cobertura em diferentes estados do país.

Cesarino recebeu o controle total do projeto, embora não tivesse qualificações

específicas de diversidade. “A diversidade sempre foi um tema nas minhas colunas

[como ombudsman] e lutei por essas questões quando era secretária editorial; fazia

parte das nossas discussões internas, mas eu não era especialista nisso. Foi

interessante porque me deu tempo para desenvolver esse trabalho, e tempo é uma

coisa rara no jornalismo”, disse ela.

O jornal começou coletando dados na redação sobre raça, gênero, orientação sexual

e estado de origem. Cesarino então fez uma reunião com toda a redação para

apresentar seu plano, que ela diz ter sido recebido com certo ceticismo. “Eles não

acreditavam que a direção estivesse interessada, embora reconhecessem a

importância do projeto.” Ela então conversou com Sérgio D'Ávila, diretor de redação

da Folha, para dizer que o exemplo precisava partir dele – em cada reunião,

discussão de pauta, para mostrar que ia haver uma mudança de cultura na redação.

“Também houve casos de pessoas que achavam que era tudo bobagem”, disse ela.

40 Todas as citações de Paula Cesarino Costa são fruto de uma entrevista que ela me deu em 9 de maio
de 2022.



O projeto evoluiu após a saída de Cesarino da Folha. Ela foi substituída por

Alexandra Moraes, que lançou um programa de trainee exclusivo para negros em

fevereiro de 2021.41,42

Flávia Lima, atual Editora de Diversidade e também ex-Ombudsman, disse que foi

chamada para comandar o programa.43 Segundo ela, o programa foi desenvolvido

exclusivamente para profissionais negros e incorporou mudanças no programa

regular de trainees. “Paramos de exigir proficiência em inglês, por exemplo”, ela me

disse. “Outra mudança é que acontece à noite, pois sabemos que a maioria desses

profissionais trabalha durante o dia e não pode se dedicar exclusivamente ao

programa por três meses.”

O programa já está em sua segunda edição, com a atual turma de 15 alunos. O papel

de Lima não se limita ao programa de treinamento. “Participo dos processos

seletivos do jornal para jornalistas [...] justamente para ficar de olho na ampliação da

diversidade. Por isso, procuramos absorver os profissionais não só através de

programas de formação, mas também através de outros canais”.

Após o incidente de Risério, o jornal criou um Comitê de Inclusão e Equidade,

liderado por Lima.44 “A ideia é se reunir trimestralmente para apresentar demandas,

sugestões e críticas ao jornal vindas da própria redação”, disse Lima. O comitê

representa os interesses de funcionários negros, mulheres e transgêneros no canal.

A falta de diversidade prejudica os negócios como um todo, disse Lima. “Sabemos

que o modelo de negócios dos jornais está passando por profundas mudanças. O

44 Jornalistas da Folha criam Comitê de Inclusão e Equidade para diversidade no jornal - 13/05/2022 -
Novo em Folha - Folha (uol.com.br)

43Todas as citações de Flávia Lima são fruto de uma entrevista que ela me deu em 9 de maio de 2022.

42Procurei Alexandra Moraes para falar sobre este artigo, mas ela se recusou a ser entrevistada.

41 Folha lança programa de treinamento destinado a profissionais negros - 18/02/2021 - Folha 100
anos - Folha (uol.com.br)

https://www1.folha.uol.com.br/blogs/novo-em-folha/2022/05/jornalistas-da-folha-criam-comite-de-inclusao-e-equidade-para-diversidade-no-jornal.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/blogs/novo-em-folha/2022/05/jornalistas-da-folha-criam-comite-de-inclusao-e-equidade-para-diversidade-no-jornal.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-100-anos/2021/02/folha-lanca-programa-de-treinamento-destinado-a-profissionais-negros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-100-anos/2021/02/folha-lanca-programa-de-treinamento-destinado-a-profissionais-negros.shtml


peso dos anúncios na receita diminuiu, migramos para grandes plataformas digitais.

Como consequência desse movimento, a receita proveniente da circulação,

principalmente das assinaturas, é cada vez mais importante. Nesse sentido, como eu

disse, [atender] o maior número de leitores é fundamental.”

Estadão

Maior competidor da Folha, o Estadão fez uma pesquisa interna em agosto do ano

passado e concluiu que 83% da redação eram brancos, 13,2% negros e 3% amarelos.

Esses números foram fornecidos em uma entrevista com o editor-chefe David

Friedlander.

“A política de aumento da diversidade racial – assim como de gênero ou classe social

– é [ministrada por meio de] cursos dedicados à formação de novos jornalistas. São

os Focas e os Focas Econômicos, que hoje são a porta de entrada das redações do

Grupo Estado. O objetivo é atrair pessoas de várias classes sociais, de todas as

regiões do país, de todas as origens e gêneros”, disse.45

A empresa deixou de realizar testes de conhecimentos gerais ou inglês durante o

processo de recrutamento, o que privilegiava candidatos de classes mais

privilegiadas. “O processo seletivo foca apenas no jornalismo”, disse. Os resultados

estão aparecendo, com as últimas quatro turmas de trainees com 25% de

participantes negros. O jornal também tinha um jornalista transgênero e outro com

deficiência no programa.

Alguns desses estagiários permanecem na empresa como funcionários permanentes

ou como freelancers. “Estamos trabalhando para aumentar a diversidade no quadro

de funcionários do Estadão . Mas isso não é tudo. Nossos jornalistas estão em

45 Todas as citações de David Friedlander são fruto de uma entrevista que ele respondeu por e-mail
em 16 de maio de 2022.



estreito contato com setores da sociedade civil dedicados à defesa da diversidade e

inclusão social. Isso pode ser visto no volume de conteúdo que trata dessas questões

no Estadão”, disse Friedlander.

O jornal ainda não tem uma política para suprir a falta de gestores não brancos.



O que mais funcionou em outros lugares?

O Changing Newsrooms 2021 do Reuters Institute for the Study of Journalism

descobriu que apenas 29% das redações pesquisadas tinham um orçamento para

promover ativamente a diversidade. Um total de 27% dos entrevistados da pesquisa

disseram que não estavam realizando nenhuma das iniciativas listadas: coleta de

dados sobre diversidade, ter alguém responsável pelas práticas de DEI ou ter um

orçamento dedicado à promoção da diversidade.46

Mas um relatório de 2019 sobre diversidade em organizações de notícias na

Alemanha, Suécia e Reino Unido, de Alex Borchardt et al, mostrou algum progresso

esperançoso.47

Ele destacou os esforços na Suécia, onde a diversidade está prevista  na lei nacional

destinada a abordar a igualdade de gênero, mas que também pode incluir “outros

aspectos da diversidade”. No Reino Unido, o relatório menciona vários programas

fora das redações, como o treinamento de aprendizes do Conselho Nacional para o

Treinamento de Jornalistas (NCTJ) e o John Schofield Trust, que visam apoiar a

mobilidade social nas redações do Reino Unido, oferecendo esquemas de orientação.

A Alemanha também tinha programas especiais de orientação em que funcionários

mais jovens são emparelhados com mentores mais velhos, bem como “programas de

liderança” designados – embora alguns reconheçam que deveriam ter implementado

os últimos programas mais cedo.

47Borchardt, A, J Lück, S Kieslich, T Schultz, and F Simon. 2019. “Are Journalists Today's Coal Miners?
The Struggle for Talent and Diversity in Modern Newsrooms – A Study On Journalists in Germany,
Sweden, and the United Kingdom.” Reuters Institute for the Study of Journalism.
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:768056fb-f96c-40e5-bd98-05f19706f87c

46 Changing Newsrooms 2021, Reuters Institute ofr the Study of Journalism
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/changing-newsrooms-2021-hybrid-working-and-improving-
diversity-remain-twin-challenges-publishers#sub3

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/changing-newsrooms-2021-hybrid-working-and-improving-diversity-remain-twin-challenges-publishers#sub3
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:768056fb-f96c-40e5-bd98-05f19706f87c
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/changing-newsrooms-2021-hybrid-working-and-improving-diversity-remain-twin-challenges-publishers#sub3
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/changing-newsrooms-2021-hybrid-working-and-improving-diversity-remain-twin-challenges-publishers#sub3


Os pesquisadores descobriram que, na Alemanha e no Reino Unido, os esforços de

diversidade estavam muito focados no gênero, não no status socioeconômico ou

minoritário. “Embora não tenhamos conseguido identificar por que isso aconteceu,

as possíveis explicações podem ser que os participantes não tinham certeza de como

promover esses grupos ou hesitavam em separá-los, engajando-se em uma forma de

discriminação positiva”.

Nos EUA, no New York Times, eles implementaram um programa de diversidade em

quatro etapas: “1) Transformar nossa cultura para criar um ambiente onde todos

possamos fazer nosso melhor trabalho; 2) Elevar a forma como lideramos e

gerenciamos pessoas; 3) Fortalecer os sistemas e práticas para o desenvolvimento de

pessoas e para apoiar o trabalho para tornar o The Times mais diversificado,

equitativo e inclusivo; 4) Garantir que nossa cobertura se beneficie do julgamento de

uma redação mais diversificada e inclusiva.”48

O progresso nesse sentido tem sido lento, e os relatórios notaram críticas internas –

particularmente na diversificação da liderança.49

O Washington Post introduziu vários novos cargos em 2020 em um esforço para

expandir a diversidade na redação após o assassinato de George Floyd, incluindo um

novo cargo para editor-chefe de diversidade e inclusão.50

50 “The Washington Post announces more than a dozen newsroom positions to be focused on race,
including Managing Editor for Diversity and Inclusion.” 2020. The Washington Post. Accessed May
25, 2022
https://www.washingtonpost.com/pr/2020/06/18/washington-post-announces-more-than-dozen-ne
wsroom-positions-be-focused-race-including-managing-editor-diversity-inclusion/

49 Robertson, Katie. 2021. “New York Times Calls for Workplace Changes in Diversity Report
(Published 2021).” The New York Times. Accessed May 24, 2022
https://www.nytimes.com/2021/02/24/business/media/new-york-times-workplace-diversity.html

48 “Making a More Diverse, Equitable and Inclusive New York Times.” nd The New York Times
Company. Accessed May 23, 2022.
https://www.nytco.com/company/diversity-and-inclusion/a-call-to-action/

https://www.washingtonpost.com/pr/2020/06/18/washington-post-announces-more-than-dozen-newsroom-positions-be-focused-race-including-managing-editor-diversity-inclusion/
https://www.washingtonpost.com/pr/2020/06/18/washington-post-announces-more-than-dozen-newsroom-positions-be-focused-race-including-managing-editor-diversity-inclusion/
https://www.nytimes.com/2021/02/24/business/media/new-york-times-workplace-diversity.html
https://www.nytco.com/company/diversity-and-inclusion/a-call-to-action/


A nomeada para o papel foi Krissah Thompson, que disse sobre seu novo papel:

“Ninguém pode mudar a cultura de uma redação ou tornar um lugar mais inclusivo.

Será necessário um coletivo trabalhando em conjunto para as mesmas ambições.”51

Diferentes locais de trabalho precisarão adotar diferentes abordagens à diversidade.

Zoe Ramushu, ex RISJ fellow, projetou o 'Teste Chiriseri' que “visa fazer perguntas

instigantes sobre diversidade em sua redação, em vez de oferecer uma solução

única”.52

As quatro perguntas são:

1. Você imagina toda a redação quando pensa em diversidade, e não apenas em

membros específicos da equipe?

2. Todos se sentem empoderados para sugerir e dar luz a histórias que são

importantes para suas comunidades?

3. Seus jornalistas são capazes de contar histórias da perspectiva de seu povo de

uma maneira que ressoe com eles?

4. Você tem diversas fontes para 'todas' suas histórias?

De acordo com Ramushu: "Se sua resposta é 'não' a qualquer um dos itens acima,

então temo que você não tenha começado [a abordar seu problema de diversidade]".

52 Ramushu, Zoe. 2021. “The 'Chiriseri Test': four questions to ask about diversity in your newsroom.”
Reuters Institute. Accessed May 25, 2022
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/chiriseri-test-four-questions-ask-about-diversity-your-news
room

51 Vales, Aldana. 2020. “The Washington Post is building a newsroom that looks like America.”
International Journalists' Network. Accessed May 25, 2022
https://ijnet.org/en/story/washington-post-building-newsroom-looks-america

https://www.washingtonpost.com/pr/2020/06/18/washington-post-announces-more-than-dozen-newsroom-positions-be-focused-race-including-managing-editor-diversity-inclusion/
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/chiriseri-test-four-questions-ask-about-diversity-your-newsroom
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/chiriseri-test-four-questions-ask-about-diversity-your-newsroom
https://ijnet.org/en/story/washington-post-building-newsroom-looks-america


Ônus da responsabilidade

Pedi a meus entrevistados que pensassem em como resolver o problema da

representação nas redações brasileiras. A resposta mais comum foi que deveria haver

mais contratações nos cargos iniciais.

Há aqui um obstáculo na cadeia de fornecimento: a maioria das redações brasileiras

só contrata aqueles com formação em Jornalismo e, em 2016, apenas 40% dos

estudantes de jornalismo se identificavam como negros, segundo o INEP (Instituto

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).53,54 Além disso,

muitas novas contratações são feitas com base em nomeações internas. Estas não

são necessariamente feitas com base na qualidade profissional do indicado, mas sim

na afinidade pessoal.

54 2016 Higher Education Census in Brazil.
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2016/notas_sobre_o_cen
so_da_educacao_superior_2016.pdf

53A obrigação de ter um diploma em jornalismo para trabalhar na área é tema de controvérsia no
Brasil. Uma prática imposta no país durante a ditadura militar (Decreto-lei 972/69) em 1969, foi
inclusive derrubada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2009 por não ser compatível
com a Constituição Federal de 1988. Apesar disso, a Federação Nacional de Jornalistas (Fenaj) era a
favor do diploma. Desde 2013, uma Proposta de Emenda à Constituição está aguardando na Câmara
dos Deputados para restabelecer a exigência de um diploma para o exercício da profissão de
jornalista. Atualmente, embora não seja mais obrigatório, é muito difícil para as redações contratar
jornalistas sem um diploma no Brasil.

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2016/notas_sobre_o_censo_da_educacao_superior_2016.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2016/notas_sobre_o_censo_da_educacao_superior_2016.pdf


Em um local de trabalho ocupado principalmente por brancos, essas indicações são

frequentemente mais propensas a ir para outros brancos. A contratação de mais

negros pode equilibrar isso:

Perguntados se tinham trabalhado em uma redação que fez um esforço deliberado

para aumentar a diversidade, a maioria dos meus entrevistados (68,6%) disse que

não tinha trabalhado. Cerca de um terço disse que tinha, e também mencionou

tentativas individuais de pessoas em cargos de administração, ou seus próprios

esforços defendendo a contratação de minorias.

Foi perguntado aos entrevistados se já haviam trabalhado em uma redação com um plano de diversidade



Meus entrevistados alertaram contra iniciativas "vazias", tais como - por exemplo -

um canal interno para levantar sugestões ou dúvidas que nunca foram respondidas.

Alguns entrevistados apontaram a pressão pública via redes sociais como um

motivador potencial para a mudança. Outro mencionou o incentivo financeiro. Eu

fiquei com a impressão de que os jornalistas não são os mais adequados para liderar

este tipo de mudança. Em vez disso, existem especialistas em diversidade e inclusão

que podem ser contratados para orientar as redações. Nas palavras da bolsista



MacArthur de 2017 Nikole Hannah-Jones: "Se os responsáveis pela redação

quisessem redações diversas, eles teriam redações diversas".,55

55 McBride, Ashley. 2017. “Passion and persistence drive Nikole Hannah-Jones, a newly minted
MacArthur genius.” Poynter.
https://www.poynter.org/business-work/2017/passion-and-persistence-drive-nikole-hannah-jones-a
-newly-minted-macarthur-genius/

https://www.poynter.org/business-work/2017/passion-and-persistence-drive-nikole-hannah-jones-a-newly-minted-macarthur-genius/
https://www.poynter.org/business-work/2017/passion-and-persistence-drive-nikole-hannah-jones-a-newly-minted-macarthur-genius/


Conclusão

– Reni Eddo-Lodge,

Por que eu não converso mais com pessoas brancas sobre raça56

Quando vim para Oxford, tive algumas dúvidas sobre se eu era a melhor pessoa para

escrever sobre diversidade racial. Eu não era o tipo de pessoa que discutia

abertamente estas questões. Não faço parte de nenhum coletivo de jornalistas, e

antes desta bolsa eu não passava meus dias lendo sobre teorias raciais de Frantz

Fanon ou Cida Bento.57,58 Certamente não é algo que eu queira falar pelo resto de

minha vida - sou apenas um jornalista que quer fazer o melhor trabalho possível.

Mas não posso negar que a falta de diversidade no local de trabalho tem me

impactado pessoalmente. Portanto, aqui estamos nós.

Agora que o jornal está pronto, eu gostaria de voltar à minha redação e me

concentrar no jornalismo. Não tenho certeza, porém, de que possa.

58A psicóloga e autora Cida Bento, nomeada pela The Economist como uma das 50 personalidades
mais influentes do mundo no campo da diversidade, é uma das vozes mais respeitadas na luta contra
o racismo e o preconceito no Brasil.

57 "Em 'Pele Negra, Máscaras Brancas', Fanon psicanalisa o negro oprimido que é percebido como uma
criatura menor no mundo branco em que vive, e estuda como eles navegam pelo mundo através de
uma performance de Branquitude". Gordon, Lewis R.; Cornell, Drucilla (1 January 2015). What Fanon
Said: A Philosophical Introduction to His Life and Thought. Fordham University Press. pág. 26.

56 Eddo-Lodge, Reni. 2017. Why I'm No Longer Talking to White People About Race. Np: Bloomsbury
USA.



Tendo ouvido as histórias, visto alguma da vontade de mudar, considerado as

ramificações na vida de mais de 30 jornalistas que falaram comigo... Não posso

simplesmente abandonar este assunto.

Não acho que as redações brasileiras sejam deliberadamente racistas; mas elas não

estão deliberadamente adotando políticas anti-racistas que levariam a uma

contratação mais representativa, uma seleção mais consciente das fontes e uma

consideração mais cuidadosa e colaborativa das notícias.59

Em minhas entrevistas, descobri que a maioria dos jornalistas estava ciente e

preocupada com isso, mas que havia uma desconexão entre eles e seus chefes. A

falta de diversidade especificamente nas posições de poder na redação é um

fator-chave em nossa incapacidade de fazer mudanças reais.

Das iniciativas de diversidade existentes, me disseramcoisas como: "Sei que minha

empresa só quer parecer bem e ter uma boa imagem pública" e "meu RH me pediu

para ser menos vocal para o meu próprio bem porque eles não podiam me ajudar".

Todo esse problema existe dentro do contexto mais amplo de uma sociedade

brasileira que não gosta de discutir questões relacionadas à raça. Mas quem gostaria,

quando nosso presidente zomba abertamente dos negros e dos indígenas e nosso

vice-presidente nega a própria existência do racismo?60,61

61 “'No Brasil, não existe racismo', diz Mourão sobre assassinato de homem negro em supermercado.”
2020. G1.
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/11/20/mourao-lamenta-assassinato-de-homem-negro-em
-mercado-mas-diz-que-no-brasil-nao-existe-racismo.ghtml.

60 Denúncia do MPF contra Bolsonaro por se manifestar “de modo negativo e discriminatório sobre
quilombolas, indígenas, refugiados, mulheres e LGBT's”:
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/DenunciaBolsonaroTarjado.pdf

59"Em uma sociedade racista, não basta não ser racista - devemos ser anti-racistas". A ativista e
acadêmica Angela Davis disse isto em 1979 e infelizmente permanece verdadeiro e precisa ser
lembrado mais de 40 anos depois.

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/11/20/mourao-lamenta-assassinato-de-homem-negro-em-mercado-mas-diz-que-no-brasil-nao-existe-racismo.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/11/20/mourao-lamenta-assassinato-de-homem-negro-em-mercado-mas-diz-que-no-brasil-nao-existe-racismo.ghtml
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/DenunciaBolsonaroTarjado.pdf


"Resolver" a falta de diversidade no jornalismo brasileiro pode não mudar o quadro

geral: profissionais pretos, pardos, amarelos e indígenas ainda enfrentarão

problemas fora das redações, mas não deveriam ter que enfrentá-los no local de

trabalho.
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