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Resumo 
O artigo objetiva discutir a discriminação racial presente em nossas relações sociais, mas que 

muitas vezes não é dita. A partir da inserção de teorias raciais e pensamentos discriminatórios 
em nossa sociedade, uma breve análise do discurso, procurando contextualizar o contexto 

situacional imediato, institucional e sociocultural de duas reportagens do jornal paranaense 

Gazeta do Povo, que pautam essa discussão. São reportagens em que o negro aparece como 

sujeito relativo e sem interesse em suas questões, não sendo representado da mesma forma que o 
branco. 
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Introdução 

Neste artigo, espera-se mostrar a questão, ainda não resolvida, no âmbito 

social, da discriminação racial. O racismo, que é presente e constante na prática social 

brasileira, mas que é não dito. Intenta-se expor essas questões de modo que, passadas a 

serem visualizadas, possam se esvair. Para isso, nesta pesquisa espera-se elaborar uma 

análise do discurso dessas edições, identificar como são tratadas questões como 

racismo, discriminação racial, ou mesmo o próprio negro(a) na mídia, mais 

precisamente em um jornal impresso, a Gazeta do Povo. 

Em duas análises de edições, do ano de 2013 – Legado afro em solo 

paranaense e 2015 – Discriminação racial e a saúde pública, observações de como são 

representadas essas questões, de que forma são tratadas e quais os espaços que estão 

destinados aos negros nessas reportagens, ainda, relativamente, recentes. São 

observados os processos de produção de sentidos e a semiologia das duas reportagens. 

No entanto, para entender deve-se fazer uma breve incursão histórica sobre esses 
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conceitos que serão apresentados para poder discutir com profundidade seus resultados 

no que foi abordado. 

Cientistas de raças e reformistas sociais como Francis Galton (1822-1911), que 

era primo de Charles Darwin (1809-1882), vivia aterrorizado com a ideia de a classe 

tida como “inferior” se reproduzir mais rápido que a classe média. Ao que parecia, a lei 

darwiniana, do darwinismo social
4
, tinha sido revertida. Galton cria uma nova ciência 

de reprodução humana seletiva, a eugenia, que busca o controle de reprodução 

objetivando livrar a humanidade de seres ou raças, que atrapalhassem seu 

desenvolvimento, como consequência do darwinismo social e do racismo científico, que 

se esforça para criar uma raça superior branca.  

Segundo Schwarcz (1989), o termo “raça” foi introduzido na literatura no 

início do século XIX por Georges Cuvier (1769-1832), com a ideia de existência 

hierárquica entre os grupos humanos com a classificação eurocêntrica da humanidade, a 

taxonomia racial de Cuvier
5
. O grande questionamento de Schwarcz é: como em uma 

sociedade com grande população negra passa a se enxergar frente às ideias europeias? 

Com base em duas reportagens do jornal Gazeta do Povo, intituladas Legado 

afro em solo paranaense e Discriminação racial e a saúde pública foi realizada uma 

análise do discurso. Também foram observados os processos sociais de produção de 

sentidos e a semiologia dos discursos sociais. Para essa análise é indispensável uma 

contextualização em três níveis: contexto situacional imediato, contexto institucional, 

contexto sociocultural mais amplo (PINTO, 2002). O contexto envolve elementos da 

realidade do autor e do receptor e a análise destes elementos determinam o sentido que 

os mesmos darão ao texto, pois o contexto envolve informações que acompanham o 

texto e influenciam seu desempenho refletindo nos valores apresentados. 

 

O Mito da Democracia Racial  

Uma grande mudança no pensamento social e político dos brasileiros veio com 

Casa-grande & senzala, de Gilberto Freyre (1933), que descreve a relação entre os 

negros e brancos como relações de poder, vida doméstica e sexual, negócios e 

                                                
4
 Que deu início a questões políticas e culturais, o darwinismo social, classificava os seres em uma seleção: da 

evolução do que era mais forte. Predominância de uma raça sobre a outra, de uma espécie sobre a outra. No contexto, 
darwinismo justificou o domínio e a hierarquia de uma raça sobre a outra. 
 
5
 Conceito que apresentava características fisiológicas como critérios de análise para definir os seres, como cor da 

pele, forma do cabelo, tamanho dos crânios, enfim. 
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religiosidade que idealizavam que essa fosse a base da sociedade brasileira. No interior 

da casa grande misturavam-se negros e brancos e assim eram alteradas as relações 

culturais e sociais. Essa obra foi utilizada pela elite para propagar o Brasil como um 

ideal de democracia racial, conceito que alguns autores defendem que não seja 

completamente um mito, visto que pode ser um ideário para acabar com o preconceito e 

as discriminações raciais e, dessa forma, propagavam que o negro escravo vivia em 

relação harmoniosa com o branco.  

Oracy Nogueira (1985) argumenta que o racismo tem duas faces. O racismo de 

origem, dos Estados Unidos, que é o biológico, de raça. E o racismo de marca do 

Brasil. A marca de aparência física, de cor, de distinção social. O racismo do Brasil é de 

marca por essa questão, mas também por acreditar que há a possibilidade de maior 

aceitação em diversos âmbitos, se branco. Esse tipo de racismo é o mais difícil de ser 

combatido, de ser identificado, assim, dificultando ainda mais o fim dessa discriminação 

racial escondida e impregnada nos brasileiros.  

Atualmente, há uma corrente de opinião no Brasil que defende que, 

desigualdades que estão ligadas à ideia de raça, como as pessoas se classificam ou são 

classificadas racialmente, só serão combatidas com ações políticas (GUIMARÃES, 

2006). Essas ações políticas darão mais legitimidade às identidades raciais.  

 
Camuflado por eufemismos sutis, o termo "racismo" é considerado inapropriado 

por aqueles que procuram escondê-lo sob o fenômeno da desigualdade social. O 

que pode ser observado atualmente é que o racismo existe e muito de seus 

preconceitos e ideologias subjacentes são adquiridos, confirmados e exercidos 
pelo discurso. Num momento em que se discute a incorporação de parcelas 

importantes da população por meio da escola, torna-se essencial decodificar as 

barreiras que dificultam essa inclusão (SILVA; ROSEMBERG, 2008). 
 

O presente artigo objetiva também discutir a ausência do negro na mídia como 

pessoa digna e também a forma como ele aparece, quando aparece. O espaço dado ao 

negro pela mídia é sempre regado de estereótipos e às suas contribuições não são dadas 

o verdadeiro valor, assim, não sendo representado pela mídia que o trata com 

preconceito e discriminação. O indivíduo ocupa uma determinada posição nas matérias 

ou reportagens em jornais impressos que age como uma conjuntura histórico-social, o 

autor, ao produzir a notícia ou ao interferir no meio constitui discursos, produzindo 

significados e silenciando outros. Assim, a análise do discurso objetiva compreender a 
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produção social de sentidos, realizada por sujeitos históricos, por meio da materialidade 

das linguagens.  

 

Discriminação Racial e o Racismo Não Dito na Mídia  

Segundo estudos na área do Jornalismo realizados acerca da hierarquização dos 

brancos sobre os negros, Silva, Rocha e Santos (2012) concluem que 84,7% são 

personagens brancos ativos, com ação ou que influíam na cena, para 11,7% de 

personagens negros passivos. 

Há avanços nesse meio de inserção do negro na mídia, avanços esses que estão 

associados a políticas governamentais das últimas décadas junto com o 

movimento negro. Por outro lado, observamos outras tendências de formas de 
hierarquização entre brancos e negros (SILVA; ROCHA; SANTOS, 2012). 

Os que produzem a notícia já têm um público pré-definido e a produzem para 

sua determinada classe (ROCHA, 2011). Se produzidas apenas para brancos de classe 

média a notícia influenciará diretamente nas relações de hierarquia e discriminação 

racial, produzindo, mais uma vez, o círculo vicioso do racismo que é tão presente na 

mídia. Trata-se de mídia e racismo partindo do pressuposto que esteja claro que negros 

e brancos não são descritos da mesma maneira na mídia, os negros não são 

representados, não têm o mesmo espaço, nem visibilidade ou abordagens midiáticas. 

A mídia não somente atualiza a distância que separava, na escravidão, a elite do 

povo, mas nega, com seu exclusivismo, as identidades culturais afro-brasileira e 
indígena, as quais não têm acesso, em pé de igualdade, às programações 

televisiva e radiofônica (D´ADESKY, 2001, p. 93-94). 

Como nas duas reportagens que são analisadas neste artigo, os negros são vistos 

como aqueles que precisam de direitos e políticas voltadas para si, mas que permanecem 

na defensiva. Suas condições e seu pouco acesso para tais feitos não são levados em 

consideração pelas duas reportagens. Para Brandão (2004), na relação entre o sentido e 

o sujeito, que é constituído por tensão, contradição e dispersão, o sentido e o sujeito 

assumem diversas vozes sociais.  

Há um crescente debate sobre as desigualdades raciais brasileiras, com muitos 

avanços, devido à força da militância negra. Já as políticas nacionais pouco tratam de 

questões raciais, dada às vezes em que há interesse de partidos políticos, em que há 

como principal foco a luta de classes sociais (SILVA, 2007). Entretanto, as relações 
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entre mídia e questões raciais recebem pouco destaque na história brasileira. Nem todos 

os estudos que visam pautar a discriminação racial dissertam da construção e da 

representação do negro na mídia, ainda que os meios de comunicação social em geral 

tenham uma forma de abordar questões raciais, muitas vezes referem-se de forma 

superficial. Também recorrentemente os negros são estereotipados na mídia, como 

figura simbólica ou eventual, são associados a palavras pejorativas e em suas causas não 

são dadas a devida importância. Como é o caso das edições que este artigo analisa em 

que há uma articulação entre estudos da mídia e da análise de discurso, já que ambos 

objetivam produções sociais de sentidos. 

Para a análise do discurso o centro da relação não está nem no eu nem no tu, 
mas no espaço discursivo criado entre ambos. O sujeito só constrói sua 

identidade na interação com o outro. E o espaço dessa interação é o texto 

(BRANDÃO, 2004, p. 76). 

 

Discussão e Método de Pesquisa Mediante Análise do Discurso 

Pode-se observar que os textos têm a polissemia presente, ou seja, representam 

uma ruptura com os processos de significado e abrem ao sujeito, um personagem, entre 

outros, que age e fala nos textos, dando a possibilidade de fazer intervir sentidos 

diferentes. “Um discurso é um conjunto de enunciados que tem seus princípios de 

regularidade em uma mesma formação discursiva” (FOUCAULT, 1969, p. l46). 

Grande parte dos textos jornalísticos é escrita por blocos. Isto significa que, 

numa determinada matéria, a informação é distribuída por parágrafos autônomos ou por 

seções. A construção por blocos associa-se habitualmente a outras estruturas textuais, 

como a pirâmide invertida
6
, que é composta pelo lide

7
, e assim forma a construção de 

um texto jornalístico. Forma-se então uma linha condutora que permite que o leitor 

passe de um parágrafo a outro (SOUSA, 2004). Assim, as matérias a seguir, são 

analisadas por blocos ou parágrafo a parágrafo.   

A primeira matéria refere-se ao Legado afro em solo paranaense, um texto que 

traz logo na gravata “125 anos após a publicação da lei que extinguiu oficialmente a 

                                                
6
 A pirâmide invertida é provavelmente o modelo mais comum em reportagens, em que o essencial e mais importante 

da informação está no lead e nos outros parágrafos estão as demais informações por ordem decrescente de 
importância e interesse. 

 
7
 Lide é o parágrafo inicial de uma reportagem com uma estrutura sólida para fazer com que o leitor se interesse pelo 

texto. 
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escravidão no Brasil, as marcas da população africana são significativas no Paraná” dois 

pontos relevantes. O primeiro sobre a Lei Áurea e a abolição da escravatura, momento 

bastante significativo que consolidou a permanência dos negros em território brasileiro, 

mas que nesse caso é visto como consequência positiva, os negros terem permanecido 

aqui e contribuído com o desenvolvimento do país, esquecendo que para isso tiveram de 

abandonar sua própria nação, abrir mão de uma vida livre e que existe uma enorme 

dívida com eles [os negros]. O segundo ponto de destaque, “marcas da população 

africana”, seria essa palavra “marcas” carregada de preconceito? E que faz toda a 

continuidade do parágrafo parecer raso? Há muito que compreender, para isso a análise 

se completa com o conteúdo todo do texto.  

O texto continua perseverante na questão de tentar convencer os leitores de que 

se há uma relevância verdadeira, por parte de quem produziu ou mesmo do veículo, com 

a contribuição dos descendentes de escravos, como citado várias vezes no texto. Mas 

em outras situações essa questão parece ser esquecida ao associar samba apenas à 

cultura negra ou ao dizer que o legado cultural dos negros restringe-se à música, 

culinária e idioma. Porém, toda uma vida de luta é o bastante para ser considerada uma 

das maiores contribuições deixada pelos negros africanos. Ao entrar no quesito 

avaliação da contribuição dos negros em Curitiba, há indiferença: “Em Curitiba, não há 

como passear pelo centro histórico e não se lembrar dos negros”. Com rasa incursão 

histórica a contribuição é restrita a breves períodos que, obviamente são importantes 

para a história e desenvolvimento de Curitiba, mas que se restringem a dois blocos 

ressaltando alguns pontos turísticos que a cidade oferece e têm a intervenção de negros.  

No início desta discussão foi apresentada a forma de construção de um texto 

jornalístico, em que o mais importante vem no lide, no início, e as demais informações 

vem em seguida parágrafo a parágrafo, por ordem decrescente de relevância. Apenas no 

final do texto é levantado o tópico de falta de políticas públicas para os negros. Com 

contribuições de professores e um antropólogo, com pequenas inserções de falas, 

discorrem apenas sobre a falta de políticas afirmativas, mas com pouca relevância sobre 

um tema tão complexo. Fica clara a enxuta e inexistente tentativa de igualdade entre 

negros e brancos. Essa seria só mais uma matéria para tentar amenizar a discrepante 

diferença que se faz entre as etnias no jornal paranaense.  

A segunda matéria analisada é intitulada Discriminação racial e a saúde 

pública. O texto todo é feito de uma forma engessada, que discorre sobre uma questão e 
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outra, mas que no fim acaba não se aprofundando em nenhuma discussão. Nos dois 

primeiros blocos, ou parágrafos, expõe-se uma preocupação que não soa como natural, 

nas seguintes frases: 

 

Os investimentos publicitários recentes do Ministério da Saúde a respeito da 

discriminação racial [...] não parecem ter por premissa essa preocupação 
[restrição de direito social à pessoa], sendo as suas verdadeiras motivações uma 

questão em aberto a ser objeto de atenção não apenas da comunidade médica, 

mas de toda a sociedade brasileira (GIAMBERARDINO FILHO, 2015). 

 

O autor faz parte dessa denominada “comunidade médica”, se incluiu num grupo 

de pessoas a quem compete determinada ação, mas que o faz apenas por estética textual, 

ou mostrando uma inclusão meramente ilustrativa, porque sem ações concretas não há 

possibilidade de avançar com relação a direito social na saúde de forma igualitária. 

Outro trecho que chama a atenção: 

 

É preciso levar em conta que, por um lado, as relações interpessoais entre os 

profissionais, os pacientes e seus familiares exigem e pressupõem vínculos de 

segurança e solidariedade, mas que, por outro, cabe ao Estado garantir sua 
intermediação por meio das adequadas condições de trabalho e atendimento aos 

cidadãos (GIAMBERARDINO FILHO, 2015). 

 

Aqui, o mesmo indivíduo que antes estava incluído na história agora toma uma 

determinada distância da situação, atribuindo assim ao Estado condições que poderiam 

ser mudadas a partir de si.  

Quando a discussão sobre políticas de saúde é levantada, ela é tratada de forma 

burocrática, o que não compete a um texto do jornal, que precisa ser claro e objetivo 

para atrair leitores. Não fica claro, diante dos apontamentos do autor sobre esse tema, se 

ele reivindica por questões suas, de condições de trabalho, ou se realmente há uma 

preocupação com a população em geral. Pois, ao se tratar do cuidado e preocupação 

com as demais pessoas há certo distanciamento. Ao tratar questões complexas de forma 

indiferente percebe-se que o real trabalho do autor é ficar na retaguarda.  

 

Não obstante seja evidente a existência de racismo no Brasil, em sentido amplo 
e historicamente complexo, não há dados ou evidências que permitam apontar, 

como realizado, a existência de discriminação racial praticada pelas equipes de 

saúde no atendimento à população (GIAMBERARDINO FILHO, 2015). 
 

É certo que nem tudo se resume a acreditar que o racismo e a discriminação 

racial sejam amenos em situações que envolvam saúde. O autor também defende que 
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“não há racismo no sistema de saúde pública”, porém não é isso que algumas 

publicações da ONU, com base em dados do PNAD 2009
8
, apontam. Como a pesquisa 

do Instituto da Mulher Negra mostra, há restrição de acesso à saúde à população negra. 

É preciso salientar sobre o racismo institucional, mais uma forma de discriminação que 

impede as pessoas a terem acesso aos direitos, como saúde, por exemplo. 

O texto deixa clara a opinião do autor, que deveria ser isento, de que por ele é 

dado pouca relevância à questão de discriminação racial na saúde. O ponto principal da 

discussão que ele faz é até onde a crítica à saúde dada a essa população pode atingir a 

“comunidade dos médicos” ou não. Após pouca contribuição sobre o tema o autor 

finaliza: “O Brasil precisa do trabalho de pessoas que desejam uma sociedade mais justa 

e com menor desigualdade social, isso inclui trabalhadores que compõem o sistema de 

saúde pública, que não têm culpa pela herança de escravidão, desigualdade, 

analfabetismo”. Ao escrever de uma forma tentando contribuir para o entendimento de 

que não se deve haver diferenças entre os tratamentos dados a determinadas pessoas por 

diferenças étnicas, o autor acaba reproduzindo preconceito e discriminação racial.  

Os discursos dos meios jornalísticos impressos normalmente incidem sobre um 

ou mais acontecimentos e/ou mais uma ou mais problemáticas. Habitualmente, 

o discurso dos meios impressos incide mais sobre acontecimentos do que sobre 
problemáticas (normalmente, as notícias dão conta de fatos e não de ideias, 

falam de fatos e não de problemáticas, incidem nos fatos e não no comentário), 

devido às circunstâncias que rodeiam o processo jornalístico de produção. 
Porém, por vezes, os discursos dos meios jornalísticos impressos perseguem a 

problematização e análise dos acontecimentos e procuram correlacionar 

acontecimentos aparentemente desconexos (SOUSA, 2004). 

 

A análise de discursos não se interessa tanto pelo que o texto diz ou então pelo o 

que o texto mostra, por não ser uma interpretação semântica dos conteúdos, ou seja, que 

estuda o significado de uma frase ou expressão, mas sim a mudança de sentidos que 

ocorre na forma como é dita ou mostrada. O texto não deve ser tratado como 

independente do contexto, visto que todo o material traz um contexto sociocultural e são 

controlados por forças socioculturais (PINTO, 2002). Os textos constituem a sociedade 

e a cultura e a análise contribui para poder interpretá-los. A análise do discurso faz uso 

da linguística e da semiologia; da linguística ao se apropriar da análise, observação e 

interpretação do texto; e da semiologia ao tratar de estudos relacionados com análises, 

                                                
8
 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios que investiga, de forma permanente, características gerais da 

população.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 

 

 

9 

seja ela linguística, relacionadas à semântica e à escrita, ou semiótica, relacionada às 

relações dos indivíduos. Acevedo e Nohara (2008) relacionam as expressões de racismo 

representadas na mídia através dos seguintes indicadores: a) representações numéricas; 

b) interação das personagens; c) características dos papéis representados; d) importância 

dos papéis; e) representação da espécie humana; f) contextos das representações; g) 

categoria de produtos associados à etnia. Em síntese, apenas para contextualizar, refere-

se a grande quantidade de personagens que estão impregnados de ideologias racistas, 

também a dificuldade na relação entre brancos e negros de assumirem o mesmo posto 

na mídia, a forma como são apresentados e estereotipados e a discrepância de um papel 

ou importância dada a um negro e a um branco. Refere-se também ao branco ter sido 

tratado de forma mais humana que os negros, desde a vinda das teorias racistas até o 

momento, e como é o tratamento a eles dado pela mídia. As minorias étnicas não são 

representadas pela mídia, nem suas ações e o espaço a eles destinado são justos.  

 

 

Considerações Finais  

Uma abordagem acerca deste contexto almeja criar reflexões da forma como são 

tratadas questões de discriminação racial e racismo no espaço social, o que envolve 

publicações no jornal e a condição a eles dada pelos veículos de comunicação. Cria-se 

uma expectativa em torno dessas discussões para que haja mudanças, tanto no 

pensamento de pessoas que idealizam teorias de séculos passados quanto às políticas 

brasileiras e aos discursos dos jornais. Pelas reportagens analisadas e pela abordagem 

nelas aplicadas pode-se observar que existe discriminação racial e hierarquização entre 

as relações sociais e há inúmeras desvantagens entre negros e brancos, em publicações 

do jornal Gazeta do Povo, mas também em relações na sociedade. 

A observação pela análise do discurso realizada nas reportagens Legado afro em 

solo paranaense e Discriminação racial e a saúde pública concretiza que os textos 

constituem uma sociedade e uma cultura impregnada de racismo e desigualdade entre 

negros e brancos, mesmo quando a intenção é outra – como nas reportagens analisadas 

–, pois o racismo é algo muito naturalizado. A análise do discurso contribuiu para 

interpretar e compreender essas questões, ou seja, o não-dito, atrás de cada reportagem.  

A análise abordada neste artigo tratou de identificar o uso linguístico, 

relacionado à semântica e à escrita, e o da semiótica, relacionada às relações dos 
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indivíduos com as temáticas abordadas. Com essa abordagem e a construção de 

ideologia, tanto nos veículos de comunicação – como o jornal aqui abordado –, quanto 

na sociedade como um todo, fica nítido que traz grandes impactos às relações sociais, 

assim, as chamadas minorias étnicas continuam sendo tratadas com desvantagens no 

jornal paranaense Gazeta do Povo.  

A questão de desigualdade racial deve ser, insistentemente, debatida e estudada, 

porque é uma questão não resolvida e a legitimadora de muitos problemas sociais. É 

primordial que haja a implementação de políticas púbicas para que promovam a 

desracialização gerando discussões no âmbito acadêmico e familiar que darão mais 

legitimidade às identidades raciais.  

  
Cabe a nós brasileiros, através de debates, discussão, estudo e informação sobre 
a promoção da igualdade racial da sociedade brasileira, desconstruir esta visão 

interessada e racista dos meios de comunicação de massa e buscarmos uma 

verdadeira democracia racial no Brasil, através da propagação de informações 
que beneficie igualmente toda a sociedade (VIANA; BENTES, 2011). 
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