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Resumo 

Este trabalho, de caráter ensaístico, traz à discussão a influência de heranças 
eurocentristas na formação do pensamento e no fazer jornalísticos. Como a imprensa 
trata o indígena e o negro? A partir deste questionamento, desenvolvo um debate a 
respeito de traços socioculturais incorporados pela população desde a colonização e, 
consequentemente, por profissionais do jornalismo. Ao percorrer a história da 
construção de uma identidade nacional, seleciono alguns fenômenos que incidem sobre 
o comportamento da imprensa: a dominação do índio, a escravidão africana. Por meio 
do diálogo com referências da Antropologia, da Sociologia e do Jornalismo, esta 
reflexão me permitiu constatar uma postura que compromete os preceitos dos direitos 
humanos, que desumanizam o jornalismo.  

Palavras-chave 
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1. Ideário de um império colonial 

Oh, musa do meu fado, 
Oh, minha mãe gentil, 
te deixo consternado 
no primeiro abril, 
Mas não sê tão ingrata! 
Não esquece quem te amou 
e em tua densa mata 
se perdeu e se encontrou. 
Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal: 
Ainda vai tornar-se um imenso Portugal! 

"Sabe, no fundo eu sou um sentimental.  
Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa 
dosagem de lirismo (além da sífilis, é claro). 
Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em 
torturar, esganar, trucidar, o meu coração fecha os 
olhos e sinceramente chora..." 
[...] 
Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal: 
Ainda vai tornar-se um império colonial! 
(Chico Buarque) 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professor do Programa de Pós-graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. E-
mail: ijuimjor@gmail.com . 
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Nos versos escritos para “Calabar” no teatro, em 1973, em plena ditadura militar, 

certamente Chico Buarque se referia, no subtexto e no contexto daquele momento 

histórico, a outro império e a outros mecanismos imperialistas. A riqueza e o teor crítico 

do texto, no entanto, com a devida licença poética, são fiéis às narrativas de homens 

lúcidos, como de seu pai, Sérgio Buarque de Holanda. E, por isso mesmo, inspira a 

abertura deste trabalho.  

O descobrimento do Brasil, ou a invasão, ou o ‘achamento’ do Brasil, como preferia 

dizer Darcy Ribeiro (1995), plantou aqui uma semente do pensamento eurocentrista que 

definiu a maneira que se constituiria uma identidade nacional. Tal ideário se manifesta 

em pleno Século XXI de várias maneiras – em nossa visão de mundo, em nossa ideia de 

nação. Manifesta-se especialmente nas formas de nosso relacionamento com o outro. Se 

a imprensa é fatia do mesmo bolo social que ela serve e, por isso, reflete o pensamento 

de expressiva parcela desta sociedade, como nos lembra Alberto Dines (2008), seu 

produto pode tanto elevar o nível de consciência de sua audiência como pode conservar 

(ou até amplificar) estigmas e preconceitos. Diante dessa preocupação, lanço aqui uma 

questão inicial:  

- Como a imprensa trata o indígena e o negro? 

Proponho neste trabalho, de caráter ensaístico, um debate a respeito de traços 

socioculturais eurocentristas incorporados pela população desde a colonização e, 

consequentemente, por profissionais do jornalismo. Ao percorrer a história da 

construção de uma identidade nacional, seleciono alguns fenômenos que incidem no 

comportamento da imprensa: a dominação do índio, a escravidão africana. Por meio do 

diálogo com referências da Antropologia, da Sociologia e do Jornalismo, especialmente 

Ribeiro (1995), Santos (2002, 2009) e Medina (2008), esta reflexão visa compreender 

uma postura da imprensa que, em princípio, tem comprometido os preceitos dos direitos 

humanos, que desumanizam o jornalismo. 

- Como o pensamento moderno incide sobre o pensar e o fazer jornalísticos? Como o 

colonizador e seu projeto colonial atuaram para a construção de uma noção de país? 
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Que marcas estes fenômenos deixaram para a constituição de um pensamento nacional – 

que interferem no comportamento da imprensa brasileira? 

 

2. Terra de Santa Cruz  

Para entender o sentido do Brasil é interessante especular nossas origens, como 

fez tão bem Darcy Ribeiro. 

Os índios perceberam a chegada do europeu como um acontecimento 
espantoso, só assimilável em sua visão mítica do mundo. Seriam gente 
de seu deus sol, o criador – Maíra –, que vinha milagrosamente sobre 
as ondas do mar grosso. Não havia como interpretar seus desígnios, 
tanto podiam ser ferozes como pacíficos, espoliadores ou dadores. 
Provavelmente seriam pessoas generosas, achavam os índios. Mesmo 
porque, no seu mundo, mais belo era dar que receber. Ali, ninguém 
jamais espoliara ninguém e a pessoa alguma se negava louvor por sua 
bravura e criatividade. (RIBEIRO, 1995, p. 42).  

Neste excerto de O povo brasileiro – A formação e o sentido do Brasil, Ribeiro 

descreve de maneira lapidar o palco em que seria, ao longo dos séculos, encenada a 

história de dominação e apropriação da Terra de Santa Cruz.  

A bula do Papa Nicolau V, de 1454, já autorizara (e estimulara) a “[...] invadir, 

conquistar, subjugar a quaisquer sarracenos e pagãos, inimigos de Cristo, suas terras e 

bens, a todos reduzir à servidão e tudo praticar em utilidade própria e dos seus 

descendentes” (Baião apud Ribeiro, 1995, p. 40). No mesmo sentido, Boaventura de 

Sousa Santos lembra que diante da questão – ‘o índio tem alma?’, “o Papa Paulo III 

respondeu afirmativamente na bula Sublimis Deus, de 1537, fê-lo concebendo a alma 

dos povos selvagens como um receptáculo vazio, uma anima nullius”  (SANTOS, 2009, 

p. 29). Santos complementa que este era muito semelhante a terra nullius, o conceito de 

vazio jurídico que justificou a invasão e ocupação dos territórios indígenas. Autorizados 

pelo Vaticano e incentivados pelas venturas (e aventuras) de D. Manuel, os navegadores 

portugueses não tiveram quaisquer pruridos para a implantação do projeto colonial na 

nova terra nullius – terra de ninguém –, tanto em nome das novas cruzadas pela 

salvação de almas, como em prol da grandeza de Portugal.  

O projeto colonial, por um lado, foi um empreendimento do governo colonial aliado a 

particulares, que comercializavam com vários portos europeus; de outro, a 
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universalização da cristandade como alternativa para a expansão europeia. A presença 

dos jesuítas teve papel relevante nos esforços para o estabelecimento de cativeiros 

indígenas, sob a justificativa da catequização dos nativos. A publicação Brasil: 500 

anos de povoamento, editada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

em 2000, estima que no momento do descobrimento a população era de 2,4 milhões de 

índios. Alguns autores discordam da informação oficial e lançam, como diz Ribeiro 

(1995), uma ‘estimativa possível’ de que no ano de 1500 este contingente era entre 4 

milhões a 5 milhões (CARVALHO, 2015; RIBEIRO, 1995). O censo populacional de 

2010, do mesmo IBGE, dá conta que este número estava em torno de 890 mil pessoas – 

0,47% da população total do país. 

Apenas a presença do europeu já teria sido um fator fundamental para dizimar grande 

parte dessa população. Frágeis, ingênuos, sem noção da força desproporcional que 

enfrentavam, e nada imunes às pestes que os portugueses já haviam experimentado, 

muitos morriam de doenças pelo simples contato com o europeu. Gripe, sarampo, 

rubéola, varíola (além da sífilis, é claro). As próprias missões religiosas, que reuniam 

centenas de cativos, foram fornecedoras de indígenas para o trabalho escravo. Cidades 

como Rio de Janeiro e a vila de São Paulo foram levantadas pela mão de obra de índios 

escravizados. Os que recusavam a servidão estavam fadados ao extermínio.  

A ambição pelo lucro, associado ao fato da imigração ser predominantemente 

masculina, fez o colonizador contar com o indígena como ‘objeto’ em dois sentidos: o 

braço do índio para o trabalho, o ventre da índia para sua satisfação – e procriação. Os 

filhos dessa ‘união’, os mamelucos, mais que uma miscigenação, geraram conflitos. 

Esse mestiço não era aceito nem em sua tribo original, nem entre os colonos, e se 

estabeleceu ali a primeira crise de identidade entre os novos brasileiros. No afã de terem 

reconhecimento e algum destaque, como eram exímios conhecedores das selvas muitos 

se tornaram exploradores, decisivos nos esforços para a expansão da colônia. Hoje 

homenageados com nomes de logradouros e rodovias, como Raposo Tavares, Fernão 

Dias, Domingos Jorge Velho, a rigor foram ‘caçadores de índios’, que se deslocaram a 

partir de São Paulo para invadir missões, capturar refugiados, eliminar os hostis. 

Conhecidos na história contada pelos vencedores como os bandeirantes, ao assumirem a 

brutalidade do invasor, tiveram extrema importância no alargamento do projeto colonial 
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– além de Tordesilhas – e por dominar outros milhares de indígenas para serem repostos 

como força de trabalho.  

A dizimação dos povos indígenas, portanto, teve ao longo dos séculos o estigma 

estabelecido nos primeiros contatos. Como narra Darcy Ribeiro: 

Aos olhos dos recém-chegados, aquela indiada louçã, de encher os 
olhos só pelo prazer de vê-los, aos homens e às mulheres, com seus 
corpos em flor, tinha um defeito capital: eram vadios, vivendo uma 
vida inútil e sem prestança. Que é que produziam? Nada. Que é que 
amealhavam? Nada. Viviam suas fúteis vidas, como se neste mundo 
só lhes coubesse viver. (RIBEIRO, 1995, p. 45). 

A essência dessas ideias, ao que parece, foi preservada ao longo do tempo e permeia 

fortemente os discursos atuais de políticos, empresários, produtores rurais, 

empreendedores em nome da ordem e do progresso – muitas vezes reproduzida e 

enaltecida pela imprensa. 

Escravidão 

Da exploração inicial do pau-brasil, o interesse do colonizador expandiu-se para 

a cultura da cana-de-açúcar, um produto emergente em vários países da Europa, e o 

mercado de minérios. Para tanto, precisava de mais mão de obra, o que elevou a 

vocação portuguesa de uma economia escravocrata. Conforme relatos de José Murilo de 

Carvalho, “calcula-se que até 1822 tenham sido introduzidos cerca de 3 milhões de 

escravos” (CARVALHO, 2015). Segundo estudos de Ribeiro (1995), suas origens eram 

bastante variadas, desde as culturas sudanesas, passando por Gâmbia, Serra Leoa, Costa 

do Marfim e Nigéria, alcançando Angola e Moçambique.  

Após longas viagens em condições precárias, eram desembarcados e comercializados 

como gado, selecionados propositalmente para serem distribuídos às fazendas – nunca 

dois da mesma origem numa propriedade. Essa escolha impedia a comunicação entre 

eles e dificultava qualquer possibilidade de organização. Num processo que Ribeiro 

chamou de ‘moinhos de gastar gente’, assumiram trabalhos pesados e eram castigados 

sistematicamente – por eventual rebeldia ou por penas preventivas.  
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Por estarem concentrados em áreas de atividade mercantil intensas, onde o índio 

escasseava, o negro exerceu papel preponderante na formação da sociedade local. Darcy 

Ribeiro descreve aquele ambiente de forma contundente: 

Seu normal era aquela anomalia de uma comunidade cativa, que nem 
existia para si nem se regia por uma lei interna do desenvolvimento de 
suas potencialidades, uma vez que só vivia para outros e era dirigida 
por vontades e motivações externas, que o queriam degradar 
moralmente e desgastar fisicamente para usar seus membros homens 
como bestas de carga e as mulheres como fêmeas animais. (RIBEIRO, 
1995, p. 117-118). 

Neste contexto, o homem escravizado tinha baixa expectativa de vida, a mulher, a 

exemplo das índias, além de trabalhos pesados, no campo ou na ‘casa grande’, serviam 

aos prazeres do senhor. Além de amamentar seus filhos mulatos, muitas vezes 

tornavam-se ‘mães de leite’ dos outros filhos do patrão.  

Com a dificuldade de comunicação entre si, os negros escravos, por esforços 

continuados, foram reconstruindo suas virtualidades de ser cultural pelo convívio de 

africanos de diversas procedências com a gente da terra. “O negro transita da condição 

de boçal – preso ainda à cultura autóctone e só capaz de estabelecer uma comunicação 

primária com os demais integrantes do novo contorno social – à condição de ladino – já 

integrado na nova comunidade e na nova cultura” (RIBEIRO, 1995, p. 116). Boçal 

porque ainda não falava o português e, por isso, era tratado como ignorante. Ladino 

porque seu empenho e iniciativa o fizeram a aprender o idioma para poder se 

comunicar. Por isso mesmo, ao dominar a língua, as técnicas de trabalho do 

colonizador, as normas e valores próprios da subcultura a que se via incorporado, o 

negro transformou-se num importante agente de europeização no país. 

Sobre este longo processo de desumanização, Darcy Ribeiro critica e lamenta: 

O espantoso é que os índios como os pretos, postos nesse engenho 
deculturativo, consigam permanecer humanos. Só o conseguem, 
porém, mediante um esforço inaudito de auto-reconstrução no fluxo 
do seu processo de desfazimento. (RIBEIRO, 1995, p. 118). 

Assim, mesmo em pleno Século XXI, grande parcela da população não reconhece a 

mesclagem étnica, sócio e cultural do povo brasileiro. Não reconhece as heranças e as 

contribuições de índios e africanos para a constituição do nosso país. A agricultura, base 
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da atividade indígena desde o século XVI – mandioca, milho, batata doce, caju, abacaxi 

– dão origem à vocação pela agricultura familiar típica em várias regiões do país. Os 

hábitos da caça e da pesca deixaram práticas incorporadas às leis, como a piracema e o 

defeso – período de pesca proibida para reprodução de espécies em rios e no mar, 

respectivamente. As tradições religiosas africanas, mescladas com o catolicismo, são 

praticadas por todo o país. A feijoada, o samba, e tantas outras manifestações culturais 

estabelecem um sincretismo único na construção de uma cultura brasileira. O brasileiro 

não se reconhece como fruto dessa árvore típica e inédita. E, por isso mesmo, o indígena 

e o negro ainda são estranhos a grande parcela da população. 

 
3. Dos direitos do cidadão às práticas da imprensa 

O sociólogo inglês Thomas Humphrey Marschall (1967) caracteriza a cidadania 

como o pleno exercício dos direitos civis, políticos e sociais. Carvalho enfatiza que, 

com a proclamação da república, os direitos civis foram concedidos aos negros apenas 

‘na lei’, pois após a abolição “aos libertos não foram dadas nem escolas, nem terras, 

nem empregos (CARVALHO, 2015, p. 56).  

Para compensar a ausência da mão de obra escrava houve grande incentivo à imigração 

europeia. Assim, desembarcaram no país, a partir de 1850, contingentes expressivos de 

italianos, alemães, espanhóis e árabes; em 1908 tem início a imigração do Oriente. 

Como revela Renato Ortiz, “a política migratória, além de seu significado econômico, 

possui uma dimensão ideológica que é o branqueamento da população brasileira” (Ortiz, 

2003: 31). O mesmo autor salienta que, no princípio do Século XX, instituiu-se entre a 

intelectualidade o que chama de “mito das três raças” (Ortiz, 2003: 39). Para ele, essa 

fábula é puramente simbólica, é linguagem e não celebração. A supremacia “branca” 

prevalece pelas décadas seguintes. Por quê? 

Boaventura de Sousa Santos nos lembra que o pensamento moderno ocidental é um 

pensamento abissal. Este consiste num sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo 

que as invisíveis são estabelecidas através de linhas radicais que dividem a realidade 

social em dois universos distintos. A divisão é tal que o ‘o outro lado da linha’ 

desaparece enquanto realidade – torna-se inexistente – e é mesmo produzido como 
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inexistente. O autor enfatiza que “inexistência significa não existir sob qualquer forma 

de ser relevante ou compreensível” (SANTOS, 2009, p. 23). A principal característica 

do pensamento abissal é a impossibilidade da co-presença dos dois lados da linha, pois, 

para além da linha, há apenas inexistência, invisibilidade e ausência não-dialética. 

No mesmo sentido, em Sociologia das ausências (2002), Boaventura de Sousa Santos 

sublinha que a geração de não-existência foi acentuada na Modernidade ao desenvolver 

uma razão indolente. A indolência está em impor ao todo o que é característica de uma 

das partes, ou seja, os interesses do homem ideal – europeu, branco, letrado, rico, 

dominador. Por isso, qualquer pessoa fora do padrão é invisível, não existe e, no caso do 

indígena e do negro, não precisa ser ouvido e respeitado. 

Por essas razões, ao que parece, o desenvolvimento de um pensamento brasileiro 

prevaleceu a supremacia branca, como já alertou Ortiz (2003). O peruano Aníbal 

Quijano destaca que o eurocentrismo não é exclusivamente a perspectiva cognitiva dos 

europeus, mas também do conjunto dos educados sob a sua hegemonia (QUIJANO, 

2009, p, 74-75). 

Ainda que o contingente indígena reúna hoje cerca de 890 mil, ainda que o número de 

negros e pardos (autodeclarados) tenha alcançado quase 70 milhões (47,5%) em 1991, a 

média da população mantém estigmas e preconceitos com ‘gente do seu próprio povo’. 

As políticas de promoção de igualdade racial, do Ministério dos Direitos Humanos, por 

exemplo, são vistas com desconfiança por boa parte dos brasileiros. Os programas de 

ação afirmativa, que visa a inclusão social através de reserva de vagas no ensino 

superior para negros, indígenas e pessoas de família em estado de vulnerabilidade 

social, têm sido alvo de questionamentos preconceituosos. A justificativa desses 

programas como medida para saldar uma dívida social não é aceita por tantos cidadãos  

educados sob a hegemonia eurocentrista. A lei supõe a socialização de um direito social 

(educação), a ampliação de oportunidades a uma parcela expressiva a quem sempre este 

direito foi negado. Mas a postura reacionária de tantos ainda é discriminatória e 

carregada de preconceitos.  

E como este estado de coisas reflete na imprensa? Os estigmas e os preconceitos 

perpassam a mente de grande fatia da sociedade e, por consequência, pelo pensamento 
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de muitos profissionais de imprensa. É bom lembrar que a imprensa moderna, como a 

conhecemos, teve suas bases alicerçadas no pensamento predominante positivista 

(europeu). Naquele período eram propostas “gramáticas presentes tanto na metodologia 

da pesquisa do conhecimento científico quanto na de captação e narrativa da 

contemporaneidade que se difunde nos meios de comunicação social” (MEDINA, 2008, 

p. 18). Um grande contributo da revolução científica vivida na Europa desde o século 

XVI foi um estado de espírito em que o saber é sinônimo de razão científica a serviço 

do progresso. Assim, os modelos jornalísticos ali germinados incorporaram tanto esta 

razão científica como visão de mundo divisionista em linhas abissais que denuncia 

Santos. 

Nas práticas jornalísticas, os influxos positivistas tiveram grande importância. Como 

aponta Cremilda Medina, “o gênero reportagem cria condições para a narração da 

experiência humana na forma de cenas vivas do cotidiano” (MEDINA, 2008). O rigor 

científico traduz-se nas salas de redação em trabalho de apuração e checagem de dados, 

com ganhos em precisão, entre outros benefícios. Por outro lado, esta racionalidade 

científica promoveu ‘efeitos colaterais’ (igualmente incorporados aos modelos 

jornalísticos), como a ética da explicação, a que Edgar Morin se contrapõe. Para o autor, 

a realidade é complexa e requer uma ética da compreensão (MORIN, 2000).  

Ora, as narrativas jornalísticas não podem se restringir ao relato de fatos e explicações 

de acontecimentos, mas necessitam de compreensão de fenômenos sociais. A 

compreensão exige contextualização – histórica, social, econômica, ecológica. Ao 

mesmo tempo, os esforços de compreensão proporcionam oportunidades de reflexão 

sobre aspectos morais de qualquer fenômenos social em foco.  

Como nos ensina Nelson Werneck Sodré (1977), desde o Correio Braziliense, de 

Hipólito da Costa, passando pelos folhetins da colônia, e os jornais republicanos do 

Século XIX, a imprensa brasileira demonstrava um tom progressista. O sonho pela 

independência e, mais tarde, o movimento abolicionista e o movimento republicano 

foram exemplos do empenho de jornalistas comprometidos com a emancipação social. 

A relação mais estreita com intelectuais e jornais da França e dos Estados Unidos da 

América – países que passaram naqueles tempos por grandes transformações – 
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influenciaram a postura combativa e uma tendência à formação de opinião, como era 

comum aos jornais portugueses e franceses. Ao longo do Século XX, no entanto, a 

assimilação do modelo norte-americano, fortementente embasado no direito à 

informação, fez predominar um jornalismo mais ágil, compacto, que privilegia mais a 

explicação que a compreensão.  

Diante dessas reflexões, cabe retomar nossa questão inicial: 

- Como a imprensa trata no indígena e o negro?  

O país recebeu um grande fluxo de refugiados nos últimos anos, por questões políticas 

ou por dificuldades econômicas em seus países de origem. Santa Catarina abrigou pelo 

menos 10 mil haitianos dos 85 mil que vieram ao Brasil após o terremoto que abalou o 

Haiti em 2010. As notícias sobre esses imigrantes vão desde a superexploração no 

trabalho e o desrespeito às leis trabalhistas, o choque cultural, o preconceito porque 

passam e até sobre crimes comuns. Em vários casos é possível verificar a estranheza 

com que são tratados.  

Vale a pena tentar imaginar o que passou pela cabeça do repórter que redigiu matéria a 

seguir: 

Haitiano mata companheira com golpe de faca em Chapecó3 
Crime ocorreu na noite desta terça-feira (6), por volta das 22h30. 
Homem aguardou a PM em frente à casa e não reagiu à prisão. 

Um haitiano, morador de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, 
esfaqueou sua esposa na noite desta terça-feira (6), no bairro Efapi. 
Por volta das 22h30 a Polícia Militar do município recebeu a ligação 
de um vizinho do casal relatando o ocorrido. A mulher de 41 anos 
morreu no local antes da chegada dos policiais. 
Segundo a PM, o homem de 53 anos esperou os policiais em frente à 
casa onde morava com a esposa, também do Haiti, e não esboçou 
nenhum tipo de reação. 
O haitiano contou à polícia que os dois discutiam quando a mulher 
tentou agredi-lo com a faca. Em defesa, o marido tomou a arma e 
revidou o golpe. Conforme relato do suspeito, apenas um golpe foi 
desferido sob a vítima. O haitiano foi encaminhado à Delegacia de 
Chapecó. 
G1 SC 07/01/2015 10h20 (grifos meus) 

                                                
3 Disponível em http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/01/haitiano-mata-companheira-com-
golpe-de-faca-em-chapeco.html . 
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Prece muito improvável que alguém tenha lido alguma matéria em que um europeu ou 

norte-americano fosse citado tantas vezes. Note-se que o termo ‘haitiano’ se repete 

quatro vezes no texto desde o título. As técnicas jornalísticas recomendam que uma 

fonte seja qualificada – nome, ocupação, eventualmente origem, características 

particulares. Ora, haitiano poderia constar apenas uma vez ao caracterizar o 

personagem, mas não necessariamente no título. Esta repetição exagerada denota a 

intenção de esclarecer que este homem não é catarinense (catarinense não cometeria um 

crime?), mas, além disso, devo especular por conotação que no fundo da mente deste 

repórter está o estigma de o ‘haitiano é negro’. O outro, o diferente que deve estar à 

margem. 

Luiz Fernando Menezes, em projeto de iniciação científica no curso de Jornalismo da 

UFSC, desenvolveu trabalho interessante que, depois, foi apresentado no Intercom 

Júnior em 2016. O acadêmico, além de observar situações mais evidentes como este 

aqui citado, constatou sutilezas linguísticas entre o material que analisou. Seguem 

alguns títulos de reportagens: 

Mais 27 haitianos desembarcaram em Florianópolis nesse 
domingo - G1 Santa Catarina, 28 ago 2015.  
Santa Catarina receberá mais 10 imigrantes haitianos até o fim de 
semana - Diário Catarinense, 24 jun 2015.  
Prefeitura de Florianópolis vai protestar contra o envio de 
imigrantes - G1 Santa Catarina, 24 mai 2015.   

É perceptível que a ênfase do “mais 27 haitianos” e “mais 10 imigrantes” leva à 

audiência uma noção de sobrecarga, de saturação, mas também conota indignação do 

jornalista diante da necessidade de conviver com ‘mais’ estranhos. No terceiro título, o 

‘protestar’ supõe a concordância do repórter com a necessidade de ‘dar um basta’ nesse 

processo migratório. Situações como estas me fazem acreditar que o brasileiro estende 

seu preconceito com nosso afrodescendente a outros negros, como os haitianos. E 

setores da imprensa têm se encarregado de reforçar e amplificar tais preconceitos.  
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Sobre os indígenas, tenho observado – e registrado em outros trabalhos4 – o mesmo tom 

discriminatório em reportagens. Note-se as mesmas sutilezas linguísticas nos títulos as 

seguir: 

Índios invadem mais 12 fazendas e criam novo foco de tensão no 
Estado - Campo Grande News, 26 out 2013 
Índios invadem mais 2 fazendas em Japorã e ateiam fogo em uma 
delas - Campo Grande News, 27 out 2013 
Índios invadem mais uma fazenda; já são 14 e PF vai ao local para 
negociar - Campo Grande News, 27 out 2013 
Índios invadem fazendas e provocam tensão em MS  
Correio do Estado, 27 ago 2015 (chamada de 1ª página) 
Indígenas invadem nove fazendas e ameaçam ocupar mais 
propriedades  
Correio do Estado, 27 ago 2015 (Caderno Cidades - página 15) 
(grifos meus) 

Em conflitos entre ruralistas e índios em Mato Grosso do Sul, em 2013, a imprensa 

regional publicou de maneira intensa os episódios que culminaram com a morte de uma 

liderança indígena. Observa-se em todos esses títulos a persistência na noção de 

“invasão” à propriedade privada. Tais reportagens – nada equilibradas – os produtores 

rurais são tratados como vítimas da barbárie de ‘invasores’. 

As estratégias desses jornais são surpreendentes para representar ao leitor a ideia de 

‘justiça’. O trecho desta reportagem exemplifica este ênfase: 

Proprietário retoma fazenda e índio morre em confronto 
Antônio João – Batalha na Fazenda Barra, ontem à tarde, teve um 
índio morto e ao menos dez feridos. 

A disputa por terra entre índios e fazendeiros, no município de 
Antônio João, teve ontem seu episódio mais grave. Um grupo de 
aproximadamente 100 pessoas ligadas aos proprietários rurais 
retornou a Fazenda Barra ocupada, até então, por centenas de índios. 
Ambos os lados estavam armados, havia espingardas e pistolas e arco 
e flecha.  No confronto, morreu Simeão Vilhalva, um dos líderes 
guarani kaiowá, atingido por um disparo na cabeça. Ao menos outros 
dez indígenas ficaram feridos no confronto. 
Correio do Estado, 30 ago 2015 (chamada de 1ª página) 

 

                                                
4 A exemplo do artigo Imprensa, indígenas versus ruralistas: As tensões entre o modelo 
desenvolvimentista e o bom viver (tekove porã), um estudo em parceria com Antônio Hilário Aguilera 
Urquiza e Moema Guedes Urquiza, publicado na revista Extraprensa. Disponível em: 
http://revistas.usp.br/extraprensa/article/view/113880/114618 . 
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O repórter trata de maneira acrítica o fato de a ação ser praticada por “100 pessoas 

ligadas aos proprietários rurais”, em outros termos ‘pistoleiros’ que fizeram justiça com 

as próprias mãos. Na matéria principal, nas páginas internas, também não elucida o que 

quer dizer “ambos os lados estavam armados, havia espingardas e pistolas e arco e 

flecha”. Quem dispunha de espingardas e pistolas? Quem portava arco e flecha? 

*** 

Tanto no caso dos negros como dos indígenas, percebe-se repórteres e editores 

diligentes para informar e explicar fatos. Em nenhum deles aqui mencionados há um 

mínimo esforço para a compreensão de fenômenos sociais. O tom preconceituoso, o 

olhar restrito, amplifica as diferenças ao invés de procurar trazer compreensão. Não há 

quaisquer questionamentos sobre os direitos negados a humanos – negros ou índios. 

 

Considerações finais 

Casos e situações aqui apresentados mostram uma postura acrítica, 

desequilibrada e preconceituosa em reportagens sobre indígenas e negros. Sejam pelo 

modelo de jornalismo praticado por órgãos de imprensa, seus repórteres e editores, 

sejam pelo pensamento predominante entre a população de Santa Catarina e Mato 

Grosso do Sul, onde estes episódios foram relatados. Esta reflexão me faz acreditar, no 

entanto, que mais que modelos e técnicas jornalísticos adotados pela imprensa, está o 

cenário desenhado pelo ideário eurocentrista que herdamos.  

Darcy Ribeiro, em seu primoroso estudo O povo brasileiro, salienta: 

Todos nós brasileiros somos, por igual, a mão possessa que os 
suplicou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se 
conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos e a 
gente insensível e brutal, que também somos. Descendentes de 
escravos e de senhores de escravos seremos sempre servos da 
malignidade destilada e instalada em nós, tanto pelo sentimento da dor 
intencionalmente produzida para doer mais, quanto pelo exercício da 
brutalidade sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças convertidas 
em pasto de nossa fúria. 
A mais terrível de nossas heranças é esta de levar sempre conosco a 
cicatriz de torturador impressa na alma e pronta a explodir na 
brutalidade racista e classista. (RIBEIRO, 1995, P. 120). 
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Creio que enquanto grande parcela da população não tiver a mínima consciência sobre o 

que somos – gente sofrida pela brutalidade e o próprio bruto que tortura – este quadro 

terá pouco a se alterar. Enquanto grande parcela do povo brasileiro não reconhecer que 

corre em nossas veias o sangue do português, do índio, do negro, setores da imprensa 

também não cumprirão seu papel educativo de promover e estimular os direitos 

humanos. E continuarão a desumanizar o jornalismo.   
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