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Resumo 

 

Homens e mulheres afrodescendentes são minoria dentro do espaço midiático nacional. 

Nos programas apresentados e produzidos na Região Metropolitana do Recife – RMR, 

quase não vemos, nem sentimos a representação dessa variável étnica. Nesse trabalho 

temos o objetivo de demonstrar que as mulheres negras são as menos utilizadas para 

apresentar, entrevistar, atuar, ou exercer qualquer outra função frente às câmeras 

televisivas no estado de Pernambuco. E aquelas que conseguem se inserir na mídia têm 

sua estética mudada, ocorrendo aí o que podemos chamar de racismo institucional 

midiático que faz com que as mulheres negras se desfaçam de seus traços étnicos 

característicos, como: cabelo, lábios e cor da pele. O que os deixa próximos dos traços do 

branco por assimilação ou imposição da mídia.  
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Introdução 

É necessário fomentar a discussão sobre as áreas que as mulheres 

afrodescendentes ocupam dentro do mercado midiático. Tendo como exemplo o 

observado no estado de Pernambuco, levamos em consideração a dificuldade de se ocupar 

espaços nessa área, em função da não inserção da mulher negra na mídia televisiva e da 

forma como as mulheres negras são representadas. Daí decorre que dentro da mesma 

sociedade, que se orgulha de ser multicultural e multifacetada, o racismo permanece de 

diferentes formas. No caso da comunicação, daremos a isso o nome de racismo 

institucional midiático. 

                                                 
1
 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades, XVIII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professora do Programa de Pós-Graduação em comunicação PPGCOM/UFPE. E-mail:  caroldanfig@gmail.com 
3 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação PPGC/UFPB . E-mail: adrianoalmansour@gmail.com 
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Na mídia o racismo também se faz presente, muitas vezes de forma velada. 

Efetivamente, não se pode negar que na história da TV brasileira não houve participação 

de negros, especialmente na dramaturgia. Dentro desse contexto de invisibilidade e 

discriminação sofrida pelos afrodescendentes, observando-se com mais atenção, a 

questão da representação do negro na TV toma formas mais drásticas quando estão em 

foco as mulheres afrodescendentes. Nesse sentido diz Boakari (2010, p. 1): 

Neste mundo, as mulheres afrodescendentes constituem o grupo mais 

marginalizado e explorado. Como no período da escravidão, elas ainda 

têm que enfrentar as consequências de sua desumanização racial, 

discriminação social, exploração sexual e inferiorização por causa de 

questões de gênero. 

 

Contudo, é difícil remover as marcas da política racista que ganhou força a partir 

de 1890, com a formulação da teoria Eugenista, onde o branco é tido como ser “superior”, 

“inteligente” e “belo” e o negro como seu oposto. Sendo assim, a fusão das duas raças 

surge naturalmente como explicação “óbvia”, para o atraso do país, fazendo com isso que 

os negros se olhem no espelho e vejam o reflexo de sua suposta fraqueza e incapacidade. 

E é assim que Dilma de Melo Silva expõe (2011, p. 21): “Passados 122 anos de abolição, 

as imagens referentes ao segmento social afrodescendentes nos meios de comunicação 

continuam mantendo o estigma. Na maioria das vezes, estão associadas a estereótipos 

(...)”. 

Hoje, se nos concentrarmos no espaço oferecido às mulheres negras na mídia 

brasileira, em especial o espaço na mídia de Pernambuco, constataremos que o racismo 

institucional midiático é ainda forte, mesmo em detrimento das tentativas de revertê-lo. 

Nossa intenção aqui será desvelar algumas das formas que esse racismo se apresenta na 

mídia televisiva pernambucana. 

A produção desse artigo é, inicialmente, fruto de pesquisas e leituras de livros e 

artigos que abordam a temática do racismo no Brasil, nas estruturas do campo midiático 

e na cultura de massas. Utilizamos uma pesquisa quantitativa com objetivos explicativos. 

Após um levantamento bibliográfico e documental, que dialogassem com a temática do 

racismo e da exclusão social foi realizada uma cuidadosa observação dos produtos 

televisivos produzidos na Região Metropolitana do Recife. Nessa conjuntura houve a falta 

de espaço dado às mulheres negras nesse campo específico da mídia. Percebendo que 

essas mulheres parecem ser deixadas em segundo plano na concorrência com mulheres 

de outras etnias, notadamente as de pele mais clara ou branca. Nossa intenção em abordar 
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esse tema é reavivar as discussões sobre a forma de inclusão da mulher negra na mídia 

televisiva de forma que a sua identidade e características físicas sejam respeitadas. 

 A respeito da análise dos programas, para buscar compreender como a mulher 

negra aparece na TV local, foram observadas as programações das seguintes emissoras: 

TV Universitária, TV Jornal, Rede Globo Nordeste, TV Clube, TV Nova Nordeste e TV 

Tribuna. Isto foi feito com o objetivo de saber o quantitativo de mulheres que fazem parte 

do quadro de apresentadores (já que não havia, no momento em que a pesquisa foi 

realizada, nenhuma produção ficcional sendo levada ao ar) das emissoras e dessas quantas 

são afrodescendentes. 

 

O racismo estético midiático com base na cultura de massa 

 

Os estudos da cultura de massa denunciavam um reprodutibilidade técnica e 

discriminatória, injetando nas massas seus padrões e dessa forma cerceando diversas 

formas de expressividade física, comportamental e até cultural. Assim podemos ter em 

Morin (1997, p.14): 

Cultura de massa, isto é, produzida segundo as normas maciças da 

fabricação industrial; propagada pelas técnicas de difusão maciça (que 

um estranho neologismo anglo-latino chama de mass media); 

destinando-se a uma massa social, isto é, um aglomerado gigantesco de 

indivíduos compreendidos aquém e além das estruturas internas da 

sociedade (classe, família, etc.).  

 

Por esse enunciado, nos guiamos no enredo da cultura de massa, praticada e 

fabricada, para encantamento e sedução do grande público. Em nosso país, passados mais 

de 300 anos de escravidão, a marginalização dos afrodescendentes ficou como estigma 

reforçado pela baixa representatividade de pessoas negras na mídia. A sociedade 

brasileira por muito tempo não viu negros em revistas, jornais e outros veículos 

midiáticos. Além disso, a valorização e criação de estereótipos, faz com que o que 

chamamos aqui de racismo institucional midiático se transforme também em uma fórmula 

de apelo a vendas.  

As mulheres negras quando ocupam espaço na mídia, dificilmente são vistas, 

seguindo um padrão estético de mulher negra natural, por assim dizer, isto é, pele com 

matizes escuras e cabelo afro. O cabelo, em especial é retrato da negação de uma estética 

negra. Muito recorrentemente, nas apresentadoras de TV o cabelo é mudado, do crespo 
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ao liso e do escuro aos tons claros. A maquiagem aplicada é de forma que a pele fica o 

mais clara possível tornando-a quase branca. Com estes artifícios, o racismo institucional 

midiático se impõe com sutileza. As apresentadoras aceitam essa mudança no visual, 

possivelmente sem nem se dar conta de que isso é uma forma de fazer com que a mulher 

afrodescendente se adapte a padrões de estética televisiva branca. Assim, a mulher negra 

é até representada na TV, afinal, por questões sociais e mercadológicas percebe-se a 

necessidade de fazê-lo, contudo sua estética se aproxima à da mulher branca. Como 

exemplo temos as figuras 1 e 2  da Jornalista, Graça Araújo4, apresentadora do telejornal 

TV Jornal Meio Dia, da TV Jornal, afiliada do SBT, e da também jornalista e 

apresentadora do programa Ponto de Vista, da TV Tribuna, Eliana Victorio5. 

 

Figura 1 - Graça Araújo     

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fonte: (https://www.facebook.com/oficial.graca.araujo/7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Jornalista, Apresentadora e Editora chefe do telejornal TV Jornal Meio Dia, atua tanto na televisão como no rádio, 

com mais de 15 anos de carreira. 
5 Jornalista, e Editora da TV Tribuna PE, com mais de 15 anos de carreira. 
6 Disponível em: < 

https://www.facebook.com/oficial.graca.araujo/photos/a.1527701524143569.1073741828.1447417528838636/18063

28322947553/?type=3&theater> Acesso em Jan. 2018 
7 Disponível em: < 

https://www.facebook.com/oficial.graca.araujo/photos/a.1527701524143569.1073741828.1447417528838636/18063

28322947553/?type=3&theater> Acesso em Jan. 2018 

https://www.facebook.com/oficial.graca.araujo/
https://www.facebook.com/oficial.graca.araujo/photos/a.1527701524143569.1073741828.1447417528838636/1806328322947553/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oficial.graca.araujo/photos/a.1527701524143569.1073741828.1447417528838636/1806328322947553/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oficial.graca.araujo/photos/a.1527701524143569.1073741828.1447417528838636/1806328322947553/?type=3&theater
https://www.facebook.com/oficial.graca.araujo/photos/a.1527701524143569.1073741828.1447417528838636/1806328322947553/?type=3&theater
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Figura 2 – Eliana Victorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fonte: (https://www.facebook.com/programapontodevista/9) 

 

Seguindo esse tema encontramos em Morin (1997, p. 32): “Podemos abordar aqui 

o problema do autor que a indústria utiliza e engana ao mesmo tempo em sua tríplice 

qualidade de artista, intelectual e criador.” A indústria midiática encontra várias formas 

de enquadrar não só os receptores, mas também os emissores do processo de comunicação 

de massas a determinados padrões. Dessa maneira o sujeito acaba acreditando que está 

com um visual adequado para a indústria de massa ou, como muito se fala no meio 

midiático, “mais leve”, e onde há escrito “leve” leia-se, branco. O que soa como 

modernização do visual mascara o preconceito. Os artistas creem que as mudanças em 

seus visuais são apenas composição da figura midiática que eles assumem e que esse 

personagem necessita ter uma imagem moderna, isto é, adequada aos padrões estéticos 

da mídia. Contudo, os críticos e espectadores ao analisar o produto deixam passar 

despercebido o alto teor de enunciados discriminatórios, indiretos e velados que recaem 

sob o grande público, alienando-o e colaborando para que esse reforço negativo se 

perpetue. A mulher negra e bem-sucedida na TV tem uma estética branca. 

Para mostrar que a cultura de massa, estabelece uma padronização estética sobre 

os indivíduos, temos aqui como exemplo, imagens de algumas das apresentadoras de 

programas locais. Analisando-se estas as imagens, vemos que elas seguem sempre o 

                                                 
 

 

https://www.facebook.com/programapontodevista/
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mesmo padrão estético, em qualquer emissora. São elas: Isly Viana10 e Priscila Assis11. 

Mulheres brancas de cabelos lisos e narizes afilados, ou seja, o oposto do padrão natural 

apresentado pelas mulheres afrodescendentes.  

 

Figura 3 – Isly Viana 

 

 

 

 

 

 

                                        Fonte: (facebook.com/tvclube12)  

 

 

Figura 4 – Priscila Assis 

 

 

 

                                                     

 

 

                                 

                               Fonte: (facebook.com/tvclube13) 

 

Por estas imagens percebemos a recorrência de padrão estético. De todas as 

apresentadoras, todas são brancas, com maquiagens puxando para tons brancos e róseos. 

Para que a mulher negra possa se enquadrar nesse padrão é necessário passar por um 

                                                 
10

 Jornalista, Editora chefe e Apresentadora do telejornal PE no Ar, da TV Clube PE. 
11 Jornalista, Apresentadora da TV Clube. 
12 Disponível em: 

<https://www.facebook.com/tvclube/photos/a.741320989259360.1073741829.266168320107965/954165767974880/

?type=3&theater> 
13 Disponível em: 

<https://www.facebook.com/tvclube/photos/a.741320989259360.1073741829.266168320107965/175866903419121

2/?type=3&theater> 

https://www.facebook.com/tvclube/photos/a.741320989259360.1073741829.266168320107965/954165767974880/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tvclube/photos/a.741320989259360.1073741829.266168320107965/954165767974880/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tvclube/photos/a.741320989259360.1073741829.266168320107965/1758669034191212/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tvclube/photos/a.741320989259360.1073741829.266168320107965/1758669034191212/?type=3&theater
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doloroso processo de adaptação capilar e de maquiagem; processo com ares de mutilação. 

Mas em que estariam sendo elas mutiladas? Não seria a sua autoestima enquanto mulher 

negra?  

O racismo institucional midiático sem nenhum pudor decreta, uma única e 

determinada maneira de ser para quem queira adentrar em seu veio, assinando e 

protocolando falsas ideias como: a aparência branca representa nossa sociedade e o negro 

deve parecer branco para avançar socialmente. 

Dessa forma, a indústria de mídia televisiva parece dizer às mulheres 

afrodescendentes que elas precisam alisar o cabelo, porque a “fulana” da TV tem o cabelo 

desse tipo. Com isso é gerada a desvalorização não apenas de um tipo capilar, mas de 

uma marca identitária, dando brecha a julgamentos do tipo. Não só isso, existem também 

mulheres afrodescendentes que se propõem a cirurgia plástica, para afilar nariz e lábios, 

deixando-as com a estética do branco, o que podemos tomar como império de uma 

determinada estética, que é indubitavelmente perpetuada pelas ações midiáticas, 

principalmente na mídia televisiva, o que torna a afirmação da feição negra nos espaços 

da mídia do nosso estado, ainda bastante precária. Segundo Morin (1997, p. 79) “a cultura 

de massa é sem dúvida a primeira cultura da história mundial a ser também plenamente 

estética”, daí a preocupação com a manutenção de uma estética branca, mesmo (e talvez 

principalmente) em mulheres negras. 

 

Mudança estética, a imposição midiática 

A seguir veremos imagens das duas únicas apresentadoras afrodescendentes da 

mídia televisiva pernambucana no início de suas carreiras. Observando com cuidado essas 

imagens e comparando-as com as imagens atuais das apresentadoras, percebemos a 

mudança de visual, principalmente no que diz respeito a seus cabelos.  
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Figura 8 – Graça Araújo apresentando o programa TV Jornal meio–dia em 1995 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Youtube.com14)  

 

 

Figura 7 – Eliana Victorio Apresentando o Telejornal TV Jornal meio-dia em 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Perfil da Eliana Victório no Facebook.com15)   

 

O padrão estético adotado pelas apresentadoras atualmente afasta-se e muito do que 

nos é apresentado nessas imagens da década de 90. A análise das imagens deixa-nos uma 

pergunta: durante esse período o padrão adotado pelas apresentadoras lhes foi imposto ou 

                                                 
14

 Disponível em : < https://www.youtube.com/watch?v=u15cj86EwHk> Acesso Mar. 2018. 
15 Disponível em: 

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=173192422714287&set=a.173192396047623.37685.100000705911607

&type=3&theater>  Acesso em Mar. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=u15cj86EwHk
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=173192422714287&set=a.173192396047623.37685.100000705911607&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=173192422714287&set=a.173192396047623.37685.100000705911607&type=3&theater
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houve um processo de adaptação a um padrão branco? De certo o que vemos é que elas 

estão longe de ser aquelas afrodescendentes de cabelo crespo, que começavam suas 

carreiras na mídia televisiva pernambucana, pressupomos assim que a elas ainda não 

havia sido imposto o padrão estético do branco, que mais tarde veio a destoar suas 

imagens de hoje e de outrora. Esse estigma em relação aos traços e feições característicos 

do negro já existia na mídia e, como norma vigente, atingiu a essas suas mulheres que 

conseguiram inserir-se com sucesso no mercado televisivo. De acordo com Kawarala 

(2011, p. 14), “Desconstruir e subverter padrões de beleza implica em mais que uma 

estratégia de produção de autoestima e identidade étnico/racial positiva, num ato de 

transformação em direção de uma sociedade múltipla e democrática”, de modo que 

teremos que tomar muito cuidado para que ele não se perpetue em gerações futuras. 

 

As emissoras pernambucanas: falta de representatividade e racismo institucional 

midiático 

 

Para aprofundar a análise da representação da mulher negra na TV pernambucana, 

iniciada com os dados acima, analisamos durante o segundo semestre de 2017 e o 

primeiro bimestre de 2018, seis emissoras que atuam no estado sendo que dessas seis, 

quatro são afiliadas de emissoras nacionais. As emissoras estudadas durante esse período 

foram: TV Jornal, afiliada do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT); TV Tribuna, afiliada 

da Rede Bandeirantes; TV Clube, afiliada da Rede Record; TV Universitária (TVU), que 

opera em rede com a TV Brasil; a Rede Globo Nordeste e a TV Nova Nordeste. Dentro 

dos aspectos levantados notou-se que durante os oito meses em que nos dedicamos a 

observar as emissoras praticamente não houve mudanças nos seus quadros de 

programação, de modo que apresentadoras e programas permaneceram estáveis durante 

o período. 

 

 

Tabela 1: Quantitativo de mulheres negras apresentando programas nas emissoras de TV 

Pernambucanas. 
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Emissora 

Total de programas 

veiculados 

semanalmente. 

Total de 

programas 

locais. 

Programas 

apresentados por 

mulheres. 

Quantitativo de 

mulheres negras 

apresentando 

programas na emissora.  

TV Globo 36 6 02 00 

TV Jornal 49 11 06 01 

TV 

Tribuna 
67 12 03 01 

TV Clube 40 11 04 00 

TVU 77 05 04 00 

TV Nova 

Nordeste 
47 22 13 02 

TOTAL 316 67 32 04 

Fonte: O autor 

 

Com esse quadro que elaboramos podemos visualizar melhor a situação em que 

se encontram as mulheres negras do estado de Pernambuco no quesito representatividade 

televisiva, com apenas duas mulheres da etnia que há anos sustentam os meandros da 

representatividade, mesmo com tantas investidas de grupos de ativismo, ONGs e outras 

entidades que costumeiramente lutam para uma inserção maior da população negra nos 

espaços de representatividade. 

 

Considerações finais 

 

 São diversos os estudos e pesquisas que defendiam e sustentavam que os fatos 

racistas no Brasil eram brandos ou inexistentes, porém se analisadas com atenção, as 

representações midiáticas nos mostram que não há democracia racial no Brasil, pois, o 

branco é sempre a figura dominante, o galã, o herói, sendo o negro seu subserviente, que 

se insere na sociedade através da assimilação dos hábitos e da cultura do branco. 

Com isso fica clara nossa intenção em afirmar que a mídia e os consumidores de 

produtos midiáticos do estado de Pernambuco, são orientados pelo próprio Estado 

Nacional, que com sua burocracia excessiva, pouca mobilidade em fomentar políticas 
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afirmativas e sua tendência racista pela própria natureza, de maneira indireta, corrobora 

com essas práticas preconceituosas. Já que não toma medidas eficazes contra a 

discriminação e exposição negativa de mulheres negras na mídia. 

Daremos conta da dificuldade de hoje em pleno século XXI, encontrarmos uma 

boneca negra? Se hoje é difícil, imaginemos há 30 anos. Que padrão de brasileira 

representa as famosas bonecas Barbie e Susi? Sabemos que há Barbies e Susis negras 

sendo produzidas em menor escala, porém, além de pouca produção são pouco divulgadas 

e a pouca divulgação faz com que um produto praticamente não circule. E com isso as 

jovens afrodescendentes crescem, desenvolvem-se e tornam-se mulheres que não se 

reconhecem como negras, pois esta imagem estaria, segundo a visão de mídia, atrelada 

ao que há de ruim, ao que é feio, não comercial, ao pouco viável, ou seja, tudo que está 

relacionado ao insucesso.  
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