
 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

FACULDADE DE ARQUITETURA, ARTES E COMUNICAÇÃO 

Curso de Comunicação Social - Jornalismo 

 

 

 

 

 

 

JORNALISTA PRETA DE GÊNERO E COR  
A PRESENÇA E A IDENTIDADE DA MULHER NEGRA NO 

TELEJORNALISMO BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

 

Mariana Alves Tavares 

RA: 11033495 

Termo: 8º 

 

 

 

 

 

BAURU / SP 

2º SEMESTRE / 2015 

 



 
 
 

 

Mariana Alves Tavares 

 

 

 

 

 

 

 

JORNALISTA PRETA DE GÊNERO E COR  
A PRESENÇA E A IDENTIDADE DA MULHER NEGRA NO 

TELEJORNALISMO BRASILEIRO 

 

 

 

Projeto Experimental de conclusão de Curso 
apresentado ao Departamento de Comunicação 
Social da Faculdade de Artes Arquitetura e 
Comunicação de Bauru como requisito parcial 
para a graduação em Comunicação Social: 
Jornalismo 

 

Orientador: Prof. Dr Juarez Tadeu de Paula 
Xavier  
 

 

 

 

 

 

 

BAURU / SP 

2º SEMESTRE / 2015



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Sobre um vidro que não reflete... 

... mas traz a luz e fantasias que embalaram os sonhos de uma criança.  

Apesar de crescer e os sonhos mudarem, aquele vidro que trazia luz passou a mostrar a 

realidade através do telejornalismo. Contudo, o tempo passou. Mas o vidro, para a 

criança, mesmo depois de grande, continuava a não refletir o que ela via no espelho e na 

rua. 

Curiosidade presente e desde sempre pertinente, questionava a menina: Por que eu não 

pertenço ao mundo a que assisto pelo vidro de luz? Por que não vejo ninguém parecido 

comigo na tela de televisão? 

Passaram-se anos questionando-se o que ocorria e querendo entender como funcionava 

aquela produção das imagens a que assistia. O fascínio pela comunicação e pelo poder 

da informação fizeram com que a menina se interessasse pelo jornalismo. 

E então Universidade Estadual Paulista, curso de Comunicação Social, Jornalismo. Ali 

passaram-se anos de novos aprendizados e conhecimentos sobre a produção de notícia. 

Um ambiente acadêmico que cada vez mais a incentivava a questionar “Por que, mesmo 

estudando, talvez estar atrás da tela de vidro, ainda, não seja um espaço para mim?” 

Todas essas dúvidas fizeram parte da minha história. E hoje, com muito orgulho, 

apresento esta pesquisa e o documentário, resultado de anos de questionamentos e 

despertencimento.  

Agradeço a Deus e aos amigos espirituais por me acompanharem, guiarem e me 

possibilitarem encontrar pessoas que sempre estiveram ao meu lado para apoiar.  

Primeiramente, agradeço a minha mãe Maria Ieda dos Santos Alves Tavares e a meu pai 

Clodoaldo Henrique da Silva Tavares. Sem o amor de vocês, eu não teria tido a 

oportunidade de educação que vocês sempre priorizaram na vida de suas filhas. Sou 

fruto de todo o esforço de vocês, plena de gratidão e de reconhecimento.  

Agradeço a minha irmã Gabriela Alves Tavares que, em nossas diferenças, brigas e 

risadas, preserva a riqueza de uma amizade sincera repleta de amor.  



 
 

Tendo nascido em uma família de professores, desde cedo aprendi a importância e o 

respeito por aqueles que nos transmitem o que há de mais valioso: o conhecimento. 

Agradeço a todos os professores que estiveram presentes no meu processo de formação 

social, acadêmica e profissional. Sem vocês, nenhum conhecimento seria possível.  

Aos amigos e familiares, deixo o meu muito obrigada. Ter vocês por perto é um 

privilégio. Sempre priorizarei manter a amizade viva. 

A todos vocês que estiveram ao meu lado, agradeço pelo apoio. Dedico esse trabalho a 

todos vocês.  

 

Mariana Alves Tavares



1 
 

Sumário 
Resumo .......................................................................................................... 2 

1 Introdução ................................................................................................... 2 

2. Fundamentação teórica .............................................................................. 4 

2.1 - Justificativa do gênero e formato escolhido ..................................................................... 4 

2.2 – Revisão dos conceitos que nortearam as escolhas na realização e finalização do 

produto ..................................................................................................................................... 8 

3. Planejamento do produto jornalístico ..................................................... 11 

3.1 público-alvo ....................................................................................................................... 11 

3.2 viabilidade econômica de mercado e audiência ............................................................... 12 

3.3 circulação/lançamento ...................................................................................................... 12 

3.4 custos de implantação ...................................................................................................... 12 

4. Metodologia de Execução ....................................................................... 12 

4.1 - Descrição das atividades empregadas. ........................................................................... 12 

4.1.1 Pesquisa e leitura bibliográfica ........................................................................... 12 

4.1.2 Formulário com as telespectadoras .................................................................... 13 

4.1.3 Gravação do documentário ................................................................................. 15 

4.1.4 Edição do produto ............................................................................................... 18 

4.1.5 Produção do Relatório Final ................................................................................ 19 

4.2 - Descrição do produto final. ............................................................................................. 19 

5. Considerações Finais ............................................................................... 20 

5.1 comentários ...................................................................................................................... 20 

5.2 dificuldades ....................................................................................................................... 23 

5.3 contribuições ..................................................................................................................... 25 

6. Referências Bibliográficas ...................................................................... 26 

7. Apêndices e anexos ................................................................................. 30 

 

 

 

 

  



2 
 

 

Resumo 

O projeto experimental, além da pesquisa, apresentará um produto audiovisual em 
formato de documentário. O tema da pesquisa é sobre a presença e a identidade da 
mulher negra no telejornalismo. Os objetivos são abordar, em especial, as jornalistas 
mulheres negras que atuem em diferentes telejornais da televisão brasileira. O foco será 
refletir sobre a presença das jornalistas negras nos telejornais e sobre a realidade e 
experiências dessas profissionais em atuar em um mercado desfavorável, que não 
condiz com a diversidade étnica do país, além de indagar sobre possíveis padrões de 
beleza ou estéticos priorizados pela produção jornalística, bem como levantar dados 
sobre as percepções do público alvo feminino consumidor de telejornais. 

 

1 Introdução  

A pesquisa intitulada “Jornalista Preta de Gênero e Cor” tem como objetivo 

analisar a presença e a identidade das jornalistas mulheres negras que atuam nos 

telejornais brasileiros. Nesta pesquisa adota-se o termo negro referindo-se aos 

afrodescendentes, considerados como a junção dos grupos definidos pelo IBGE como 

pardos e pretos.  

Este trabalho pretende contribuir para os estudos de duas minorias que possuem 

pouca visibilidade na mídia: a mulher e os negros. A relevância da pesquisa relaciona-se 

ao fato de os negros representarem 50,7%1 da população brasileira e as mulheres 

51,3%2, e de não haver informações específicas sobre essa parcela da sociedade que é 

atingida diretamente pelos produtos jornalísticos veiculados pelas emissoras de 

televisão, sendo as jornalistas negras que trabalham à frente das câmeras, nos telejornais 

nacionais, o objeto de estudo desta pesquisa. 

Apesar da diversidade de pesquisas em jornalismo especializado, a temática da 

mulher negra no telejornal ainda não foi objeto de estudos específicos no país, o que 

dificulta o levantamento de dados. Para isso, esta pesquisa se propôs a levantar seus 
                                                           
1
 Disponível em 

http://www.ibge.gov.br/english/estatistica/populacao/censo2010/caracteristicas_da_populacao/resulta

dos_do_universo.pdf. Acessado em 03/11/2014. 

2
 Disponível em 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_anual/2

012/Volume_Brasil/pnad_brasil_2012.pdf. Acessado em 04/11/2014. 

http://www.ibge.gov.br/english/estatistica/populacao/censo2010/caracteristicas_da_populacao/resultados_do_universo.pdf
http://www.ibge.gov.br/english/estatistica/populacao/censo2010/caracteristicas_da_populacao/resultados_do_universo.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_anual/2012/Volume_Brasil/pnad_brasil_2012.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_anual/2012/Volume_Brasil/pnad_brasil_2012.pdf
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próprios dados de acordo com o tema de estudo, por meio de enquetes, questionários, 

entrevistas, em busca de opiniões exclusivamente do público-alvo feminino e 

telespectadoras dos telejornais, sendo a representatividade e a identidade da mulher 

negra tema central do questionário aplicado. 

Tais dados ajudarão a compreender a relação do público com as jornalistas 

negras de televisão, suas opiniões e desejos. Também servirá para averiguar a possível 

existência de uma consciência crítica sobre os produtos telejornalísticos. Dentre os 

questionamentos a serem abordados, uma das perguntas tratará sobre a possível 

tentativa de padronização da beleza e cultura afro-brasileira na figura das jornalistas 

negras. 

Assim, será possível problematizar a questão e analisar a percepção do público 

perante as jornalistas, bem como indagar se o possível padrão criado está de acordo com 

a identidade das mulheres, e se elas se sentem representadas por aquelas que dispõem de 

visibilidade na televisão. 

A escolha exclusiva dos telejornais como o meio de comunicação a ser analisado 

justifica-se pelo fato de que a televisão ainda é o meio de comunicação de maior alcance 

de público no país, apesar do advento da Internet, de acordo com a pesquisa realizada 

pelo IBOPE e a SECOM (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 

República) em 2014: 

 

Pesquisa Brasileira de Mídia” traz um retrato representativo e 
preciso sobre o uso que os brasileiros declaram fazer, 
atualmente, dos meios de comunicação social. Continua sendo 
predominante a presença da TV nos lares do País, apesar do 
rápido crescimento da internet. Nada menos que 97% dos 
entrevistados afirmaram ver TV, um hábito que une 
praticamente todos os brasileiros, com independência de gênero, 
idade, renda, nível educacional ou localização geográfica. 
(IBOPE, 2014, p. 7)  

 

O projeto será estruturado como um produto no formato de em função da riqueza 

da linguagem audiovisual, do mesmo modo que ocorre nos telejornais.  

            O tema proposto por esta pesquisa tem um diferencial desde o assunto, nunca 

pesquisado, e também por apresentar um produto audiovisual diferente do formato de 
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captação de imagem convencional com câmeras de filmar. O produto deste projeto será 

gravado a partir da câmera de um celular, seguindo as tendências de produção 

jornalística com mídias móveis “O jornalismo móvel (SILVA, 2013; QUINN, 2009) 

pode ser definido como o uso de tecnologias móveis digitais e tecnologias sem fio para 

a produção jornalística diretamente dos locais de apuração abrangendo, igualmente, o 

consumo de informações em condições de mobilidade física ou virtual.” (SILVA, 

Fernando Firmino da, 2014). Um exemplo dessa tendência ocorreu nas manifestações 

de junho de 2013, em que grupos sociais, como a Mídia NINJA, tiveram a possibilidade 

de acompanhar as manifestações e realizar a cobertura jornalística com o uso de 

câmeras de smartphones – um novo formato que permite diversidade, facilidade e 

qualidade de imagem, com câmeras cada vez mais tecnológicas.  

  “Jornalista Preta de Gênero e Cor” será um que contribuirá para a discussão 

étnico-racial brasileira, bem como trará à tona questões do gênero feminino. Jornalistas, 

mulheres e negras terão seu gênero e sua cor representada numa pesquisa especialmente 

segmentada com elas e sobre elas.  

 O objetivo deste projeto é abordar a presença das jornalistas negras nos 

telejornais nacionais perante o preconceito dirigido contra esse grupo social a partir de 

um documentário com as perspectivas e experiências das jornalistas negras que atuam 

na televisão. 

 

2. Fundamentação teórica 

2.1 - Justificativa do gênero e formato escolhido 

O gênero escolhido foi o documentário. Por se tratar de uma pesquisa sobre a 

representação e identidade das jornalistas negras no telejornalismo, optou-se por um 

produto que pudesse dialogar com a mesma linguagem audiovisual que a televisão 

utiliza. 

Ainda que os principais canais de televisão aberta no Brasil não tenham o costume de 

veicular documentário em suas grades de programação, os documentários 

frequentemente têm espaços em emissoras educativas e nos canais de televisão pagos. 

Justamente por esse fator, nos últimos anos a ANCINE tem levantado a necessidade de 
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veiculação de produção audiovisual nacional nos canais de TV pagos. Em 2011, foi 

sancionada a Lei 12.4853, que prevê que parte do conteúdo veiculado em horário nobre 

deve ser preenchido com produtos audiovisuais nacionais, como filmes, séries e 

documentários. 

Apesar das opiniões divergentes relativas ao o gênero documentário como uma 

produção jornalística ou cinematográfica, esta pesquisa considerou os teóricos que 

tratam o gênero como um produto que pode ser apropriado pelo jornalismo: 

Como em outros discursos sobre o real, o documentário pretende descrever 
e interpretar o mundo da experiência coletiva. Essa é a principal 
característica que aproxima o documentário da prática jornalística. As 
informações obtidas por meio do documentário ou da reportagem são 
tomadas como "lugar de revelação" e de acesso à verdade sobre 
determinado fato, lugar ou pessoa. Diferentemente, portanto, do filme de 
ficção, no qual aceitamos o jogo de faz-de-conta proposto pelo diretor, não 
tendo, assim, cabimento discutir questões de legitimidade ou autenticidade; 
ao nos depararmos com um documentário ou matéria jornalística, esperamos 
encontrar as explicações lógicas para determinado acontecimento. (MELO, 
2002, p.6) 

Contrapondo a ilusória teoria de que toda produção noticiosa jornalística implica 

imparcialidade, o documentário segue a vertente oposta na comunicação. Para esse 

gênero, admite-se que o recorte e a escolha das cenas partem da perspectiva subjetiva do 

autor do produto, cujos objetivos e interesses ficam explícitos com o decorrer da 

narrativa. 

 Enquanto o jornalismo busca um efeito de objetividade ao transmitir as 
informações, no documentário predomina um efeito de subjetividade, 
evidenciado por uma maneira particular do autor/diretor contar a sua 
história. Por isso dizemos que o documentário é um gênero essencialmente 
autoral. (MELO, 2002, p. 27) 

Todo o documentário foi gravado com o uso de câmera de smartphone do modelo Sony 

Z1 com capacidade de gravar vídeos em Full HD. O objetivo de usar um aparelho 

portátil foi o crescimento do uso de dispositivos móveis na produção de conteúdo 

jornalístico. A tecnologia tem propiciado ao jornalismo a possibilidade de utilizar 

pequenas câmeras com grande qualidade de imagem. Foi visando essa tendência que o 

documentário procurou se adaptar a essa nova experiência, e com um novo formato 

audiovisual. Sendo essa forma de narrativa e produção  

                                                           
3
 Disponível em http://www.ancine.gov.br/faq-lei-da-tv-paga. Acessado em 25/03/2015 

http://www.ancine.gov.br/faq-lei-da-tv-paga
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[...] uma tendência inevitável para o Jornalismo digital, pois o ambiente 

oferece múltiplas possibilidades de linguagem, e tais oportunidades devem 

ser aproveitadas para uma melhor reconstrução da notícia. A mistura de 

recursos audiovisuais, a utilização de imagens, arquivos de áudio e o texto 

jornalístico. 4 

O principal recurso utilizado para compor o documentário foram as entrevistas. Através 

delas, a pesquisadora pôde obter informações e relatos de suas fontes, sendo que todas 

seguiram o mesmo roteiro de perguntas. A pesquisa optou por construir um produto 

documental sem o uso de narradores ou off. Todo o conteúdo informacional e a 

cronologia das narrativas foram compostos através das falas dos entrevistados. Por esse 

motivo, o formato de entrevista foi fundamental para o produto final.  

Outro recurso usado no documentário foram os textos de apresentação dos 

entrevistados: ao invés de a pessoa se apresentar e falar da sua carreira, pequenos textos 

foram (GC) usados para citar os principais trabalhos.  

Além disso, o documentário também recorre à trilhas como background (BG). Todas as 

músicas utilizadas no documentário são de livre uso, ou seja, são publicadas sob 

licenças creative commons, de forma que o autor não cobra pelo uso de músicas. Após 

pesquisa e escolha das trilhas, optou-se por cinco músicas encontradas na Biblioteca 

Livre do YouTube.  

Os documentários de Eduardo Coutinho foram utilizados como exemplo para a 

produção do produto. Em seu processo de gravação, “os filmes de Coutinho vêm 

primando por um estilo fortemente marcado pela economia de recursos técnicos e 

discursivo, focado exclusivamente na exploração da entrevista como um momento de 

encontro entre o documentarista e o outro [...]” (PUCCINI, 2009, p.142).  

A importância dos entrevistados na constituição da história do documentário era a 

característica principal de Coutinho. Na busca por histórias e experiências, o 

documentarista procurava tratar as entrevistas como conversa a fim de atingir a história 

tal como uma revelação pessoal. A preocupação era construir o perfil dos personagens 

respeitando suas peculiaridades. O destaque dos documentários de Eduardo Coutinho 

                                                           
4
 Disponível em http://www.teccomstudies.com/numeros/revista-2/175-jornalismo-de-bolso-a-

producao-de-noticias-para-a-blogosfera-a-partir-de-telefones-moveis?start=5 . Acessado em 

03/04/2015 

http://www.teccomstudies.com/numeros/revista-2/175-jornalismo-de-bolso-a-producao-de-noticias-para-a-blogosfera-a-partir-de-telefones-moveis?start=5
http://www.teccomstudies.com/numeros/revista-2/175-jornalismo-de-bolso-a-producao-de-noticias-para-a-blogosfera-a-partir-de-telefones-moveis?start=5
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era o entrevistado e por isso suas gravações, na maioria das vezes, priorizavam o uso de 

planos médios, primeiro plano e close: 

Sendo a entrevista o elemento único do documentário, toda a composição 

visual fica submetida à situação de entrevista, às imagens obtidas por 

enquadramentos com câmera fixa (na maioria das tomadas). Os 

documentários de Eduardo Coutinho não primam por uma riqueza visual, 

buscam explorar a riqueza da expressão verbal extraída das conversas entre 

o documentarista e seus interlocutores. (PUCCINI, 2009, p.143) 

 

Com o objetivo de tornar o ambiente das entrevistas mais agradável e descontraído, 

todos os locais de entrevistas foram escolhidos pelos entrevistados. Um tripé e um 

adaptador para celular foram usados nas gravações. Esse padrão possibilitou a escolha 

dos planos, ângulos e lados de ângulos que o documentário teria.  

As imagens foram gravadas seguindo as características de Plano Americano, quando a 

pessoa é enquadrada do joelho para cima; Plano Médio, em que “a câmera está a uma 

distância média do objeto, de modo que ele ocupa uma parte considerável do ambiente, 

mas ainda tem espaço à sua volta” 5 e Primeiro Plano ou Close-up, no qual só um 

personagem é enquadrado na imagem com foco na sua face. 

Quanto ao ângulo da câmera, optou-se pelo ângulo normal, com a câmera no nível dos 

olhos dos entrevistados. E o lado de ângulo utilizado na maioria das entrevistas foi o ¾, 

no qual a câmera e o nariz da pessoa filmada criam um ângulo de aproximadamente 45º. 

A direção do olhar do entrevistado auxiliou na descontração da entrevista, permitindo a 

eles uma conversa espontânea: “[...] quanto mais o olhar se afastar da direção da 

câmera, maior será a tendência a uma exposição de perfil. [...] Ao mesmo tempo, essa 

posição evidencia a presença do entrevistado fora do quadro e distante da câmera, como 

alguém que não dirige o filme.” (PUCCINI, 2009, p.140) 

Outro recurso utilizado para o documentário foi a produção de entrevistas pela Internet. 

Do mesmo modo que a gravação de imagens com o uso de celulares, entrevistas 

realizadas por meio de programas digitais também são uma técnica constantemente 

                                                           
5
 Disponível em http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/ . 

Acessado em 03/04/2015 

http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/
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utilizada no jornalismo: tratam-se das Reportagens Assistidas por Computador (RAC). 

O benefício da pesquisa foi se apropriar de tecnologias digitais para diminuir a distância 

e permitir entrevistar fontes de outros estados, como ocorreu com Luciana Barreto e 

Joel Zito Araújo. Os programas utilizados para gravar foram Skype, Google Talk e o 

Atube Catcher. 

 

2.2 – Revisão dos conceitos que nortearam as escolhas na realização e finalização 
do produto 

 

Esta pesquisa trata de assuntos polêmicos relacionados a duas minorias que lidam 

diariamente com a repressão e o preconceito. No caso das mulheres, temos uma 

sociedade patriarcal em que ainda é necessário lidar com uma população impregnada 

pelo machismo. As mulheres já são maioria do país, 51,4% da população, são o maior 

número de eleitores, 77.459.424 eleitoras diante de 68.247.5986 eleitores do sexo 

masculino. Todavia, no Brasil, mesmo com os recentes avanços na luta pelos direitos 

igualitários entre os gêneros, as mulheres continuam a encontrar barreiras sociais em um 

país que, culturalmente, não mudou estigmas, como os que costumam associar a 

sexualização e a inferiorização às mulheres. É fato que muitas delas são provedoras do 

sustento de suas famílias, mas a realidade é que, apesar do esforço e do aumento da 

escolaridade, os homens permanecem ganhando mais do que as mulheres. A disparidade 

dos salários existe em diversos países, mas, na América do Sul, o Brasil é o país que 

registra o maior índice de desigualdade salarial entre gênero por etnia7. 

A situação de desigualdade no mercado de trabalho se torna ainda pior quando 

abordamos a realidade da segunda minoria estudada nesta pesquisa: as mulheres negras. 

O gênero e o machismo permanecem atuando na realidade dessas mulheres, mas, em 

especial, o fator social se torna mais grave quando, além dos preconceitos já citados, a 

mulher sofre a pressão do racismo.  

As mulheres latino-americanas ganham menos, mesmo que possuam um 
maior nível de instrução. Por meio de comparação simples dos salários 

                                                           
6
 Disponível em http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/mulheres-sao-maioria-da-

populacao-e-ocupam-mais-espaco-no-mercado-de-trabalho. Acessado dia 03/04/2015 

7
 Disponível em http://www.iadb.org/pt/noticias/artigos/2009-10-12/estudo-do-bid-encontra-grandes-

defasagens-salariais-ligadas-a-etnia-e-genero-na-america-latina,5678.html. Acessado dia 03/04/2015 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/mulheres-sao-maioria-da-populacao-e-ocupam-mais-espaco-no-mercado-de-trabalho
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/mulheres-sao-maioria-da-populacao-e-ocupam-mais-espaco-no-mercado-de-trabalho
http://www.iadb.org/pt/noticias/artigos/2009-10-12/estudo-do-bid-encontra-grandes-defasagens-salariais-ligadas-a-etnia-e-genero-na-america-latina,5678.html
http://www.iadb.org/pt/noticias/artigos/2009-10-12/estudo-do-bid-encontra-grandes-defasagens-salariais-ligadas-a-etnia-e-genero-na-america-latina,5678.html
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médios, foi constatado que os homens ganham 10% a mais que as mulheres. 
Já quando a comparação envolve homens e mulheres com a mesma idade e 
nível de instrução, essa diferença sobe para 17%. Da mesma forma, a 
população indígena e negra ganha em média 28% menos que a população 
branca de mesma idade e nível de instrução. Uma das conclusões do estudo 
é de que a diferença salarial étnica poderia ser reduzida em quase um quarto 
com a melhora dos níveis de instrução dessa população.8 

Inúmeras teorias, antigas e atuais, pregam que o Brasil é um país que vive numa 

democracia racial. E que a miscigenação é algo natural para uma nação que, desde o seu 

princípio, aprendeu a lidar com as diferenças. Entretanto, a realidade da sociedade 

brasileira não condiz com essas afirmações. Números comprovam que essa disparidade 

se dá em todas as instâncias da sociedade, seja na educação, na condição financeira, na 

violência, no mercado de trabalho e até mesmo na mídia. 

Esta pesquisa se propôs a questionar a discrepância existente nos telejornais nacionais, 

em que as mulheres negras não têm visibilidade. Nesse setor da comunicação, 

observam-se os preconceitos do machismo, do racismo e se agravam quando passa a ser 

ponderada a influência social da mídia no caráter e na construção do imaginário coletivo 

brasileiro. O pesquisador e documentarista Joel Zito Araújo argumenta que “[...] o 

enfoque racial da televisão brasileira é resultado da incorporação do mito da democracia 

racial brasileira, da ideologia do branqueamento e do desejo de euro-norte-

americanização de nossas elites” (ARAÚJO, 2000, p. 40) 

Todos esses atores (afrodescendentes ou indiodescendentes), portanto, são 
obrigados a incorporar na televisão a humilhação social que sofrem os 
mestiços em uma sociedade norteada pela ideologia do branqueamento, 
onde a acentuação de traços negros ou indígenas significa uma consciência 
difusa e contraditória de ser uma casta inferior que deve aceitar os lugares 
subalternos intermediários do mundo social. (ARAÚJO, 2008, p. 984) 

O formulário aplicado nas ruas de Bauru, buscando a opinião das mulheres (brancas e 

afrodescendentes) sobre as jornalistas negras, demonstrou que existe a consciência de 

que as jornalistas negras têm menos espaço ou oportunidade de atuar na televisão.  

O pequeno número de jornalistas negras atuando na frente das câmeras de uma emissora 

de televisão se deve a dois fatores. O primeiro relaciona-se ao baixo número de 

estudantes negros que cursam o ensino superior em jornalismo. Quanto a essa questão, a 

política afirmativa de cotas poderia solucionar a falta de profissionais afrodescendentes 

                                                           
8
 Disponível em http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/homens-recebem-salarios-30-

maiores-que-as-mulheres-no-brasil/. Acessado dia 03/04/2015 

http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/homens-recebem-salarios-30-maiores-que-as-mulheres-no-brasil/
http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/homens-recebem-salarios-30-maiores-que-as-mulheres-no-brasil/
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nas redações. Entretanto, o segundo fator envolve a complexidade do racismo. O padrão 

estético escolhido pela mídia nacional não condiz com a diversidade étnico cultural do 

país, sendo o Brasil um país em que a maioria da população é afrodescendente, com 

uma mídia que não procura acompanhar essa realidade.  

Desde a inauguração das primeiras emissoras de televisão no país, procurou-se seguir 

um padrão estético que se assemelhasse ao norte-americano ou europeu. Essa 

padronização se deu em todos os produtos audiovisuais que a mídia veiculava: 

telenovelas, publicidades, filmes e no jornalismo.  

O mito da democracia racial, a exclusão camuflada que há por trás da mídia 
brasileira, uma vez que o funcionamento da mídia atua no sentido de 
reforçar e reafirmar padrões da cultura hegemônica. Torna-se preciso 
repensar o papel da mídia na construção de identidades, pois ela pode 
formar identidades já que fazemos parte de uma sociedade midiática e 
consumista. (SANTOS; SILVA, p. 4) 

 

No caso dos telejornais, por anos nenhum negro teve a oportunidade de atuar em frente 

às câmeras. O principal telejornal do país com repercussão nacional só deu espaço para 

um negro sentar em sua bancada em 2002, quando, 33 anos depois de sua criação, um 

negro pôde apresentar o Jornal Nacional. A situação não foi diferente para as jornalistas 

negras. Glória Maria, além de ter sido a primeira jornalista negra, continua a ser 

considerada por muitos telespectadores a única. Durante a aplicação do formulário, 

inúmeras mulheres comentaram só conhecer essa apresentadora. 

O racismo impregnado nas emissoras se dá desde a não contratação de uma jornalista 

negra até a tentativa de modificação da aparência em prol de um padrão. É fato que a 

TV brasileira não dá as mesmas oportunidades para os negros atuarem na televisão. 

Com as entrevistas cedidas pelas jornalistas ao documentário, ficou explícito que todas 

têm a consciência de que em suas emissoras é possível contar no dedo quantas 

profissionais negras trabalham como jornalistas ou, no pior dos casos, são as únicas.  

Com o advento da Internet, a cada ano a televisão tem perdido espaço para o mundo 

digital. Uma pesquisa realizada pelo Forrester Research
9, publicada no portal AdAge, 

revelou que as mídias online têm recebido mais audiência do que a TV no Brasil. E que 

                                                           
9
 Disponível em http://adage.com/article/global-news/online-penetration-climbs-brazil-

mexico/233292/ . Acessado dia 04/04/2015 



11 
 

o principal meio de informação e entretenimento é a internet, com 48% da preferência. 

A previsão é de que a cada ano essa audiência aumente, chegando a 57% em 2016. 

A perda de audiência tem acarretado mudanças nas emissoras de televisão, na tentativa 

de reaproximar o público. Uma dessas mudança é tentar agradar à população com a 

contratação de jornalistas que se assemelhem mais com a realidade do país, seja por 

suas roupas, que passaram a ser menos sociais e formais, ou pela valorização da 

diversidade étnica-cultural. Assim, mais jornalistas negros e negras têm ganhado espaço 

nas emissoras de TV. A ideia de “trazer o Brasil” para a frente da tela está crescendo e 

com isso novas oportunidades estão surgindo.  

Entretanto, em entrevistas cedidas para o documentário, algumas jornalistas atentaram 

para o fato de que mais uma vez o racismo interfere na contratação desses jornalistas, 

uma vez que estes estão sendo contratados por fatores raciais e pela sua cor de pele, e 

não pelos anos de estudo e dedicação à carreira. Esta seria uma forma de reduzir as 

qualidades do profissional à sua etnia, segundo a jornalista a fala da Andréia Marques 

concedida durante a entrevista. 

 

3. Planejamento do produto jornalístico 

O produto planejado foi um documentário gravado por uma câmera de celular com 

aproximadamente 25 minutos. As falas dos entrevistados foram utilizadas para compor 

a narrativa. 

 3.1 público-alvo 
O público-alvo de documentários é variado. E esse é considerado um produto 

audiovisual de classificação etária livre, “são admitidos com essa classificação obras 

que contenham predominantemente conteúdos positivos e que não tragam elementos 

com inadequações passíveis de indicação”10.  

Por se tratar de um assunto de relevância social, o tema abordado é de interesse geral, 

uma vez que o documentário estimula o debate sobre a pouca presença de jornalistas 

                                                           
10

 Disponível em < http://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/guia-pratico/guia-pratico.pdf>. 

Acessado dia 04/04/2015 

http://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/guia-pratico/guia-pratico.pdf
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negros nos telejornais e sobre a influência da mídia na identidade nacional e na 

construção de um padrão estético. 

 3.2 viabilidade econômica de mercado e audiência 
A viabilidade econômica do produto é satisfatória. O documentário produzido está apto 

a participar de concursos, editais públicos e mostras de documentários. Por se tratar de 

um tema novo e atual, a audiência pode ser razoável devido ao debate que se propõe o 

produto.  

 3.3 circulação/lançamento 
A circulação do documentário seria viável para emissoras de televisão educativas. O 

lançamento do documentário será feito na apresentação da banca do Projeto 

Experimental Conclusão de Curso. 

 3.4 custos de implantação 
Não foi necessário um investimento grande para a gravação do documentário. Houve o 

investimento em um aparelho smartphone mais tecnológico para as gravações e também 

em um adaptador de tripé para celular. Foi gasta uma quantia pequena com passagens 

de ônibus para viagens de Bauru para Campinas e para São Paulo.  

A edição do documentário foi feita com a colaboração voluntária do editor de imagens 

Alex Inocêncio. Nenhum valor foi gasto para editar o produto final. 

O valor gasto foi R$ 1.900,00 

 

4. Metodologia de Execução 

4.1 - Descrição das atividades empregadas 

Esta pesquisa foi dividida em cinco etapas: pesquisa e leitura bibliográfica, produção do 

formulário com telespectadoras, gravação do documentário, edição do produto e 

produção do relatório final. 

   

4.1.1 Pesquisa e leitura bibliográfica   

O levantamento bibliográfico foi realizado ponderando três temas essenciais para a 

pesquisa, sendo eles: telejornalismo, para auxiliar no conhecimento da produção 

jornalística televisiva; obras sobre documentário, para fundamentar a produção técnica 
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do produto final deste projeto; e livros que abordem a temática étnico-racial no Brasil, 

desde o seu contexto histórico social, cultural, até mesmo dados quantitativos atuais 

sobre essa parcela da sociedade.  

Além da leitura, assistir a diferentes tipos de documentários - em especial os de Eduardo 

Coutinho - foi essencial para basear as técnicas que seriam empregadas na produção do 

produto final.  

 

4.1.2 Formulário com as telespectadoras 

Com a conclusão da parte teórica, teve início o planejamento da produção do 

documentário. O início da segunda etapa da pesquisa foi marcado pela realização de 

pesquisas populares em formato de formulário nas ruas do centro da cidade de Bauru, a 

fim de levantar estatísticas próprias a respeito do público dos telejornais.  

O formulário foi escolhido como instrumento de pesquisa, uma vez que seria 

preenchido pela discente com perguntas e respostas objetivas, sem a necessidade de 

contar com a colaboração de ajuda externa para que a pesquisa fosse feita.  

Algumas hipóteses previamente levantadas foram levadas em consideração. A primeira 

delas previa que o local onde as entrevistas seriam realizadas poderia interferir no nível 

crítico das respostas; seriam resultados diferentes se o processo ocorresse dentro do 

câmpus da Universidade ou nas ruas do centro. Por esse fator, o centro da cidade foi 

escolhido como o lugar mais versátil para atingir perfis diversificados de 

telespectadoras. Outro fator referia-se à escolaridade e condição financeira, que também 

poderiam interferir na compreensão da complexidade das perguntas e respostas. Por 

último, era evidente que o formulário, sendo preenchido por uma mulher negra, poderia 

influenciar nas respostas das entrevistadas. A discente sendo o próprio objeto de sua 

pesquisa – jornalista negra – poderia infectar os dados, inibindo as fontes de 

expressarem opiniões divergentes. 

As questões abordadas priorizaram o conhecimento dos hábitos televisivos das 

mulheres que participaram da amostragem. Na primeira etapa, constavam os dados 

pessoais da participante: nome; data da realização das respostas do formulário; cidade e 

local onde as perguntas haviam sido feitas; idade; escolaridade; renda familiar – de 
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acordo com as definições do Centro de Políticas Sociais da FGV11 em que se considera 

Classe A: renda acima de R$9.745,00; Classe B: de R$7.475,00 a R$9.745,00; Classe 

C: de R$1.734 a R$7.475,00; Classe D: de R$1.085,00 a R$1.734,00; Classe E: de 

R$0,00 a  R$1.085,00 – e a auto declaração racial de acordo com os referenciais do 

IBGE: pretas, pardas, brancas e amarelas. 

Tendo em vista que a questão racial era ponto focal de algumas perguntas do 

formulário, foi decidido entrevistar um número definido de mulheres de acordo com a 

autodeclaração racial, a fim de manter a pluralidade de opiniões. Assim, do total de 50 

formulários, 25 foram preenchidos por mulheres afrodescendentes e a outra metade por 

mulheres brancas. Nenhuma mulher se autodeclarou amarela. 

A segunda parte do formulário foi composta por perguntas relacionadas aos hábitos e 

opiniões das mulheres em relação aos telejornais a que assistem. Ao todo, foram seis 

perguntas: “Costuma assistir a telejornais?”, sendo as respostas Sim e Não; “Qual a 

principal emissora que assiste?”, as respostas foram as principais emissoras de TV 

aberta do país (Globo, Band, Record, SBT, TV Cultura e TV Brasil); “Durante os 

telejornais que assiste, nota a presença de jornalistas mulheres”; “Além das mulheres, 

com que frequência você vê jornalistas negras nos telejornais?”; “Das jornalistas negras 

que atuam nos telejornais, você percebe alguma tentativa de caracterização ou 

padronização estética (como cabelo, maquiagem, etc)?”; “Na sua opinião, essa 

padronização está de acordo com a identidade cultural afro-brasileira?”; “Te causa 

estranhamento jornalistas negras nos telejornais?”. As demais perguntas tiveram as 

mesmas quatro alternativas como respostas: “Sim, bastante”, “Sim, razoavelmente”, 

“Sim, com pouca frequência”, “Não, nunca”. 

Todas as participantes leram as orientações do formulário para aceitar participar da 

pesquisa conforme as instruções escritas na folha.  

Este formulário pretende analisar os hábitos do público feminino em relação 
aos telejornais nacionais, de modo a levantar dados sobre suas percepções, 
gostos e opiniões.  
Esta pesquisa tem por finalidade embasar o trabalho de conclusão de curso 
da discente Mariana Alves Tavares no curso do Comunicação Social – 
Jornalismo na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – 
UNESP. A aluna é orientanda pelo Professor Doutor Juarez Xavier, docente 
da Universidade. 

                                                           
11

  Disponível em http://cps.fgv.br/node/3999. Acessado dia 21/01/2015 
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O questionário manterá o sigilo dos dados pessoais das participantes. Todas 
as perguntas realizadas servirão para fundamentação numérica e estatística 
do estudo. 

 

O formulário foi feito nos dias 23 e 24 de Janeiro de 2015, na avenida Rodrigues Alves, 

e no calçadão do centro comercial, na Rua Batista de Carvalho. As perguntas feitas 

buscaram a opinião das telespectadoras quanto aos seus hábitos televisivos, emissora 

mais vista, a percepção da frequência com que notavam jornalistas mulheres e 

jornalistas negras nos telejornais, a possível padronização estética e se essa estética 

condizia com a identidade cultural afro-brasileira. 

Após o preenchimento dos formulários, os dados foram mensurados e computados para 

obtenção de gráficos e estatísticas. Todos os documentados estão no CD de apêndice. 

Esse processo auxiliou a compreender a opinião das mulheres para dar início à produção 

do documentário. A partir dos resultados, foi possível montar o roteiro de perguntas que 

seriam feitas às jornalistas negras. 

 

4.1.3 Gravação do documentário 

Para dar início ao processo de produção do documentário, inicialmente foram 

selecionadas as fontes a serem entrevistadas. Todas foram escolhidas de acordo com a 

relevância de sua entrevista para contribuir no fortalecimento de informações sobre o 

objeto de estudo. O objetivo do documentário era dar visibilidade às jornalistas negras 

que trabalham em telejornais para que elas pudessem contar sua rotina de trabalho, suas 

dificuldades e opiniões.  

Assistindo à televisão, foi possível selecionar algumas jornalistas que pudessem fazer 

parte do produto. A escolha foi feita levando em conta os aspectos da realidade de três 

cidades, a fim de atingir o plano micro, para verificar a realidade de uma jornalista 

negra em uma cidade do interior como Bauru; o plano médio, para analisar o trabalho de 

uma jornalista em uma cidade grande, com mais de um milhão de habitantes e que não 

fosse capital, como Campinas; e, por último, o plano macro, para conversar com uma 

jornalista que estivesse no contexto de uma televisão em uma capital (São Paulo e Rio 

de Janeiro), com repercussão nacional. 
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Dessa forma, representando o plano micro, foi escolhida a jornalista Suéllen Rosim, 

apresentadora do TV TEM Notícias, principal telejornal regional de Bauru, da filiada da 

Rede Globo na região. No plano médio, a jornalista Andréia Marques, repórter do jornal 

Band Cidade, da TV Band Campinas. Para o plano macro foram escolhidas as 

jornalistas Maria Júlia Coutinho, moça do tempo do Jornal Nacional da TV Globo; 

Joyce Ribeiro do SBT Manhã; Adriana Couto, apresentadora do programa cultural 

Metrópoles da TV Cultura; Maria Amélia Rocha, antiga apresentadora do Metrópoles, 

da TV Cultura e atual apresentadora do programa Bom Para Todos, da TVT; e, no Rio 

de Janeiro, as jornalistas Glória Maria, antiga apresentadora do Fantástico da TV Globo; 

Luciana Barreto, apresentadora do Repórter Brasil, da TV Brasil. 

Além das jornalistas, alguns acadêmicos também foram escolhidos, sendo eles: 

Kabengele Munanga, professor doutor em Antropologia Cultural da USP; Rosangela 

Malachias, professora doutora e cofundadora da empresa Mídia Etnia Educação e 

Comunicação; Nilza Iraci, presidenta e coordenadora de comunicação do portal Geledés 

– Instituto da Mulher Negra; e Joel Zito Araújo, autor do livro “A Negação do Brasil - 

O Negro na Telenovela Brasileira” e diretor dos filmes de longa-metragem "A Negação 

do Brasil", "Filhas do Vento” e "Raça". 

Com interesse em buscar as opiniões e perspectivas das futuras jornalistas negras, 

alunas negras do curso de Comunicação Social: Jornalismo da UNESP também foram 

convidadas a participar do documentário, sendo elas: Aline Ramos (4º ano noturno), 

Agnes Sofia Guimarães Cruz (3º ano noturno), Letícia Ferreira (3º ano noturno) Letícia 

De Maceno (2º ano diurno).  

Após a escolha das fontes, foi feita uma busca dos meios de contato das fontes. Alguns 

foram contatados pelo Facebook e outros através do email disponível no currículo 

Lattes. 

Infelizmente, não foi possível obter resposta de todas as fontes. No caso das jornalistas, 

a maioria respondeu às mensagens e e-mails enviados, entretanto, nem todos retornaram 

a tempo para as  gravações, como ocorreu com a jornalista Joyce Ribeiro e com o 

professor Kabengele Munanga. 

No caso das jornalistas da TV Globo (rede nacional), foi necessário entrar com um 

pedido de autorização, junto ao Globo Universidades, explicando todo o trabalho, tese, 

com quais jornalistas eu gostaria de falar (Maria Júlia Coutinho e Glória Maria), as 



17 
 

perguntas que seriam feitas e um ofício da Universidade, assinado pelo orientador, 

comprovando a existência da pesquisa.  

A jornalista Maria Júlia Coutinho foi contatada através de seu email particular e o seu 

interesse em participar da pesquisa foi declarado. A fim de tentar ajudar na autorização, 

a jornalista entrou em contato com os seus superiores para conseguir a autorização, mas 

não obteve resposta, uma vez que esta é uma responsabilidade que só diz respeito ao 

Globo Universidades.  

Alguns dias após o envio da documentação, a discente recebeu um telefonema de um 

dos funcionários do Globo Universidades. No telefone, o funcionário Juan Crisafulli 

orientou que o prazo para a realização das entrevistas era curto, mas que o pedido já 

estava em andamento. Um mês depois, o mesmo funcionário tornou a e disse que a 

pesquisa não havia sido autorizada e que normalmente, a emissora tendia a recusar-se a 

apoiar pesquisas relacionadas a racismo, por serem polêmicas a ponto de causarem 

possíveis riscos à imagem do grupo Globo. Por esse motivo, houve tanto cuidado na 

análise do meu pedido e deflagrá-lo. A fim de comprovar a resposta, foi solicitado um 

email justificando o motivo de a emissora ter recusado a autorização. Entretanto, no 

email, Juan não justificou o motivo da mesma forma como alegou durante a ligação de 

telefone. Apesar do resultado, Maria Júlia Coutinho afirmou ser obrigada a cumprir as 

exigências da emissora devido ao seu contrato de exclusividade. 

Conforme os e-mails das outras fontes eram respondidos, as entrevistas eram agendadas 

de acordo com a disponibilidade e interesse deles, ficando a critério do entrevistado 

definir data e local da gravação.  

Para assegurar-se dos respaldos jurídicos, optou-se por utilizar um termo de sessão de 

imagem e voz para ser assinado por todos os entrevistados antes do início das 

gravações. Todavia, dois entrevistados se opuseram a assinar o termo da forma como 

estava redigido. A primeira situação ocorreu com a jornalista Luciana Barreto, que 

durante a entrevista pela internet afirmou que a cláusula do termo que autorizava a 

divulgação do documentário, “veicular em Emissoras de TV aberta ou fechada, nacional 

ou internacional” divergia com uma cláusula do seu contrato com a TV Brasil, que 

exigia exclusividade em emissoras de TV, entretanto, não havia restrições para 

participar de produtos audiovisuais acadêmicos. Por esse motivo, foi feita uma alteração 

no termo para a jornalista, retirando esse trecho do termo e alterando para “O produto 

deverá ser apresentado exclusivamente para finalidade acadêmica”. A segunda situação 
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ocorreu com a professora Rosangela Malachias. Durante a entrevista em São Paulo, ao 

ler o termo, a doutora discordou da cláusula que a impediria de ser remunerada caso o 

documentário viesse a ser divulgado: “comercializar quaisquer produtos oriundos da 

minha participação, renunciando ao recebimento de quaisquer remunerações por minha 

participação e dos frutos provenientes da comercialização”. Apesar de discordar do 

termo, a professora Rosangela Malachias concedeu a entrevista e solicitou à discente 

uma alteração no termo para que ela assinasse o outro documento enviado por email. O 

pedido foi analisado e, com o propósito de evitar conflitos, decidiu-se não utilizar a 

entrevista da professora. 

As gravações ocorreram durante três meses, de janeiro a março de 2015. As entrevistas 

foram realizadas primeiramente em Bauru, depois em Campinas e, por último, em São 

Paulo, o que demandou alguns dias de estada na cidade para a realização de todas as 

entrevistas. No caso dos entrevistados do Rio de Janeiro, foram utilizados os recursos 

digitais disponibilizados pelo computador, fazendo uso das tecnologias que uma 

Reportagem Assistida por Computador pode ter. Os programas Skype e Google Talk 

possibilitaram as entrevistas audiovisuais online com a jornalista Luciana Barreto e o 

diretor Joel Zito Araújo.  

 

4.1.4 Edição do produto 

Conforme a gravação das entrevistas foi sendo encerrada, a partir do roteiro padrão de 

perguntas a que todos os jornalistas responderam, foi estruturado o pré-roteiro do 

documentário.  

Como, na maioria das entrevistas, o tempo se estendeu por mais de uma hora, optou-se 

por decupar os principais trechos dos vídeos que seriam usados. Esse processo foi feito 

com cada uma das fontes para anotar a secundagem inicial e final de cada fala que seria 

utilizada. A demarcação das deixas (deixa inicial DI e deixa final DF) era fundamental 

para compor o roteiro final que seria entregue ao editor de vídeo Alex Inocêncio, que 

ficou responsável por colaborar com a edição do documentário.  

O roteiro foi estruturado priorizando-se as principais falas dos entrevistados. A 

roteirização da história do documentário seguiu os temas-chave abordados no roteiro de 

perguntas, sendo a primeira parte  de apresentação do documentário e a justificativa do 

porquê de algumas das jornalistas escolherem essa profissão e trabalharem na televisão; 
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a segunda parte refere-se ao porquê de existirem poucos negros na TV; depois, sobre os 

aspectos do racismo e sua negação; a quarta parte apresenta um  debate sobre o padrão 

de beleza que o telejornalismo segue; na quinta, parte relatos de situações e experiências 

profissionais que envolveram o racismo; e, por último, a perspectiva das estudantes de 

jornalismo que ainda não entraram no mercado e a conclusão do orgulho por ser uma 

jornalista negra. Imagens de transição (imagem de contexto das cidades onde foram 

realizadas as entrevistas) foram utilizadas para separar os assuntos do documentário.  

À medida que o vídeo foi editado, uma amostra era enviada à discente para avaliação do 

produto até a finalização do documentário. 

 

4.1.5 Produção do Relatório Final 

A etapa final da pesquisa foi a produção do relatório com a conclusão de todo o 

processo de estudo, roteirização e gravação do documentário.  

 

4.2 - Descrição do produto final. 

O documentário “Jornalista Preta de Gênero e Cor” foi produzido como produto do 

Projeto Experimental de Conclusão de Curso do curso de Comunicação Social – 

Jornalismo da UNESP. 

O objetivo é estimular o  debater sobre a pouca visibilidade e o espaço restrito que as 

jornalistas negras têm nos telejornais. Foram convidados o autor do livro “A Negação 

do Brasil - O Negro na Telenovela Brasileira” e jornalistas negras que atuam em 

emissoras do interior de São Paulo e em rede nacional, com o propósito de analisar se a 

realidade de trabalho e opiniões convergiam sobre temas relacionados ao racismo no 

mercado de trabalho e ao padrão de beleza impregnado na televisão.   

Alinhado às novas tendências de apropriação de novas tecnologias no jornalismo, todas 

as imagens do documentário foram gravadas com uma câmera de celular, um 

equipamento que cada vez mais tem se tornado presente e fundamental na cobertura 

jornalística.  

Todos os direitos autorais foram respeitados na produção do documentário, os 

entrevistados concederam o direito de imagem e voz para participar do vídeo e a trilha 
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sonora utilizada é livre de licença autoral e estava disponibilizada na biblioteca livre do 

Youtube.  

Ao todo, o documentário dura 25 minutos e 20 segundos, e caso fosse veiculado em 

canais de televisão, poderia ser dividido em três blocos de aproximadamente 8 minutos 

cada.  

 

5. Considerações Finais 

         5.1 comentários 

A partir de uma inquietação particular, o trabalho de conclusão de curso “Jornalista 

Preta de Gênero e Cor” possibilitou indagar sobre a existência de padrões seguidos 

pelos telejornais e se as jornalistas negras têm espaço nesse ramo do jornalismo.  

Assistir aos principais telejornais nacionais poderia bastar para responder a esses 

questionamentos. É fato que as mulheres negras têm menos oportunidades de trabalho 

nos telejornais, mas era necessário mais. Era necessário analisar até que ponto as 

mulheres, sejam elas afrodescendentes ou não, são conscientes dessa realidade. 

A bibliografia contribuiu para munir de conhecimentos e informações sobre o tema que 

seriam indispensáveis para a redação do roteiro. Entretanto o objetivo principal não 

eram os livros, que em alguns casos nem sequer citavam especificamente o público 

feminino e quiçá as mulheres negras. O objetivo era ter contato a fundo com o objeto de 

estudo desta pesquisa, as jornalistas negras, e principalmente compreender as opiniões 

das telespectadoras dos telejornais.  

O processo de preenchimento dos formulários nas ruas do centro de Bauru foi uma das 

experiências focais deste estudo. Apesar de se tratar de um número pequeno de 

mulheres entrevistadas, a diversidade atingida serviu como uma amostra do que o 

público feminino pensa sobre a presença e o espaço que as jornalistas negras têm nos 

produtos telejornalísticos.  

Alguns pontos puderam ser observados durante a aplicação dos formulários. A primeira 

delas foi que algumas mulheres se sentiam desconfortáveis ao responderem a perguntas 

sobre esse tema. Tal como o autor Joel Zito Araújo comenta no documentário, falar 

sobre racismo é falar sobre um assunto delicado e de desigualdades que a sociedade 
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brasileira não quer falar, como se não fosse de bom tom abordar uma questão como 

essa.  

Em especial, essa reação ocorreu por conta do desconforto de responder a perguntas 

sobre preconceito racial para uma mulher negra. Ao realizar a última pergunta, 

questionando se lhes causava estranhamento assistir a um jornal com uma jornalista 

negra, apenas uma pessoa declarou abertamente não gostar de ver negros na televisão; 

as demais responderam prontamente que não.  

A reação de choque com a pergunta era evidente e a resposta era dita como se fosse 

óbvia, de que elas não se incomodavam. Mas foi com essa pergunta que as participantes 

deixaram escapar pequenos deslizes de seus pensamentos. Ao afirmar rapidamente que 

não eram contra, muitas respondiam a pergunta, não para a conclusão do formulário, 

mas sim para deixar claro à entrevistadora e discente que não tinham nada contra ela, e 

acrescentavam  comentários sobre terem contato com amigos e funcionários da sua cor. 

Um deslize que sucintamente demonstrava o quanto as pessoas podem ser indiretamente 

racistas ou, de fato, não sabem lidar com a questão. 

Os resultados da pesquisa demonstraram que na primeira etapa dos gráficos, as maiores 

faixas etárias das mulheres entrevistadas tinham entre 30-39 anos, seguido pelas 

mulheres de 20-29. Demonstrando que grande parte das mulheres que preencheram os 

formulários são jovens. Para escolaridade, o principal perfil encontrado foi de mulheres 

com o Ensino Médio completo, constatando que as participantes tinham um nível 

intermediário de ensino. Em relação à classificação de renda das famílias, a maioria era 

da Classe C e seguida pela Classe D, ou seja, a renda variava de R$1.085,00 a 

R$7.475,00. Conforme a divisão étnico-racial estabelecida para compor as 50 

participantes, foram divididas entre 25 brancas e 25 afrodescendentes, que, de acordo 

com o gráfico, foram 9 pardas e 16 pretas. 

Já na segunda etapa do formulário, para a primeira pergunta que questionava sobre o 

hábito de assistir a jornais, as 50 participantes afirmaram ter o costume de ver 

telejornais. Quanto à principal emissora a que assistem, a Rede Globo ficou em primeiro 

lugar, com 32, enquanto a Record seguiu em segundo lugar, com 17 mulheres. Quando 

questionadas sobre a frequência com que notavam jornalistas mulheres na TV, 23 

mulheres afirmaram notar a presença de mulheres com bastante frequência e 19 

responderam “sim, razoavelmente”.  Já na questão sobre a presença das jornalistas 
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negras, a grande maioria das mulheres, 32, comentou que viam mulheres negras nos 

telejornais com “pouca frequência”, comprovando que uma parte do público feminino 

tem consciência de que poucas jornalistas negras têm oportunidade e espaço de 

trabalhar na frente das câmeras em telejornais. Tal resultado seria mais uma vez 

reforçado, posteriormente, com a opinião e experiências das jornalistas negras 

entrevistadas para o documentário. A questão sobre padronização da beleza obteve 

resultados semelhantes, uma vez que 19 mulheres consideraram que “sim”, que  há 

bastante tentativa de padronizar a beleza das jornalistas, enquanto, empatadas, 13 

consideraram que a padronização ocorre razoavelmente, ao mesmo tempo em que 13 

discordaram de haver uma tentativa de padronizar a estética das jornalistas. 

Exemplificando que a maior parte das mulheres consegue perceber uma tentativa de 

padronização. A quarta pergunta, sobre identidade afro-brasileira, foi a questão mais 

complicada, uma vez que houve grande dificuldade para  compreender o que o termo 

significava. Sendo assim, o resultado pode ter sido influenciado, uma vez que a não 

compreensão da pergunta pode interferir nas respostas. No entanto, 31 mulheres 

consideraram que a padronização da beleza “não, nunca” está de acordo com a 

identidade afro-brasileira. E, por último, a pergunta para saber se elas estranham ver 

jornalistas negras na televisão. Sobre isso, em 49 responderam que não estranham e 

apenas uma pessoa afirmou não gostar e estranhar jornalistas negras na TV. 

Apesar dos resultados, a principal experiência proporcionada foi que muitas mulheres, 

pela primeira vez, pararam para pensar sobre a questão. E, ao serem questionadas, 

chegavam à conclusão de que, de fato, são poucas jornalistas negras que têm espaço 

para trabalhar nos telejornais, tanto que e conseguiam lembrar-se de poucas 

profissionais. Por ter realizado o formulário em Bauru, muitas comentavam que 

conheciam apenas a jornalista do principal jornal local (Suéllen Rossim) e a Glória 

Maria. O formulário possibilitou às mulheres um momento de avaliação crítica dos 

telejornais, o que ocasionou em muitos casos empatia ao perceber que existem poucas 

representantes negras na TV. O fato positivo dessa experiência é que a opinião de 

diferentes mulheres nas ruas comprovou que se trata de um consenso que as jornalistas 

negras possuem pouco espaço nos telejornais e que a pouca representatividade é uma 

realidade. 

Do mesmo modo, entrevistar as jornalistas, sujeitos da pesquisa, comprovou e 

confirmou a hipótese apresentada no início do trabalho. A pouca representatividade de 
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mulheres negras foi uma opinião unânime entre todas as profissionais. Cada qual com 

sua experiência de trabalho, todas relataram sentir falta de mais espaço para as 

jornalistas negras.  

Quanto à tentativa de padronização de beleza, todas, com exceção da jornalista Suéllen 

Rossim, concordaram com essa tentativa de padrão estético. Entretanto, todas alegaram 

que, ao longo de suas carreiras, sempre priorizaram seguir e respeitar a sua identidade 

de mulher negra e reconheceram a importância de representatividade que o seu trabalho 

têm  perante os telespectadores, em especial os afrodescendentes.  

Chegou-se à conclusão de que a realidade das jornalistas negras nos telejornais, 

demonstra uma situação complexa no mercado de trabalho, uma vez que poucas 

conseguem atuar no ramo. O mercado é fechado e não abre espaço para proporcionar a 

visibilidade necessária para metade da sociedade afrodescendente, que não se vê nas 

telas da televisão. O número de jornalistas negras na TV não reflete a quantidade 

enorme de mulheres negras que existem em todo o país. Dessa forma, a falta de 

representatividade é um fato comprovado.  

 

 5.2 dificuldades 

As dificuldades encontradas para a produção do trabalho se deram desde o começo da 

pesquisa, quando se notou a falta de bibliografia e dados específicos sobre o tema. Era 

possível encontrar informações que norteavam o objetivo principal e assim a pesquisa 

foi sendo estruturada. 

Entretanto, para tentar suprir essa lacuna, optou-se por aplicar um formulário nas ruas 

do centro de Bauru para comprovar se as percepções das telespectadoras mulheres 

condiziam com as possíveis tendências da existência de um padrão de beleza.  

Durante as entrevistas para preencher os formulários, notou-se dificuldade para 

compreender a pergunta 4 (identidade afro cultural brasileira). A complexidade da 

pergunta demandava uma compreensão crítica sobre o tema, o que não poderia ser 

esperado de todas as mulheres que participaram do formulário.  Isso resultou em 

dúvidas e em alguns casos foi necessário explicar o que a pergunta queria dizer, com 

palavras simples. A consequência é que a conclusão resultante dessa pergunta pode não 

condizer com a realidade, uma vez que o tema não era do conhecimento de todas. 
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Outra dificuldade encontrada foi para conseguir contactar todas as possíveis fontes do 

documentário. Em alguns casos os e-mails e mensagens enviados pelo Facebook não 

foram respondidos ou não o foram a tempo para a realização das entrevistas. Isso 

ocorreu com as mensagens enviadas à jornalista Joyce Ribeiro;  apesar das mensagens 

na rede social, no email disponível no site e das ligações na emissora de TV, não foi 

possível obter resposta a tempo. O mesmo ocorreu com o professor Kabengele 

Munanga, que esteve ausente em viagem e não respondeu ao convite para participar do 

documentário.  

Chegou-se à conclusão de que produzir um documentário sozinha não é uma atividade 

fácil. Todo o processo exige muito trabalho de pré, produção e pós-produção. Em 

especial, a dificuldade existiu quando era o deslocamento para outra cidade para a  

realização das entrevistas. Apesar da tecnologia e do pouco uso de equipamentos, o 

auxílio de uma pessoa para monitorar a gravação poderia acarretar uma melhor 

qualidade de resultados referente a ângulos e imagens obtidas. Com oportunidades 

únicas de entrevistar as jornalistas que concederam seu tempo ao projeto, em alguns 

casos, foi necessário interromper a gravação para verificar se tudo estava sendo salvo, 

ou se o ângulo e a qualidade de imagem/áudio estavam bons, por exemplo.  

Contudo, os cuidados tomados para a realização de bons vídeos não foram suficientes 

para solucionar alguns obstáculos encontrados no uso do aparelho celular. Ao filmar, o 

celular ativa o foco automático e não existe a opção de desabilitá-lo, o que ocasionou 

problemas na qualidade de imagem, pois, quando uma fonte se mexia, a câmera iniciava 

novamente o cálculo para regular o foco. Em alguns casos, o entrevistado passou 

grandes períodos sem foco correto. Nesse quesito, caso houvesse a ajuda de uma pessoa 

para monitorar a câmera, talvez esse problema não tivesse ocorrido.  

Outra dificuldade técnica se deu na limitação tecnológica para a captação de áudio. 

Apesar do cuidado em realizar as entrevistas em locais fechados, com poucos ruídos, e 

de testar o áudio de cada entrevista, houve divergência entre o áudio dos vídeos quando 

era tocado no celular e quando o arquivo era passado para o computador. 

Todavia, alguns problemas na captação do vídeo e áudio conseguiram ser corrigidos 

pelos softwares durante a edição do documentário. 
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 5.3 contribuições 
Esta pesquisa proporcionou contribuições em três diferentes quesitos. Primeiramente, a 

pesquisa surgiu da inquietação da discente (estudante de jornalismo negra) que, desde 

criança, sentia dificuldade de se reconhecer e se identificar ao assistir aos desenhos na 

televisão. Mesmo depois de anos, essa realidade não mudou, o interesse pelos desenhos 

passou a ser pelo telejornalismo e a mesma situação se manteve: não há negros na 

televisão. 

Sendo assim, ao longo da pesquisa, foi sendo comprovado que o descontentamento 

empírico e subjetivo da discente também ocorria em diversos grupos da sociedade, em 

especial entre as mulheres negras que não se “enxergam” na TV, espaço este que reflete 

uma sociedade brasileira que não condiz com a diversidade nacional. Assim, ficou claro 

que essa não era uma percepção individual, e sim uma necessidade real.  

O segundo quesito se relaciona à experiência profissional que este trabalho possibilitou. 

Pela primeira vez, a discente teve a oportunidade de atuar em todos os processos da 

produção de um produto audiovisual. Ao longo do curso na Universidade, os processos 

de produção eram divididos em etapas nem sempre ocupadas por todos os alunos, 

todavia, desta vez, a discente era exclusivamente a responsável por todo o 

documentário. Isso viabilizou conhecimentos tanto no campo jornalístico da produção 

de um produto audiovisual quanto, principalmente, sobre a captação de imagens e 

procedimentos que existem por trás das câmeras que dão visibilidade para o jornalista 

trabalhar. Encerrar a universidade com a experiência e consciência da importância dos 

diferentes profissionais de comunicação na produção de um documentário foi 

fundamental para concluir um curso de Jornalismo com pluralidade de conhecimentos 

sobre o processo de produção da informação. 

Por último, a terceira contribuição se deu no meio acadêmico, em que o estudo pode 

contribuir com um tema pouco estudado. A relevância da pesquisa está na necessidade 

de se debater a presença da mulher negra nos telejornais, a falta de espaço para 

jornalistas negras e a tentativa de padronização da beleza. Com uma pesquisa que possa 

abordar informações sobre dois grupos que lidam com diferentes tipos de opressão e 

que a mídia nem sempre considera ou abre espaço nas telas de televisão. Com o 

documentário e a pesquisa “Jornalista Preta de Gênero e Cor”, essa lacuna foi 

preenchida e viabilizou o espaço para dialogar sobre a questão. 



26 
 

 

6. Referências Bibliográficas 

ARAÚJO, Joel Zito. A negação do Brasil: O negro na telenovela brasileira. 

São Paulo: Editora Senac, 2000. 

CARRANCA, F.Silva, R (org). Espelho Infiel: o negro no jornalismo brasileiro. 

São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. 2004. 

FERREIRA, Ricardo Alexino. Olhares negros: estudo da percepção crítica de 

afrodescendentes sobre a imprensa e outros meios de comunicação. São 

Paulo: 2001 

HALL, Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2006. 

NICHOLS, Bill. Introdução do documentário. Tradução Mônica Saddy 

Martins. Campinas - SP: Papirus, 2005. 

PUCCINI, Sérgio. Roteiro de documentário: Da pré-produção à pós-

produção. Campinas - SP: Papirus, 2009. 

QUIRINO, Kelly Tatiane Martins. Imagens Negras: A representação do negro e 

do não-branco no Jornal Nacional. 2006. 92 f. TCC- Curso de Jornalismo, 

Universidade Estadual Paulista, Bauru - Sp, 2006. 

RAMOS, Fernão Pessoas. Mas afinal o que é documentário. São Paulo: 

Editora Senac, 2008 

REZENDE, Guilherme Jorge de. Telejornalismo no Brasil: um perfil editorial. 

São Paulo: Summus, 2000. 

RENÓ, Denis Porto. Documentário em telas novas. San Cristóbal de La 

Laguna: Sociedad Latina de Comunicación Social, 2012. 

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a evolução e o sentido do Brasil. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

LAGE, Nilson. A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa 
jornalísitica. Rio de Janeiro: Record, 2008. 



27 
 

______. Jornalismo reconfigurado: tecnologias móveis e conexões sem fio 

na reportagem de campo. 2008. 13 f. Monografia (Especialização) - Curso de 

Jornalismo, Universidade Federal da Bahia, Salvador - Ba, 2008. 

VALENTE, Ana Lúcia E.f.. Ser negro no Brasil hoje. 16. ed. São Paulo: 

Editora Moderna, 1994. 

 

IBGE, 2013. Características Étnico-raciais da População: Classificações e 

identidades. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/caracteristicas_raciais/pcer

p_classificacoes_e_identidades.pdf>. Acesso em: 20 out.2014 

IPEA, 2013. Igualdade racial no Brasil: reflexões no ano internacional dos 
afrodescendentes. Disponível em: 

<http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt-

br/file/CAD/LXIII%20CAD/Sociedade/Livro_completo_Cad_Sociedade.pdf>. 

Acesso em: 20 out. 2014 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDÊNCIA 

(ORG.). Pesquisa brasileira de Mídia 2014: Hábitos de consumo de mídia 

pela população brasileira. Brasília, 2014.Disponível em < 

http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-

qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf> 

Acesso em 20 out. 2014 

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Rio de Janeiro, 2012. 

Disponível em 

<ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra

_de_Domicilios_anual/2012/Volume_Brasil/pnad_brasil_2012.pdf>. Acesso em: 

04 nov. 2014. 

ARAÚJO, Joel Zito. O negro na dramaturgia: Um caso exemplar da 
decadência do mito da democracia racial brasileira. Florianópolis: 2008. 

Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/viewFile/S0104-

026X2008000300016/9190>. Acesso em: 30 mar. 2015. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/caracteristicas_raciais/pcerp_classificacoes_e_identidades.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/caracteristicas_raciais/pcerp_classificacoes_e_identidades.pdf
http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt-br/file/CAD/LXIII%20CAD/Sociedade/Livro_completo_Cad_Sociedade.pdf
http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/IRBr/pt-br/file/CAD/LXIII%20CAD/Sociedade/Livro_completo_Cad_Sociedade.pdf
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_anual/2012/Volume_Brasil/pnad_brasil_2012.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_anual/2012/Volume_Brasil/pnad_brasil_2012.pdf
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/viewFile/S0104-026X2008000300016/9190
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/viewFile/S0104-026X2008000300016/9190


28 
 

SANTOS, Francijane Lima dos; SILVA, Marcia Ramos da. A representação da 
mulher negra nas telenovelas brasileira: um espaço em construção. 

Guarabira. Disponível em: <http://www.anpuhpb.org/anais_xiii_eeph/textos/ST 

16 - Francijane Lima dos Santos e Marcia Ramos da Silva TC.PDF>. Acesso 

em: 30 mar. 2015. 

 

OBSERVATÓRIO BRASIL DA IGUALDADE DE GÊNERO, 2009. Homens 
recebem salários 30% maiores que as mulheres no Brasil. Disponível em < 

http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/homens-recebem-

salarios-30-maiores-que-as-mulheres-no-brasil/>. Acesso em 01 abr. 2015 

IBGE, 2014. Estatísticas de Gênero mostram como as mulheres vêm 
ganhando espaço na realidade socioeconômica do país. Disponívels em < 

http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnotici

a=2747 >. Acesso em 01 abr. 2015 

SILVA, Fernando Firmino da. Jornalismo Móvel Digital:: Uso das tecnologias 

móveis digitais e a reconfiguração das rotinas de produção da reportagem de 

campo. Salvador: 2013. Disponível em: 

<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/13011/1/Fernando FIRMINO da 

Silva.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2015. 

SILVA, Fernando Firmino da. Smartphones e tablets na produção 
jornalística. João Pessoa, 2014. Disponível em < 

http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ancora/article/download/22735/12626>.  

Acesso em 01 abr. 2015 

 DIEESE, 2013. A inserção dos negros nos mercados de trabalho 
metropolitanos. Disponível em: 

<https://www.dieese.org.br/analiseped/2013/2013pednegrosmet.pdf>. Acesso 

em: 01 abr. 2015. 

SILVA, Fernando Firmino da., 2008. Jornalismo live streaming: tempo real, 

mobilidade e espaço urbano. Disponível em < 

https://treinamentomovel.files.wordpress.com/2008/09/fernando-firmino-da-

silva-sbpjor-artigo-jornalismo-live-streaming.pdf>. Acesso em 02 abr. 2015 

http://www.anpuhpb.org/anais_xiii_eeph/textos/ST%2016%20-%20Francijane%20Lima%20dos%20Santos%20e%20Marcia%20Ramos%20da%20Silva%20TC.PDF
http://www.anpuhpb.org/anais_xiii_eeph/textos/ST%2016%20-%20Francijane%20Lima%20dos%20Santos%20e%20Marcia%20Ramos%20da%20Silva%20TC.PDF
http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/homens-recebem-salarios-30-maiores-que-as-mulheres-no-brasil/
http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/homens-recebem-salarios-30-maiores-que-as-mulheres-no-brasil/
http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=2747
http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=2747
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/13011/1/Fernando%20FIRMINO%20da%20Silva.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/13011/1/Fernando%20FIRMINO%20da%20Silva.pdf
http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ancora/article/download/22735/12626
https://www.dieese.org.br/analiseped/2013/2013pednegrosmet.pdf
https://treinamentomovel.files.wordpress.com/2008/09/fernando-firmino-da-silva-sbpjor-artigo-jornalismo-live-streaming.pdf
https://treinamentomovel.files.wordpress.com/2008/09/fernando-firmino-da-silva-sbpjor-artigo-jornalismo-live-streaming.pdf


29 
 

CANAVILHAS, João (Org.). Notícias e Mobilidade: O Jornalismo na Era dos 

Dispositivos Móveis. Várias: Labcom, 2013. Disponível em: 

<http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/20130404-

201301_joaocanavilha_noticiasmobilidade.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2015. 

 

ADVERTISINGAGE, 2012. Connected Brazilians, Mexicans Prefer Internet 
to TV; Online Penetration Climbs. Disponível em 

<http://adage.com/article/global-news/online-penetration-climbs-brazil-

mexico/233292/>. Acesso em 02 abr. 2015 

NÚCLEO DE VÍDEO SP, 2012. Uma conversa sobre documentários - 
Formatos, linguagens e estilos. Disponível em < 

https://www.youtube.com/watch?v=SQVkz22Sr_Y&feature=youtu.be> . Acesso 

em 02 abr. 2015 

PERES, Silvia Seles. O formato e a linguagem dos documentários 
produzidos sobre a cidade de São Paulo. Santos, 2007. Disponível em: 

<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2007/resumos/R0626-1.pdf>. 

Acesso em: 02 abr. 2015. 

Secretaria Nacional de Justiça. Classificação Indicativa: Guia Prático. 

Brasília, 2012. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/seus-

direitos/classificacao/guia-pratico/guia-pratico.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2015. 

MELO, Cristina T. V. de; GOMES, Isaltina Mª de A. M.; MORAIS, Wilma P. 

de. O Documentário como Gênero Jornalístico Televisivo. UFPE, 1999. 

Disponível em: 

<http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/e969053bfccdc7be14f5e0a009b9521

5.pdf>. Acesso em: 03 abr. 2015. 

ANCINE, 2011.Tire suas dúvidas sobre a Lei da TV Paga. Disponível em 

<http://www.ancine.gov.br/faq-lei-da-tv-paga>. Acesso em 03 abr. 2015 

PRIMEIRO FILME. Enquadramentos: planos e ângulos. Disponível em < 

http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-

angulos/>. Acesso em 03 abr. 2015 

http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/20130404-201301_joaocanavilha_noticiasmobilidade.pdf
http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/20130404-201301_joaocanavilha_noticiasmobilidade.pdf
http://adage.com/article/global-news/online-penetration-climbs-brazil-mexico/233292/
http://adage.com/article/global-news/online-penetration-climbs-brazil-mexico/233292/
https://www.youtube.com/channel/UCiU2TTS7XoJ5DDWgmNaw17g
https://www.youtube.com/watch?v=SQVkz22Sr_Y&feature=youtu.be
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2007/resumos/R0626-1.pdf
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/guia-pratico/guia-pratico.pdf
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/guia-pratico/guia-pratico.pdf
http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/e969053bfccdc7be14f5e0a009b95215.pdf
http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/e969053bfccdc7be14f5e0a009b95215.pdf
http://www.ancine.gov.br/faq-lei-da-tv-paga
http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/
http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/


30 
 

CAMERA COTIDIANA. Planos, Enquadramentos e Ângulos. Disponível em < 

http://cameracotidiana.com.br/saladeaula/tema/plano/>. Acesso em 03 abr. 

2015 

PORTAL BRASIL, 2015. Mulheres são maioria da população e ocupam 
mais espaço no mercado de trabalho. Disponível em < 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/mulheres-sao-maioria-da-

populacao-e-ocupam-mais-espaco-no-mercado-de-trabalho>. Acesso em 03 

abr. 2015. 

BANCO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, 2009. Estudo do BID 
encontra grandes defasagens salariais ligadas a etnia e gênero na 
América Latina. Disponível em < http://www.iadb.org/pt/noticias/artigos/2009-

10-12/estudo-do-bid-encontra-grandes-defasagens-salariais-ligadas-a-etnia-e-

genero-na-america-latina,5678.html>. Acesso em 03 abr. 2015 

GELEDÉS, 2014. A representação social da mulher negra nos programas 
de TV: do estereótipo à sexualização. Disponível em 

<http://www.geledes.org.br/representacao-social-da-mulher-negra-nos-

programas-de-tv-estereotipo-

sexualizacao/#gs.84063c8b4caa44a79496fbb8df550c94>. Acesso em 03 abr. 

2015 

MELO, Cristina Teixeira Vieira de. O documentário como gênero 
audiovisual. UFPE, 2002. Disponível em 

http://www.revistas.ufg.br/index.php/ci/article/download/24168/14059. Acesso 

em 03 abr. 2015 

 

7. Apêndices e anexos 

A fim de agir de maneira ecológica, essa pesquisa optou por não imprimir todas as 

folhas que seriam anexadas ao apêndice para evitar o grande consumo de papel. Uma 

vez que todos os documentos já estavam impressos e tiveram que ser digitalizados para 

http://cameracotidiana.com.br/saladeaula/tema/plano/
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/mulheres-sao-maioria-da-populacao-e-ocupam-mais-espaco-no-mercado-de-trabalho
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/mulheres-sao-maioria-da-populacao-e-ocupam-mais-espaco-no-mercado-de-trabalho
http://www.iadb.org/pt/noticias/artigos/2009-10-12/estudo-do-bid-encontra-grandes-defasagens-salariais-ligadas-a-etnia-e-genero-na-america-latina,5678.html
http://www.iadb.org/pt/noticias/artigos/2009-10-12/estudo-do-bid-encontra-grandes-defasagens-salariais-ligadas-a-etnia-e-genero-na-america-latina,5678.html
http://www.iadb.org/pt/noticias/artigos/2009-10-12/estudo-do-bid-encontra-grandes-defasagens-salariais-ligadas-a-etnia-e-genero-na-america-latina,5678.html
http://www.geledes.org.br/representacao-social-da-mulher-negra-nos-programas-de-tv-estereotipo-sexualizacao/#gs.84063c8b4caa44a79496fbb8df550c94
http://www.geledes.org.br/representacao-social-da-mulher-negra-nos-programas-de-tv-estereotipo-sexualizacao/#gs.84063c8b4caa44a79496fbb8df550c94
http://www.geledes.org.br/representacao-social-da-mulher-negra-nos-programas-de-tv-estereotipo-sexualizacao/#gs.84063c8b4caa44a79496fbb8df550c94
http://www.revistas.ufg.br/index.php/ci/article/download/24168/14059


31 
 

anexar ao relatório final e seriam impressas 151 páginas para cada cópia do relatório. 

Um desperdício de papel que poderia ser evitado utilizando uma mídia digital.  

Por esse motivo, todo o conteúdo produzido como apêndice para a comprovação da 

pesquisa se encontra em CD Rom contendo um arquivo PDF com todos os formulários 

preenchidos, gráficos, formulário e documentação enviada para Rede Globo solicitando 

as entrevistas com as jornalistas Glória Maria e Maria Júlia Coutinho, roteiros de 

perguntas padrão feito para todas as jornalistas, storyline e argumento do documentário, 

pré roteiro, roteiro final e todos os termos de cessão de voz e imagem assinado pelos 

participantes do documentário. 

Caso a banca deseje, a aluna compromete-se a apresentar toda a documentação para a 

apresentação. 
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Roteiro padrão de perguntas para as jornalistas 
 

1. O que te motivou a fazer jornalismo? 
 

2. Quantos anos de carreira você possui? 
 

3. Por quais emissoras passou e seus principais trabalhos? 
 

4. De acordo com a pesquisa realizada pela Fenaj em 20121, é sabido que 
64% dos jornalistas são mulheres. Dentre os quais, somente 5% 
consideram-se pretos. A que se deve a pouco presença de jornalistas 
negros na Televisão? 
 

5. Na sua opinião, a TV brasileira busca padronizar a estética das 
jornalistas negras? 
 

6. Até que ponto uma jornalista tem liberdade de romper com o padrão 
estético imposto pela emissora? 
 

7. A estética de jornalista negra pode causar algum tipo de estranhamento 
ao telespectador? 
 

8. As jornalistas negras que atuam na TV brasileira conseguem representar 
o imaginário afro-brasileiro perante o público feminino negro?  
 

9. É sabido que o Brasil é um país que ainda apresenta casos de racismo 
na sociedade. Até que ponto o jornalismo nacional evoluiu para evitar a 
reprodução dos mesmos preconceitos que ocorrem na rua?  
 

10. Já sofreu alguma experiência de racismo na sua atividade profissional? 
 

11. Sobre a presença dos negros no telejornalismo, o que você consegue 
notar como uma possível tendência para os próximos anos?  

                                                           
1
 Disponível em http://www.fenaj.org.br/relinstitu/pesquisa_perfil_jornalista_brasileiro.pdf . Acessado 

em 19/01/2015. 
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STORY LINE: 

O documentário irá abordar a presença das jornalistas negras nos telejornais 
brasileiros. O objeto é entrevistar algumas profissionais da área para saber suas 
opiniões sobre o mercado em que elas trabalham, os desafios já enfrentados e a 
possível tentativa de padronizar a beleza das mulheres, em especial das mulheres 
negras.  

 

 

ARGUMENTO 

O documentário pretende debater a questão da mulher negra no telejornalismo 
brasileiro. Para debater sobre o tema, jornalistas negras de diferentes emissoras serão 
entrevistadas para relatarem suas experiências e opiniões na atualidade e no decorrer 
de suas carreiras. As jornalistas que irão participar são: Suellen Rossim, âncora do 
jornal regional da TV TEM afiliada da Globo; Andréia Marques, repórter do Brasil 
Urgente da Band Campinas; Adriana Couto, apresentadora do Metrópoles da TV 
Cultura; Luciana Barreto, âncora do Repórter Brasil da TV Brasil; Maria Amélia Rocha, 
ex-apresentadora do Metrópoles da TV Cultura e atualmente trabalha na TVT da CUT. 
Além das jornalistas, o documentarista Joel Zito, produtor do documentário e escritor 
do livro “A Negação do Negro No Brasil – O Negro na Telenovela”. Outras possíveis 
fontes serão telespectadoras selecionadas aleatoriamente na rua para opinar sobre o 
assunto. E também, alunas de jornalismo prestes a se formar falarão sobre suas 
perspectivas como futuras jornalistas negras. 

O documentário não contará com narração em off, a construção da história será feita 
através dos depoimentos diretos. As filmagens das entrevistas com as jornalistas 
estarão a critério de escolha das entrevistadas. No caso dos telespectadores, as 
entrevistas serão gravadas no centro de Bauru. Fontes que não moram em São Paulo 
serão entrevistas via Skype ou Google Talk. Algumas imagens neutras (de pessoas 
andando, carros em movimento, entre outras) serão produzidas para auxiliar na 
mudança de assuntos dentro do documentário.  

Todo o documentário seguirá a tendência de jornalismo portátil e será gravado com 
uma câmera celular smartphone Sony Z1. As imagens serão gravadas em full HD e 
não utilizaram outros equipamentos de captação de som e imagem 
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Pré-Roteiro 
JORNALISTA PRETA DE GÊNERO E COR 

A PRESENÇA E A IDENTIDADE DA MULHER NEGRA NO TELEJORNALISMO BRASILEIRO 
 

Roteiro e edição: Mariana Tavares e Alex Inocêncio 

Secundagem: Livre 

Personagens: Maria Amélia Rocha (cena 4); Suellen Rossim (cena 7); Adriana Couto 
(cena 9); Andréia Marques (cena 12); Luciana Barreto (cena 18); Joel Zito Araújo 
(cena 22); Aline Ramos (cena 41); Letícia de Maceno (cena 45). 

 

Vídeo Áudio 
Cena 1: Abertura 
 
Imagem: Tela Black com a inserção dos 
vídeos do Youtube das jornalistas 
negras trabalhando na TV. Imagens 
corridas e em preto e branco. Simular 
filme antigo  
 
Transição: Fusão de saída para negro 
 

 
 
BG “Afrola - Bird Creek” 

Cena 2: Abertura 
 
Imagem: Tela Black com a arte do rosto 
dos entrevistados em preto e branco e 
título do documentário em cima das 
imagens 
 
Transição: Fade in 
 

 
 
BG “Afrola - Bird Creek” 
 

Cena 3: Introdução ao documentário 
 
Imagem: EXTERNA – DIA -  CENTRO – 
CAMPINAS - pessoas circulando nas 
ruas do centro da cidade 
 
Transição: Corte Seco 

 
BG “Switch It Up - Silent Partner” 
 
 

Cena 4: Introdução Maria Amélia Rocha 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
MARIA AMÉLIA - Contando que não 
começou no televisão. 
 
Transição: Corte Seco para a arte 

 
 
Sonora da entrevistada 

Cena 5: Introdução Maria Amélia Rocha 
 
Imagem: Arte com o rosto da 
entrevistada  
GC: Arte com as informações dos seus 
principais trabalhos 

 
 
 
BG “Rubber Necking - Topher Mohr and 
Alex Elena” 
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Transição: Corte Seco 
Cena 6: Casa Maria Amélia 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
MARIA AMÉLIA - Ela comenta que não 
se lembra de outras jornalistas negras 
em outros canais exceto Gloria Maria 
 
Transição: Corte Seco 
 

 
 
 
Sonora da entrevistada 
 

Cena 7: Introdução Suellen Rossim 
 
Imagem: EXTERNA – DIA - BOSQUE 
DA UNESP BAURU - Entrevistada 
comenta que sempre quis trabalhar com 
televisão. 
 
Transição: Corte Seco para arte 
 

 
 
 
 
Sonora da entrevistada 

Cena 8: Introdução Suellen Rossim 
 
Imagem: Arte com o rosto da 
entrevistada  
GC: Arte com as informações dos seus 
principais trabalhos 
 
Transição: corte seco 

 
 
 
 
BG “Rubber Necking - Topher Mohr and 
Alex Elena” 

Cena 9: Introdução Adriana Couto 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ADRIANA - Ela conta o momento em 
que se deu por conta que queria 
trabalhar com televisão 
 
Transição: Corte seco para arte 

 
 
 
Sonora da entrevistada 

Cena 10: Introdução Adriana Couto 
 
Imagem: Arte com o rosto da 
entrevistada  
GC: Arte com as informações dos seus 
principais trabalhos 
 
Transição: Corte seco 

 
 
 
BG “Rubber Necking - Topher Mohr and 
Alex Elena” 

Cena 11: Transição de assunto 
 
Imagem: EXTERNA – DIA – AVENIDA 
PAULISTAS – Carros circulando na rua. 
 
 
Transição: Fade in 

 
 
 
Sonora do ambiente 

Cena 12: Introdução Andréia Marques 
 
Imagem: INTERNA – DIA - BAND 
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CAMPINAS - Início da fala da jornalista 
falando que acha que a tv hoje. Corta 
para a arte 
 
Transição: Corte seco 

Sonora da entrevistada 

Cena 13: Introdução Andréia Marques 
 
Imagem: Arte com o rosto da 
entrevistada  
GC: Arte com as informações dos seus 
principais trabalhos 
 
Transição: corte seco 

 
 
 
BG “Rubber Necking - Topher Mohr and 
Alex Elena” 

Cena 14: Fala Andréia Marques 
 
Imagem: INTERNA – DIA - BAND 
CAMPINAS - Entrevistada opina sobre a 
tv brasileira não ser um espelho da 
sociedade 
 
Transição: Corte seco 

 
 
 
 
Sonora da entrevistada 

Cena 15: Adriana Couto 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA.  Adriana questiona 
porque existe poucas mulheres negras 
na tv brasileira 
 
Transição: Corte seco 

 
 
 
Sonora da entrevistada 

Cena 16: Andréia Marques  
 
Imagem: INTERNA – DIA - BAND 
CAMPINAS -  Andréia responde que 
depois de anos de escravidão ainda dá 
para contar nos dedos o número de 
jornalistas negras.  
 
Transição: Corte seco 

 
 
 
 
Sonora da entrevistada 

Cena 17: Maria Amélia Rocha 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA - Maria Amélia 
comenta que a TV brasileira relata o país 
como se fosse nórdico 
 
Transição: Corte seco 

 
 
 
Sonora da entrevistada 

Cena 18: Introdução Luciana Barreto 
 
Imagem: INTERNA – DIA – REDAÇÃO 
DA TV BRASIL – ENTREVISTA POR 
SKYPE - Luciana critica o fato de o 
mercado não estar aberto aos jornalistas 
negros  
Congela imagem para a arte 
 

 
 
 
 
Sonora da entrevistada 
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Transição: Corte seco 
Cena 19: Introdução Luciana Barreto 
 
Imagem: Arte com o rosto da 
entrevistada  
GC: Arte com as informações dos seus 
principais trabalhos 
 
Transição: corte seco 

 
 
 
BG “Rubber Necking - Topher Mohr and 
Alex Elena” 

Cena 20: Luciana Barreto 
 
Imagem: INTERNA – DIA – REDAÇÃO 
DA TV BRASIL – ENTREVISTA POR 
GOOGLE TALK - Entrevistada afirma 
que o mercado é racista, falta boa 
vontade em contratar jornalistas negras.   
 
 
Transição: Corte seco 

 
 
 
Sonora da entrevistada 

Cena 21: Transição de assunto 
 
Imagem: EXTERNA – DIA – AV. 
PAULISTA - Pessoa caminhando na 
Paulista 
 
 
Transição: Corte 

 
 
 
BG: Sonora do ambiente.  

Cena 22: Introdução Joel Zito Araújo 
 
Imagem: INTERNA – DIA – CASA DO 
ENTREVISTADO – ENTREVISTA POR 
SKYPE - Início da frase em que Joel 
comenta que é por conta do tabu que é a 
questão racial no país.  
Congela imagem 
 
 
Transição: Corte 

 
 
 
Sonora do entrevistado 

Cena 23: Introdução Joel Zito Araújo 
 
Imagem: Arte com o rosto do 
entrevistado  
GC: Arte com as informações dos seus 
principais trabalhos 
 
Transição: corte seco 

 
 
 
BG “Rubber Necking - Topher Mohr and 
Alex Elena” 

Cena 24: Joel Zito  
 
Imagem: INTERNA – DIA – CASA DO 
ENTREVISTADO – ENTREVISTA POR 
SKYPE - Continuação da fala do Joel 
sobre o tabu e racismo da sociedade 
 
Transição: Corte seco 
 

 
 
 
 
Sonora do entrevistado 
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Cena 25: Maria Amélia 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA - Maria Amélia afirma 
que a sociedade brasileira é racista. E 
questiona que racismo cordial é esse. 
 
Transição: Corte seco 
 

 
 
 
Sonora da entrevistada 

Cena 26: Adriana Couto  
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA. - Jornalista comenta 
do racismo impregnado nas chefias 
 
Transição: Corte seco 
 

 
 
 
Sonora da entrevistada 

Cena 27: Transição de assunto 
 
Imagem: EXTERNA – DIA – AV. 
PAULISTA – Carros transitando na 
Paulista 
 
 
Transição: Corte seco 

 
 
 
BG: Sonora do ambiente.  

Cena 28: Joel Zito Araújo 
 
Imagem: INTERNA – DIA – CASA DO 
ENTREVISTADO – ENTREVISTA POR 
SKYPE -  Entrevistado comenta que a tv 
brasileira é centrada no padrão europeu 
de beleza 
 
Transição: Corte seco 

 
 
 
 
Sonora do entrevistado 

Cena 29: Maria Amélia Rocha 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA - Jornalista comenta 
que no começo de sua carreira as 
pessoas reclamavam que era difícil 
ilumina-la no vídeo 
 
Transição: Corte seco 

 
 
 
Sonora da entrevistada 

Cena 30: Andréia Marques 
 
Imagem: INTERNA – DIA - BAND 
CAMPINAS -  Conta que quando 
começou usava o cabelo curtinho. 
 
 
Transição: Corte seco 

 
 
 
Sonora da entrevistada 

Cena 31: Andréia Marques 
 
Imagem: Continua fala que de que o 
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cabelo não pode ser condição de 
contratação 
 
Transição: Corte seco 
 
 

Sonora da entrevistada 

Cena 32: Suellen Rossim 
 
Imagem: EXTERNA – DIA - BOSQUE 
DA UNESP BAURU -  Conta sua 
experiência atualmente de que o 
telespectador quer se ver na tv como a 
jornalista. Que não sofreu imposição 
 
Transição: Corte seco 

 
 
 
Sonora da entrevistada 

Cena 33: Adriana Couto 
 
Imagem: Comenta que a Tv brasileira 
tenta padronizar a beleza da mulher de 
modo geral e que a questão piora em 
relação as mulheres negras 
 
Transição: Corte seco 

 
 
 
Sonora da entrevistada 

Cena 34: Joel Zito Araújo 
 
Imagem: INTERNA – DIA – CASA DO 
ENTREVISTADO – ENTREVISTA POR 
SKYPE -  Joel comenta sobre a 
influência que a mídia tem na criação da 
imagem 
 
Transição: Corte seco 
 

 
 
 
 
Sonora do entrevistado 

Cena 35: Andréia Marques 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA. - Andréia fala que a tv 
é responsável por construir o imaginário 
coletivo 
 
 
Transição: Corte seco 

 
 
 
 
Sonora da entrevistada 

Cena 36: Luciana Barreto 
 
 
Imagem: INTERNA – DIA – REDAÇÃO 
DA TV BRASIL – ENTREVISTA POR 
GOOGLE TALK -  Luciana questiona 
qual o padrão? Quem inventou esse 
padrão? 
 
 
Transição: Corte seco 

 
 
 
 
Sonora da entrevistada 

Cena 37: Adriana Couto 
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Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA. -  A jornalista conta da 
sua experiência na Tv globo. Ousar e 
não resistir as mudanças estéticas para 
provocar o racista a uma reação explícita 
 
 
Transição: Corte seco 

Sonora da entrevistada 

Cena 38: Maria Amélia Rocha 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA. - Jornalista reclama 
que a situação é difícil pois o racismo é 
camuflado 
 
Transição: Corte seco 

 
 
 
Sonora da entrevistada 

Cena 39: Transição de assunto 
 
Imagem: EXTERNA – NOITE – METRÔ 
PARAÍSO SP - Chegada do metrô e as 
pessoas entrando dentro do vagão 
 
 
Transição: Corte seco 

 
 
 
BG: Sonora do ambiente 

Cena 40: Andréia Marques 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA. - Andréia comenta o 
desejo das pessoas em se enxergarem 
na TV. E que essa não é uma demanda 
só dos negros 
 
Transição: Corte seco 

 
 
 
 
Sonora da entrevistada 

Cena 41: Introdução Aline Ramos 
 
Imagem: INTERNA – DIA – SALA DE 
AULA UNESP BAURU - Inicio da fala 
sobre as mulheres negras melhorarem o 
jornalismo. Corta para a arte 
 
Transição: Corte seco 

 
 
 
Sonora da entrevistada 

Cena 42: Introdução Aline Ramos 
 
Imagem: Arte com o rosto do 
entrevistado  
GC: Arte com as informações dos seus 
principais trabalhos 
 
Transição: corte seco 

 
 
 
BG “Rubber Necking - Topher Mohr and 
Alex Elena” 

Cena 43: Aline Ramos 
 
Imagem: INTERNA – DIA – SALA DE 
AULA UNESP BAURU - Segue fala da 
Aline sobre a mulher negra conseguir 
entender as demandas das meninas que 

  
 
 
 
Sonora da entrevistada 
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não se sentem representadas. 
Importância da internet 
 
Transição: Corte seco 
Cena 45: Introdução Letícia de Maceno 
 
Imagem: INTERNA – DIA – SALA DE 
AULA UNESP BAURU - Início da fala 
sobre assistir TV e não ver mulheres 
negras. Corta para arte 
 
Transição: Corte seco 

 
 
 
Sonora da entrevistada 

Cena 46: Introdução Letícia de Maceno 
 
Imagem: Arte com o rosto do 
entrevistado  
GC: Arte com as informações dos seus 
principais trabalhos 
 
Transição: corte seco 

 
 
 
BG “Rubber Necking - Topher Mohr and 
Alex Elena” 

Cena 47: Letícia de Maceno 
 
Imagem: INTERNA – DIA – SALA DE 
AULA UNESP BAURU - Continua a fala 
da Letícia sobre a mulher negra achar 
que aquele não é o seu espaço por não 
ser de acordo com o padrão. Comenta 
sobre o papel social da mulher negra em 
mudar esse estigma 
 
Transição: Corte seco 
 
 

 
 
 
 
Sonora da entrevistada 

Cena 48: Encerramento Maria Amélia 
Rocha 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA. - A jornalista comenta 
dos desafios que as futuras jornalistas 
negras vão enfrentar. E do orgulho de 
ser negra 
 
Transição: Corte seco 

 
 
 
Sonora da entrevistada 

Cena 49: Encerramento Adriana Couto 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA. - Adriana fala sobre o 
orgulho de ser uma jornalista negra que 
deseja trabalhar na TV e quer ser 
respeitada como jornalista negra 
 
Transição: Corte seco 
 

 
 
 
Sonora da entrevistada 

Cena 50: Encerramento 
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Imagem: Recorte de trechos em preto e 
branco dos entrevistas em momentos 
descontraídos da entrevista, sorrindo e 
dando risada.  
 
Transição: Fade out 

BG: “Tribal Song - Silent Partner” 

Cena 51: Encerramento 
 
GC: Sobre créditos finais e 
agradecimentos 
 
Transição: Fade out 

 
 
 
BG: “Trips - Topher Mohr and Alex 
Elena” 

Cena 52: Encerramento 
 
Imagem: Logo da Unesp e FAAC 
 
Transição: Fade out 

 
 
BG: “Trips - Topher Mohr and Alex 
Elena” 
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Roteiro Final 
JORNALISTA PRETA DE GÊNERO E COR 

 

Roteiro e edição: Mariana Tavares e Alex Inocêncio 

Secundagem: Livre 

Personagens: Maria Amélia Rocha (cena 5); Suellen Rossim (cena 7); Luciana 
Barreto (cena 9);  Adriana Couto (cena 11); Andréia Marques (cena 13); Joel Zito 
Araújo (cena 22); Aline Ramos (cena 42); Letícia de Maceno (cena 45). 

 

Vídeo Áudio 
Cena 1: Abertura 
 
Imagem: Tela Black com a inserção dos 
vídeos do Youtube das jornalistas 
negras trabalhando na TV. Imagens 
corridas e em preto e branco. Simular 
filme antigo  
 
Transição: Fusão de saída para negro 
 

 
 
BG “Afrola - Bird Creek” 

Cena 2: Abertura 
 
Imagem: Tela Black com a arte do rosto 
dos entrevistados em preto e branco e 
título do documentário em cima das 
imagens 
 
Transição de áudio: Atenuação 
Exponencial (sempre que houver música 
ou som ambiente colocar o efeito no 
começo e no final para abaixar o volume 
dos sons) 
 

 
 
BG “Afrola - Bird Creek” 
 

Cena 3: Abertura 
 
Imagem: Tela Black com o texto 
explicando que o documentário é um tcc 
e gravado com celular 
 
GC: Este documentário é produto de um 
Trabalho de Conclusão de Curso em 
Jornalismo da Universidade Estadual 
Paulista.  
 
Todas as imagens foram filmadas com 
uma câmera de celular e gravações pela 
Internet.” 
 

 

Cena 4: Introdução ao documentário 
 

 
BG “Switch It Up - Silent Partner” 
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Imagem: Externa das pessoas 
circulando nas ruas do centro de 
Campinas 
 
Transição de vídeo: um frame em black 
(entre uma frame e outro deixar um 
espaço de 5 milésimos em black)  
Transição de áudio: Atenuação 
Exponencial 
 

 
 

Cena 5: Introdução Maria Amélia Rocha 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
MARIA AMÉLIA – Maria Amélia conta 
que não começou na televisão. 
 
Imagem da jornalista no lado esquerdo  
Lado direito GC: com as informações 
dos seus principais trabalhos 
 
Maria Amélia Rocha 
 
* Jornalista há 35 anos 
* Trabalhou no Jornal da Tarde, Revista 
Veja, TV Cultura 
* Especializou-se como crítica de música 
e arte.  
*Foi apresentadora do Metrópoles da Tv 
Cultura em 1988 
 
Tempo de duração da arte: 12” 
 
 
Transição de vídeo: Corte Seco 
Transição de áudio: Atenuação 
exponencial  
 

Sonora da entrevistada - MOV_3 
 
Inicial 00:01:49:15 – Final 00:02:03:26 
 
D.I: Eu sou Maria Amélia Rocha Lopes, 
eu sou jornalista profissional 
 
D.F: E comecei não na televisão mas no 
jornalismo impresso 
 
Desce sonora e sobe BG “Rubber 
Necking - Topher Mohr and Alex Elena” 

Cena 6: Casa Maria Amélia 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
MARIA AMÉLIA – Maria Amélia comenta 
que não se lembra de outras jornalistas 
negras em outros canais exceto Gloria 
Maria 
 
 
GC: São Paulo 
 
 
 
Transição de vídeo: um frame em black 
 

 
Sonora da entrevistada – MOV_3 
 
Inicial 00:05:38:25 – Final 00:06:36:24 
 
D.I: E depois quando eu cheguei lá pra 
apresentar, eu não me lembro, 
sinceramente, de outros negros em 
outros canais 
 
D.F: Por incrível que pareça, no Brasil, 
eu não teria o perfil de apresentadora de 
TV.  
 

Cena 7: Introdução Suellen Rossim 
 
Imagem: Arte com o rosto da 

Sonora da entrevistada - MOV_1 
 
Inicial 00:00:34:09 – Final 00:00:36:13 

 137

 137

 137 137



entrevistada  
GC: Arte com as informações dos seus 
principais trabalhos 
 
Suéllen Rossim  
 
*Jornalista formada há 4 anos 
*Formou-se na UniToledo em Araçatuba 
*Âncora do jornal local da TV TEM – 
afiliada da Rede Globo de Bauru 
 
Tempo de duração da arte: 12” 
 
 
Transição de vídeo: Corte Seco 
Transição de áudio: Atenuação 
exponencial  
 

 
D.I: Bom, meu nome é Suellen Rossim 
 
Desce sonora e sobe BG “Rubber 
Necking - Topher Mohr and Alex Elena” 
 

Cena 8: Introdução Suellen Rossim 
 
Imagem: EXTERNA – DIA - BOSQUE 
DA UNESP BAURU – Suellen comenta 
que sempre quis trabalhar com televisão. 
 
GC: Bauru – SP 
 
 
Transição de vídeo: um frame em black 
 

Sonora da entrevistada – MOV_1  
 
Inicial 00:03:03:22 – Final 00:03:22:00 
 
D.I Essa coisa que a TV transmite. Eu 
sempre desde de pequena achava 
impressionante 
 
D.F: Então eu acho que isso acabou me 
influenciando também 

Cena 9: Introdução Luciana Barreto 
 
Imagem: Arte com o rosto da 
entrevistada  
GC: Arte com as informações dos seus 
principais trabalhos 
 
Tempo de duração da arte: 12” 
 
Luciana Barreto 
 
*Jornalista formada pela PUC- RJ 
*Possui 14 anos de carreira 
*Ancora do Repórter Brasil – TV Brasil  
*Já trabalho na Band, GNT, Futura 
 
Legenda: Eu sou Luciana Barreto 
 
Transição de vídeo: Corte Seco 
Transição de áudio: Atenuação 
exponencial  
 

Sonora da entrevistada – Video _2 
 
 
 
Inicial 00:00:33:05 – Final 00:00:34:20 
 
D.I: Eu sou Luciana Barreto 
 
 
Desce sonora e sobe BG “Rubber 
Necking - Topher Mohr and Alex Elena” 
 
 
 
 
 

Cena 10: Introdução Luciana Barreto  
 
Imagem: INTERNA – DIA – REDAÇÃO 

Sonora da entrevistada – Video _2 
 
Inicial 00:01:48 – Final 00:01:59 
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DA TV BRASIL – ENTREVISTA POR 
GOOGLE TALK – Luciana desde criança 
queria ser jornalista 
 
 
Legenda:  
“Eu sempre quis ser jornalista quando a 
criança fala, “Ah! Eu quero ser médica” 
“Eu quero ser enfermeira”. Eu sempre 
falava “Eu quero ser jornalista”.  
 
Então desde criança eu falo que eu vou 
ser jornalista.” 
 
 
GC: Rio de Janeiro 
 
Transição de vídeo: um frame em black 

 
D.I: Eu sempre quis ser jornalista 
 
D.F: Então desde criança eu falo que eu 
vou ser jornalista. 
 

Cena 11: Introdução Adriana Couto 
 
Imagem: Arte com o rosto da 
entrevistada  
GC: Arte com as informações dos seus 
principais trabalhos 
 
Tempo de duração da arte: 12” 
 
Adriana Couto 
 
*Jornalista há 20 anos 
*Trabalhou na Rádio CBN, Futura, Globo 
RJ 
*Apresentadora do Metrópoles da TV 
Cultura  
 
 
Transição de vídeo: Corte Seco 
Transição de áudio: Atenuação 
exponencial  

Sonora da entrevistada – MOV_1 
 

Inicio 00:01:45:05 -- Final 00:01:47:28 
 
D.I: Bom, eu me chamo Adriana Couto.  
 
 
Desce sonora e sobe BG “Rubber 
Necking - Topher Mohr and Alex Elena” 
 

Cena 12 : Introdução Adriana Couto 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ADRIANA - Ela conta o momento em 
que se deu por conta que queria 
trabalhar com televisão 
 
GC: São Paulo 
 
Transição de vídeo: um frame em black 

Sonora da entrevistada – MOV_1 
 
Inicio 00:09:17:24 – Final 00:09:41:21 
 
D.I: Putz, é isso que eu quero! E eu acho 
que é isso que eu quero 
 
D.F: Que eu gosto de Tv, de Rádio, de 
equipe grande por causa disso 

Cena 12: Transição de assunto 
 
Imagem: EXTERNA – DIA – AVENIDA 
PAULISTAS – Carros circulando na rua. 
 

 
 
 
Sonora do ambiente 
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Transição de vídeo: Corte Seco 
Transição de áudio: Atenuação 
exponencial 
Cena 13: Introdução Andréia Marques 
 
Imagem: Arte com o rosto da 
entrevistada  
GC: Arte com as informações dos seus 
principais trabalhos 
 
Tempo de duração da arte: 12” 
 
Andréia Marques 
 
*Formou-se na PUC Campinas  
*Jornalista há 15 anos 
*Já trabalhou TV Anhanguera – afiliada 
da Globo em Tocantins e Goiânia   
*Repórter da Band Campinas 
 
 
Transição de vídeo: Corte Seco 
Transição de áudio: Atenuação 
exponencial 

Sonora da entrevistada – MOV_1 
 
Inicial 00:01:06:03 – Final 00:01:07:25 
 
D.I: Meu nome é Andréia Marques... 
 
 
Desce sonora e sobe BG “Rubber 
Necking - Topher Mohr and Alex Elena” 
 

Cena 14: Fala Andréia Marques 
 
Imagem: INTERNA – DIA - BAND 
CAMPINAS - Entrevistada opina sobre a 
tv brasileira não ser um espelho da 
sociedade 
 
 
GC: Campinas - SP 
 
 
Transição de vídeo: um frame em black  

Sonora da entrevistada – MOV_1 
 
Inicial 00:04:33:17 – Final 00:04:48:13 
 
D.I: Eu acho que a Tv, hoje, ela não é o 
espelho da nossa sociedade. 
 
D.F: muito irrisório se a gente contar que 
o Brasil a sua maioria da população é 
negra  
 
 

Cena 15: Adriana Couto 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA.  Adriana questiona 
porque existe poucas mulheres negras 
na tv brasileira 
 
 
Transição de vídeo: um frame em black 

Sonora da entrevistada – MOV_1 
 
Inicial 00:12:25:18 – Final 00:12:42:09 
 
D.I: Por que tem poucos jornalistas 
negros na televisão? Por que existem 
poucas mulheres negras na televisão? 
 
D.F: É complexo porque a questão racial 
no nosso país é uma questão complexa. 
 

Cena 16: Luciana Barreto 
 
Imagem: INTERNA – DIA – REDAÇÃO 
DA TV BRASIL – ENTREVISTA POR 
GOOGLE TALK - Entrevistada afirma 
que o mercado não esta apto a contratar 
jornalistas negros. 

Sonora da entrevistada – Video _2 
 
Inicial 00:05:52:11 – Final 00:06:18:00 
 
D.I: Bom, seria uma mentira, uma falácia 
dizer que a questão está na 
Universidade que não forma jornalista 
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Legenda:  
“Bom, seria uma mentira, uma falácia 
dizer que a questão está na 
Universidade que não forma jornalista 
negro. 
 
Não é só isso! O problema não é a falta 
de jornalista negro no mercado. 
 
O problema é o mercado que não está 
apto, apropriado ou querendo ter 
jornalistas negros” 
 
 
Transição de vídeo: um frame em black 
 

negro. 
 
D.F: o problema é o mercado que não 
está apto, apropriado ou querendo ter 
jornalistas negros  

Cena 17: Andréia Marques  
 
Imagem: INTERNA – DIA - BAND 
CAMPINAS -  Andréia responde que 
depois de anos de escravidão ainda dá 
para contar nos dedos o número de 
jornalistas negras.  
 
 
 
Transição de vídeo: um frame em black 

Sonora da entrevistada – MOV_1 
 
Inicial 00:05:01:05 – Final 00:05:19:04 
 
D.I: Então eu acho que é muito por conta 
do preconceito racial que ainda existe no 
Brasil. 
 
D.F: depois de 300 anos de escravidão, 
contar nos dedos quantos jornalistas 
negros nós temos. 
 

Cena 18: Maria Amélia Rocha 
 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA - Maria Amélia 
comenta que a TV brasileira relata o país 
como se fosse nórdico 
 
 
 
Transição de vídeo: um frame em black 

Sonora da entrevistada – MOV_3 
 
Inicial 00:06:36:25 – Final 00:07:02:23 
 
D.I: Quando você conversa com 
estrangeiros que vem para o Brasil e 
eles ligam a televisão num quarto de 
hotel 
 
D.F: como se o Brasil fosse Nórdico e os 
negros não, são pouquíssimos ainda. 
Ainda são muito poucos 
 

Cena 19: Andréia Marques 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA. - Andréia fala que a tv 
é responsável por construir o imaginário 
coletivo 
 
 
 
Transição de vídeo: um frame em black 

Sonora da entrevistada – MOV_1 
 
Inicial 00:05:37:10 – Final 00:06:02:23 
 
 D.I: Você liga a televisão hoje, 
principalmente os telejornais e a gente 
vê apenas um estereótipo 
 
D.F: Ora, não tem profissionais 
capacitados ou não tem a vontade de 
contratar? 

Cena 20: Luciana Barreto 
 

Sonora da entrevistada – Video _2 
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Imagem: INTERNA – DIA – REDAÇÃO 
DA TV BRASIL – ENTREVISTA POR 
GOOGLE TALK - Entrevistada afirma 
que o mercado é racista, falta boa 
vontade em contratar jornalistas negras.   
 
Legenda:  
“E também porque o mercado não está 
aberto ainda! 
 
Ou vamos dizer com uma frase de 
impacto que é um pouquinho mais dura: 
o Mercado é racista.  
 
O mercado de trabalho no Brasil é 
racista e a gente hoje não tem jornalistas 
negras porque não tem boa vontade pra 
ter jornalistas negras no vídeo, por 
exemplo.  
 
Tem que mudar, não tem boa vontade. 
 
No mercado hoje, posso falar de 
televisão, jornalismo inclusive.  
 
Hoje você faz um esforço pra encontrar 
uma jornalista negra no ar, um esforço! 
 
Porque você ainda diz, eu sempre ouço 
relatos de pessoas dizendo que você 
não está no padrão, que seria o padrão 
do jornalismo brasileiro. 
 
Foi criado o padrão racista do jornalismo 
brasileiro, vamos dizer assim.”   
 
 
Transição de vídeo: um frame em black 
 

Inicial 00:07:03:04 – Final 00:07:59:26 
 
D.I: E também porque o mercado não 
está aberto ainda. Ou vamos dizer com 
uma frase de impacto 
 
D.F: Foi criado o padrão racista do 
jornalismo brasileiro, vamos dizer assim. 
 

Cena 21: Transição de assunto 
 
Imagem: EXTERNA – DIA – AV. 
PAULISTA - Pessoa caminhando na 
Paulista 
 
Transição de vídeo: Corte Seco 
Transição de áudio: Atenuação 
exponencial 
 

 
 
 
BG: Sonora do ambiente.  

Cena 22: Introdução Joel Zito Araújo 
 

Imagem: Arte com o rosto do 
entrevistado  
GC: Arte com as informações dos seus 
principais trabalhos 

Sonora do entrevistado – Video_1 
 
Inicial 00:02:25:18 -- Final 00:02:31:24 
 
D.I: Joel Zito Araújo 
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Joel Zito Araújo 
 
*Cineasta  
*Diretor dos longas: “A negação do 
Brasil – 2001”; “Raça – 2011” 
*Autor do livro “A negação do Brasil – O 
negro na telenovela brasileira” 
 
Tempo de duração da arte: 12” 
 
Legenda: Joel Zito Araújo 
 
Transição de vídeo: Corte Seco 
Transição de áudio: Atenuação 
exponencial 
 

 
Desce sonora e sobe BG “Rubber 
Necking - Topher Mohr and Alex Elena” 
 

Cena 23: Joel Zito  
 
Imagem: INTERNA – DIA – CASA DO 
ENTREVISTADO – ENTREVISTA POR 
SKYPE - Continuação da fala do Joel 
sobre o tabu e racismo da sociedade 
 
GC: Rio de Janeiro 
 
Legenda: “Acho que por conta do tabu 
que é a questão racial na sociedade 
brasileira. 
 
 A sociedade brasileira é montada na 
ideia de evitar o conflito: conflito de 
classe e conflito de raça. 
 
Eu acho que especialmente o conflito de 
raça.  
 
Então aquele imaginário construído 
especialmente pelo Gilberto Freire nos 
anos 30 de que a nossa grande 
genialidade é a miscigenação, 
especialmente a miscigenação cultural, 
ele enfatiza muito o lado cultural.  
 
Eu acho que ele foi muito conveniente 
para as elites porque ele é muito base 
na forma em que a sociedade brasileira 
buscou de evitar em enfrentar o racismo 
que existe que é estruturante na nossa 
sociedade”   
 
Transição de vídeo: um frame em black  
 

Sonora do entrevistado – Video_1  
 
Inicial 00:07:08:23 – Final 00:08:13:22 
 
D.I: Acho que por conta do tabu que é a 
questão racial na sociedade brasileira 
 
D.F: que a sociedade brasileira buscou 
de evitar em enfrentar o racismo que 
existe que é estruturante na nossa 
sociedade  

Cena 24: Adriana Couto  
 

Sonora da entrevistada – MOV_1 
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Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA. - Jornalista comenta 
do racismo impregnado nas chefias 
 
 
Transição de vídeo: um frame em black  

Início 00:14:00:04 – Final 00:14:29:13 
 
D.I: “Existe um racismo do país que é 
impregnado nas chefias e nas redações” 
 
D.F: “Então a falta de negras faz com 
que outras negras não sonhem e não se 
vejam naquele lugar” 
 

Cena 25: Maria Amélia 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA - Maria Amélia afirma 
que a sociedade brasileira é racista. E 
questiona que racismo cordial é esse. 
 
 
Transição de vídeo: um frame em black  

Sonora da entrevistada – MOV_3 
 
Inicial 00:21:57:16 – Final 00:22:17:29 
 
D.I: Eu acho que a sociedade brasileira, 
evidentemente, é racista. 
 
D.F: a televisão, o jornalismo e tantas 
outras profissões são reflexo da 
sociedade  
 

Cena 26: Joel Zito  
 
Imagem: INTERNA – DIA – CASA DO 
ENTREVISTADO – ENTREVISTA POR 
SKYPE – Joel comenta o habito de não 
se falar sobre racismo, um pacto da 
sociedade. 
 
Legenda: “Eu acho que é um pacto 
secreto da sociedade brasileira que é o 
seguinte:  “Não vamos tocar sobre isso, 
não vamos conversar sobre isso, não é 
de bom tom conversar sobre isso”.  
 
Conversar sobre isso é conversar sobre 
coisas dolorosas e sobre desigualdades 
da sociedade que não devem ser 
conversadas” 
 
Transição de vídeo: um frame em black 
 

Sonora do entrevistado – Video_1  
 
Inicial 00:33:27:06 – Final 00:33:51:11 
 
D.I: Eu acho que é um pacto secreto da 
sociedade brasileira que é o seguinte:  
‘Não vamos tocar sobre isso 
 
D.F: Conversar sobre isso é conversar 
sobre coisas dolorosas e sobre 
desigualdades da sociedade que não 
devem ser conversadas 

Cena 27:  Adriana Couto  
 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA. – As empresas de 
comunicação deveriam levar em conta a 
maior parte da população e não o racista 
 
 
Transição de vídeo: um frame em black 

Sonora da entrevistada – MOV_1 
 
Inicial 00:28:25 – Final 00:29:01 
 
D.I: Esse empresário, esse dono de 
comunicação tem que levar em conta a 
população negra do Brasil.  
 
D.F: tem que levar em conta o seu papel 
social de ser um veículo de comunicação 
num país democrático.” 

Cena 28: Transição de assunto 
 
Imagem: EXTERNA – DIA – AV. 
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PAULISTA – Carros transitando na 
Paulista 
 
 
Transição de vídeo: Corte Seco 
Transição de áudio: Atenuação 
exponencial 
 

BG: Sonora do ambiente.  

Cena 29: Joel Zito Araújo 
 

Imagem: INTERNA – DIA – CASA DO 
ENTREVISTADO – ENTREVISTA POR 
SKYPE -  Entrevistado comenta que a tv 
brasileira é centrada no padrão europeu 
de beleza 
 
Legenda: “A cultura brasileira e o 
imaginário brasileiro, ele é centrado 
numa ideia europeia de beleza. 
 
Ele é centrado na ideia de superioridade 
do branco: superioridade cultural, 
superioridade religiosa e superioridade 
estética sobre as outras raças.  
 
Ela é centrada na ideia de que o branco 
representa o ser humano e que os 
outros representam os outros, os 
subalternos” 
 
 
Transição de vídeo: um frame em black 
 

Sonora do entrevistado – Video_2 
 
Inicial 00:19:31:05 – Final 00:19:58:10 
 
D.I: A cultura brasileira e o imaginário 
brasileiro, ele é centrado numa ideia 
europeia de beleza, 
 
D.F: Ela é centrada na ideia de que o 
branco representa o ser humano e que 
os outros representam os outros, os 
subalternos  
 

Cena 30: Maria Amélia Rocha 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA - Jornalista comenta 
que no começo de sua carreira as 
pessoas reclamavam que era difícil 
ilumina-la no vídeo 
 
 
Transição de vídeo: um frame em black 

Sonora da entrevistada – MOV_3 
 
Inicial 00:07:21:14 – Final 00:07:44:04 
 
D.I: Mas muitas vezes, até, eu ouvi falar: 
‘ah é difícil iluminar!’, ‘ah esse cabelo 
não recorta no croma!’. 
 
D.F: E de certa maneira era como ‘e a 
culpa é sua se não fica legal!’ 
 

Cena 31: Suellen Rossim 
 
Imagem: EXTERNA – DIA - BOSQUE 
DA UNESP BAURU -  Conta sua 
experiência atualmente de que o 
telespectador quer se ver na tv como a 
jornalista e que não sofreu imposição 
 
 
 
Transição de vídeo: um frame em black 

Sonora da entrevistada – MOV_1 
 
Inicial 00:12:18:01 – Final 00:13:08:21 
 
D.I: Eu mesmo nunca falaram ‘prende o 
cabelo!’. O croma que se vire em 
recortar 
 
D.F: nova geração, que no meu caso 
específico, esse padrão de beleza tem 
diminuído. 
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Cena 32: Adriana Couto 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA - Comenta que a Tv 
brasileira tenta padronizar a beleza da 
mulher de modo geral e que a questão 
piora em relação as mulheres negras 
 
 
 
Transição de vídeo: um frame em black 

Sonora da entrevistada – MOV_1 
 
 
Inicial 00:16:29:03 -- Final 00:16:37:29 
 
 
D.I: Eu acho que a Tv brasileira busca 
padronizar a estética das mulheres na 
televisão, brancas ou negras. 
 
 
 
Inicial 00:17:35:03 – Final 00:19:23:05 
 
D.I: Agora, é a padronização da mulher 
sim! Porque você não vê mulheres 
gordinhas 
 
D.F: dessa beleza branca, do cabelo 
mais liso, da magreza, tira inclusive 
oportunidade das mulheres negras 
estarem na televisão. 
 

Cena 33: Joel Zito Araújo 
 
Imagem: INTERNA – DIA – CASA DO 
ENTREVISTADO – ENTREVISTA POR 
SKYPE -  Joel comenta sobre a 
influência que a mídia tem na criação da 
imagem 
 
Legenda:  
“No momento em que essa mídia passou 
a ter imagem como um dos elementos 
fundamentais dela, seja a mídia 
impressa, seja televisão, ou mesmo nas 
diversas de narrativas como rádio ou 
como cinema.  
 
Ela foi estruturada na estética do 
branqueamento, na ideologia do 
branqueamento, então esse discurso 
sempre esteve presente. 
 
Então se você examinar a história da 
telenovela você vai ver, não só a escolha 
de um elenco branco e do ariano como 
representação da beleza, mas você vai 
ver o discurso, o discurso oral, não só o 
discurso das imagens” 
 
 
Transição de vídeo: um frame em black  
 

Sonora do entrevistado – Video_2 
 
Inicial 00:21:01:18– Final 00:21:43:16 
  
D.I: No momento em que essa mídia 
passou a ter imagem como um dos 
elementos fundamentais dela 
 
D.F: ariano como representação da 
beleza, mas você vai ver o discurso, o 
discurso oral, não só o discurso das 
imagens 
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Cena 34: Andréia Marques 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA. - Andréia fala que a tv 
é responsável por construir o imaginário 
coletivo 
 
 
 
Transição de vídeo: um frame em black 

Sonora da entrevistada – MOV_1 
 
Inicial 00:18:38:00 -- Final 00:18:48:08 
  
D.I: A televisão, ela constrói o imaginário 
coletivo e são nuances, 
 
D.F: são nuances, são coisas até 
imperceptíveis mas que reforçam o 
preconceito racial   
 

Cena 35: Adriana Couto 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA. - Adriana fala sobre o 
orgulho de ser uma jornalista negra que 
deseja trabalhar na TV e quer ser 
respeitada como jornalista negra 
 
Transição de vídeo: um frame em black 
 
 

Sonora da entrevistada – MOV_1 
 
 
Incial 00:33:31:24 – Final 00:34:53:21 
 
D.I: Nesse sentido é que eu posso ser 
uma jornalista atuando de forma geral, 
entendeu? 
 
D.F: de todas essas questões que essas 
meninas passam, porque eu passo por 
todas elas também 

Cena 36: Luciana Barreto 
 
 
Imagem: INTERNA – DIA – REDAÇÃO 
DA TV BRASIL – ENTREVISTA POR 
GOOGLE TALK -  Luciana questiona 
qual o padrão? Quem inventou esse 
padrão? 
 
Legenda: “Que estética? Que padrão? 
Quem inventou esse padrão? Padrão 
qual? Padrão europeu?  
 
Porque aqui é Brasil e esse não é o 
padrão do Brasil, não é o rosto do 
brasileiro.  
 
E hoje a TV brasileira tem que respeitar 
a identidade do Brasil. Então vamos 
respeitar o que a gente vê nas ruas” 
 
 
 
Transição de vídeo: um frame em black 
 

Sonora da entrevistada – Video_2 
 
Inicial 00:10:08:06 – Final 00:10:29:10 
 
D.I: Que estética? Que padrão? Quem 
inventou esse padrão? Padrão qual? 
Padrão europeu?  
 
D.F: Então vamos respeitar o que a 
gente vê nas ruas.  
 

Cena 37: Transição de assunto 
 
Imagem: EXTERNA – NOITE – METRÔ 
PARAÍSO SP - Chegada do metrô e as 
pessoas entrando dentro do vagão 
 
 

 
 
 
BG: Sonora do ambiente 
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Transição de vídeo: Corte Seco 
Transição de áudio: Atenuação 
exponencial 
 
Cena 38: Adriana Couto 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA. -  A jornalista conta da 
sua experiência na Tv globo. Ousar e 
não resistir as mudanças estéticas para 
provocar o racista a uma reação explícita 
 
 
Transição de vídeo: um frame em black 
 

Sonora da entrevistada – MOV_1 
 
Início 00:20:57:18 – Final 00:22:40:11 
 
D.I: Eu já trabalhei na TV Globo e o 
período que eu trabalhei na TV Globo 
 
D.F: se você já se transforma antes, fica 
sempre esse benefício da dúvida do 
racismo, sabe? 
 

Cena 39: Andréia Marques 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA. - Andréia conta a 
experiência de racismo que já sofreu 
durante o trabalho 
 
 
 
Transição de vídeo: um frame em black 
 

Sonora da entrevistada – MOV_1 
 
 
Inicial 00:18:54:09 -- Final 00:19:49:05 
 
D.I: Olha, são olhares porque eu acho 
que as pessoas nem tem coragem, o 
racista ele é um covarde 
 
D.F: Vamo logo que eu tenho que vaza!’ 
Eu não falo desse jeito... 
 
 
 
 
Inicial 00:19:55:23 – Final 00:20:40:04 
 
 D.I: Se eu quiser eu falo gíria mas na 
minha profissão não precisa que que 
fale, aliás eu não tenho 
 
D.F: ele não precisa ter esse tipo de 
tratamento comigo. No mínimo ele tinha 
que me respeitar como jornalista. 
 

Cena 40: Maria Amélia Rocha 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA. - Jornalista reclama 
que a situação é difícil pois o racismo é 
camuflado 
 
Transição de vídeo: um frame em black 
 

Sonora da entrevistada – MOV_4 
 
Inicial 00:14:22:10 – Final 00:14:50:27 
 
D.I: Difícil viu, esse assunto é muito 
difícil! 
 
D.F: Você provavelmente não consegue 
algumas coisas mas não por causa da 
sua competência 
 

Cena 41: Transição de assunto 
 
Imagem: EXTERNA – NOITE – METRÔ 
PARAÍSO SP - Chegada do metrô e as 

 
 
 
BG: Sonora do ambiente 
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pessoas entrando dentro do vagão 
 
 
Transição de vídeo: Corte Seco 
Transição de áudio: Atenuação 
exponencial 
 
Cena 42: Introdução Aline Ramos 
 
Imagem: Arte com o rosto do 
entrevistado  
GC: Arte com as informações dos seus 
principais trabalhos 
 
Aline Ramos 
 
*Aluna de jornalismo da Unesp Bauru 
*Cursando o 8º período – 4º ano 
*Idealizadora do Blog “Que Nega é 
essa?” 
 
Tempo de duração da arte: 12” 
 
Transição de vídeo: Corte Seco 
Transição de áudio: Atenuação 
exponencial 
 

Sonora da entrevistada – MOV_1 
 
Inicial 00:05:04:29 – Final 00:05:07:21 
 
D.I: Oi, eu sou Aline Ramos... 
 
 
 
Desce sonora e sobe BG “Rubber 
Necking - Topher Mohr and Alex Elena” 
 

Cena 43: Aline Ramos 
 
Imagem: INTERNA – DIA – SALA DE 
AULA UNESP BAURU - Segue fala da 
Aline sobre a mulher negra conseguir 
entender as demandas das meninas que 
não se sentem representadas. 
Importância da internet 
 
GC: Bauru - SP 
 
Transição de vídeo: um frame em black 
 

 Sonora da entrevistada – MOV_1 
 
Inicial 00:11:59:02 – Final 00:12:26:25 
 
D.I: E ai eu acho que a gente até 
melhora a questão do jornalismo porque 
a gente consegue entender 
 
D.F: porque o meu blog é esse veículo 
que vai falar pra elas. Então é 
justamente a internet proporcionando 
essa interação 
 

Cena 44: Adriana Couto 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA - Comenta que o 
racismo impede muitas meninas de 
seguirem com a carreira em 
comunicação.  
 
 
Transição de vídeo: um frame em black 

Sonora da entrevistada – MOV_1 
 
Início 00:13:09 – Final 00:13:51:03 
 
D.I: Esse racismo segura essa mulheres 
negras, essas jovens jornalista a 
aspirarem algo maior, a aparecerem na 
televisão, a fazerem jornalismo.  
 
D.F: isso influencia mesmo que 
indiretamente algumas pessoas, 
algumas meninas que querem seguir na 
carreira de comunicação.” 

Cena 45: Introdução Letícia de Maceno 
 

Sonora da entrevistada – MOV_1 
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Imagem: Arte com o rosto do 
entrevistado  
GC: Arte com as informações dos seus 
principais trabalhos 
 
Letícia de Maceno 
 
*Aluna de jornalismo da Unesp Bauru 
*Cursando o 4º período – 2º ano 
*Participa do Coletivo Negro ‘Kimpa’ da 
Unesp Bauru  
 
Tempo de duração da arte: 12” 
 
Transição de vídeo: Corte Seco 
Transição de áudio: Atenuação 
exponencial 
 

Inicial: 00:05:20:08 – Final: 00:05:23:03 
 
D.I: Oi, eu sou Letícia... 
 
 
Desce sonora e sobe BG “Rubber 
Necking - Topher Mohr and Alex Elena” 
 

Cena 46: Letícia de Maceno 
 
Imagem: INTERNA – DIA – SALA DE 
AULA UNESP BAURU - Continua a fala 
da Letícia sobre a mulher negra achar 
que aquele não é o seu espaço por não 
ser de acordo com o padrão. Comenta 
sobre o papel social da mulher negra em 
mudar esse estigma 
 
GC: Bauru - SP 
 
Transição de vídeo: um frame em black 
 
 

Sonora da entrevistada – MOV_1 
 
Inicial 00:18:12:06 – Final 00:19:10:07 
 
D.I: Por eu ser mulher negra, eu sento 
na TV e não vejo mulheres negras, eu 
acabo por achar  
 
D.F: poder abrir caminho pras outras 
meninas. E eu acho isso maravilhoso. 
 

Cena 47: Encerramento Maria Amélia 
Rocha 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA. - A jornalista comenta 
dos desafios que as futuras jornalistas 
negras vão enfrentar. E do orgulho de 
ser negra 
 
Transição de vídeo: um frame em black 
 

Sonora da entrevistada – MOV_4 
 
Inicial 00:35:12:01 – Final 00:35:30:21 
 
D.I: Vamos fazer... vão criar 
oportunidades. Vocês vão ter duas... 
duzentas mil barreiras, 
 
D.F: Mas essa é a nossa situação e nos 
orgulhamos muito de sermos negros  
 

Cena 48: Encerramento Adriana Couto 
 
Imagem: INTERNA – DIA - CASA DA 
ENTREVISTADA. - Adriana fala sobre o 
orgulho de ser uma jornalista negra que 
deseja trabalhar na TV e quer ser 
respeitada como jornalista negra 
 
Transição de vídeo: um frame em black 
 

Sonora da entrevistada – MOV_1 
 
Inicial 00:30:18:20 -- Final 00:30:37:23 
 
D.I: Eu sou uma jornalista negra e eu 
quero trabalhar na televisão sendo uma 
jornalista negra. 
 
D.F: Eu to num país racista! Eu sou 
minoria! Eu quero ser respeitada como 
uma jornalista negra! 
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Cena 49: Encerramento 
 
Imagem: Recorte de trechos em preto e 
branco dos entrevistados em momentos 
descontraídos da entrevista, sorrindo e 
dando risada.  
 
Transição: Fade out 

 
 
BG: “Tribal Song - Silent Partner” 

Cena 50: Encerramento 
 
GC: Sobre créditos finais e 
agradecimentos 
 
Transição: Fade out 

 
 
BG: “Trips - Topher Mohr and Alex 
Elena” 

Cena 51: Encerramento 
 
Imagem: Logo da Unesp e FAAC 
 
Transição: Fade out 

 
 
BG: “Trips - Topher Mohr and Alex 
Elena” 
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