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TEXTO 01. 

Em momento histórico na tv brasileira, Globo News coloca no ar um 
jornal apresentado apenas por negros 

 

As redes sociais costumam ser, em sua maioria, territórios 
propensos ao compartilhamento de ideias rasas, voltadas para o 
simples entretenimento, quando não dedicadas ao despejo de 
declarações de ódio gratuito. Mas, em alguns momentos, servem 
também para reflexão e apontamentos de situações incoerentes. 

Uma dessas incoerências apontadas nos últimos dias por 
internautas é o fato de a cobertura jornalística dos protestos contra o 
racismo ocorridos nos Estados Unidos e no Brasil estar sendo realizada 
– como de costume – por uma maioria de pessoas brancas. Esta 
cobrança dos espectadores rendeu um momento histórico no 
jornalismo televisivo brasileiro: um programa inteiramente 
apresentado por negros. 

O Em Pauta, da Globo News desta quarta-feira (03 de maio) foi 
apresentado por Heraldo Pereira e teve como comentaristas as 
jornalistas Flavia Oliveira, Zileide Silva, Aline Midlej, Lilian Ribeiro e 
Maria Júlia Coutinho. 

A edição levou o experiente âncora Heraldo Pereira às lágrimas. 
Após ouvir o relato das colegas, Heraldo se emocionou ao falar de seu 
início de carreira, aos nove anos como office-boy em Ribeirão Preto, 
interior de São Paulo, até chegar à televisão.  

Logo na abertura do programa, Flávia Oliveira, adepta do 
candomblé, marcou território já na sua saudação: “Muito boa noite, 
Heraldo e às minhas colegas. É uma alegria para mim, adentrar o 
terreiro do Em Pauta”. 

Todas as jornalistas relataram casos em que foram vítimas de 
preconceito racial em suas trajetórias profissionais ou na vida 
cotidiana. 

Flávia foi a primeira e contou sobre quando se internou em um 
hospital para uma cirurgia. Por causa de sua religião, ela estava vestida 
de branco. 

“A enfermeira me viu, uma mulher negra, vestida de branco e 
perguntou: ‘Ué, a dona Flávia já foi para o centro cirúrgico?’ Uma 
mulher negra vestida de branco num quarto de hospital de rico é, 
naturalmente, a acompanhante da madame e nunca a paciente. Esse é 
o retrato do racismo brasileiro. Ora velado, ora escancarado”, contou a 
jornalista. (...) 

“Que isso se torne uma normalidade” 
Entre os presentes nesse programa ímpar, esteve a 

apresentadora do Jornal Hoje, da TV Globo, Maria Júlia Coutinho. A 
competente e carismática Maju começou na emissora como repórter 
em 2007 e ganhou notoriedade alguns anos depois, quando começou a 
apresentar a previsão do tempo no Jornal Nacional. 

Em 2015, foi vítima de comentários racistas de internautas na 
página do Jornal Nacional, em um post em que aparecia uma foto da 
jornalista. 

O episódio desencadeou uma campanha aderida por vários 
jornalistas e usuários das redes sociais, que divulgaram em massa a 
hashtag #SomosTodosMaju. 

No Em Pauta desta quarta, ela começou falando sobre as vezes 
em que teve que estar com o microfone empunhado para provar ser 
uma repórter da Globo. Falou, também sobre seu desejo de que a 
presença negra seja mais frequente na 

tela. “Que isso se torne uma normalidade”, disse a jornalista.  
Contrariando as estatísticas 
A presença de pessoas negras em segmentos e classes 

privilegiados da sociedade ainda é escassa. 
O programa desta quarta é, infelizmente, raro na televisão 

brasileira e se trata de um caso isolado de representatividade. 
Segundo levantamento realizado por estudantes do 

departamento de jornalismo do Centro Universitário de Belo Horizonte 
(UniBH) em 2019, os negros têm pouco – ou, em alguns casos, nenhum 
– espaço nos postos de maior destaque dos veículos de comunicação 
no Brasil. 

Na TV Globo, por exemplo, os apresentadores de telejornais 
eram à época do estudo, 87,5% brancos e 12,5% pretos. 

Entre os 82 apresentadores e comentaristas da GloboNews, a 
divisão étnica era a seguinte: 

- 74 brancos; 
- 5 pardos (Claufe Rodrigues, Cristiana Lobo, Pedro Neville, Rafael 

Coimbra, Ronaldo Lemos) e 
- 3 pretos (Heraldo Pereira, Aline Midlej e Flávia Oliveira). 
Eram 89,1% de profissionais brancos e 10,8% de negros (6,75% 

pardos e 4,05% pretos). 
(adaptado) Disponível em: 

https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2020/06/03/interna_nacional,115358
3/momento-historico-globo-news-em-pauta-jornal-apresentado-por-negros.shtml 

 
TEXTO 02. 

A lenda do boxe Muhammad Ali explicou como costumava 
perguntar à mãe sobre a representatividade negra nos Estados Unidos. 
Este é um trecho de uma entrevista que Ali concedeu à BBC em 1971.  

Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=f2-
bYqcY_cI 

Ele conta que era uma criança curiosa e que sempre observou a 
infinidade de objetos e pessoas brancas, incluindo literatura, mídia e 
até produtos domésticos. Isso o levou a questionar por que os negros 
não eram representados da mesma maneira.  

Além de esportista, Ali foi um defensor dos direitos civis e poeta 
que transcendeu os limites do esporte, raça e nacionalidade.  
 

“Por que tudo é branco?”: Muhammad Ali e a representatividade negra em 1971. 
Publicado em 10 jun. 2020.  Disponível em:  

https://www.bbc.com/portuguese/geral-53002478 
 

TEXTO 03. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta sexta-

feira (01/05/2020) que trabalha com as redes sociais para As noções de 
representação e representatividade são complexas e caras aos 
movimentos e minorias sociais. No regime da visibilidade em que 
vivemos, “ser visto” é também uma forma de pressionar instâncias 
governamentais por mais direitos e políticas de igualdade, a fim de 
garantir a dignidade humana de grupos sociais cotidianamente 
vilipendiados. Daí um dos papéis fundamentais da mídia na 
contemporaneidade: é o espaço da visibilidade por excelência. (...) 

Há 43 anos, o primeiro personagem gay surgia na televisão 
brasileira, na novela O Rebu, da TV Globo. A trama girava em torno de 
um misterioso assassinato. O pesquisador Luiz Eduardo Peret destaca 
que “até o fim da primeira metade da novela, o público não sabia 
quem havia morrido, nem se era homem ou mulher. A 
homossexualidade estreou na telenovela através do crime ‘passional’ e 
da dependência financeira de um jovem por um homem mais velho”. 

(...) Mas quando pensamos nisso, quais personagens LGBTs vêm à 
mente? 

Em um breve esforço, lembramos de Rafaela e Leila, o casal de 
lésbicas mortas na explosão de um shopping, em Torre de Babel (1997); 
Clara e Rafaela, de Mulheres Apaixonadas (2003), cujo final contava 
com uma apresentação teatral do trágico “Romeu e Julieta”; um 
personagem ou outro interpretando o “gay afeminado” e 
“afetado” em programas de humor; a travesti Sarita, 
integrante do núcleo cômico de Explode 
Coração (1995); 



  
MATERIAL COMPLEMENTAR DE REDAÇÃO – 1º ANO   

 

 

 

Júnior e Zeca, de América (2005), que tiveram o beijo censurado no 
último capítulo; o casal Niko e Félix, de Amor à Vida (2013), cujo beijo 
no final da novela rendeu inúmeras discussões. 

Outra questão vem à tona, além de como são representados os 
personagens LGBTs: entre eles, quantos são interpretados por pessoas 
LGBTs? Quantas travestis estão no elenco da Globo, do SBT, da Band ou 
da Record? Quantos homens trans ocupam espaços de poder na mídia? 
Quantas lésbicas participaram da produção do roteiro das telenovelas 
em que são representadas? Provavelmente, a resposta não se 
distanciará muito do zero. 

 

Gyssele Mendes. Representação de LGBTs na mídia: entre o silêncio e o estereótipo. 
(fragmento) Disponível em: https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2019/06/28/dia-

do-orgulho-lgbt-aumenta-representacao-na-tv-mas-ainda-com-tabus.ghtml 
 

TEXTO 04. 
Representatividade no seu sentido cru e literal, significa tudo 

aquilo que lhe é representativo, que lhe causa auto identificação e 
similaridade de imediato. Nos movimentos sociais, a 
representatividade ganhou um viés de associação de poder, de 
necessidade de “se enxergar” em cargos de alto escalão social, seja 
político, seja midiático, trazendo para os grupos de minoria (mulheres, 
negras(os), LGBTs) uma representação social. (...)  

Porém, a representatividade vislumbrada apenas pela raça e 
gênero é insuficiente no que diz respeito ao combate efetivo do 
machismo e racismo na nossa sociedade que é portanto, capitalista. 
Nos EUA, o berço do imperialismo, um presidente negro foi incapaz de 
diminuir o racismo, os inúmeros casos de genocídio da juventude negra 
mostram claramente isso. 

(...) O próprio capitalismo se debruça sobre o tema, para a 
burguesia, é importante atualizar temas sociais para se manter 
enquanto classe dominante, por isso observamos o tema da 
representatividade aliado ao empoderamento como uma tática 
oportunista para criar novos moldes de consumo para novos nichos de 
mercado; a maquiagem como um item político para mulheres negras é 
um forte exemplo disto; sabemos que a grande maioria das mulheres 
negras não podem arcar com itens de maquiagem e que esta não é de 
forma alguma um item político e que portanto, o empoderamento é 
uma pauta que em diversos momentos ignora as problemáticas que 
beiram a opressões de classe. (...) 

 

Gleide Davis. Representatividade Importa? Disponível em: 
https://esquerdaonline.com.br/2016/09/12/representatividade-importa/ 

 
Com base nos textos apresentados e em seus próprios 

conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo em 
prosa, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o 
tema:  
representatividade de grupos historicamente excluídos em produções 

midiáticas: ferramenta de “marketing” ou indicativo de mudança 
social? 

 


