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Resumo 

A pesquisa tem como objetivo analisar a cobertura de grandes veículos 
jornalísticos, como El País, The New York Times e Folha de S. Paulo, em situações 
de violência e genocídio contra essa minoria. As análises feitas foram dos casos da 
morte de Mike Brown, o massacre na igreja afro-americana de Charleston e a 
chacina de Osasco-Barueri. Utilizou-se os métodos de enquadramento e critérios de 
noticiabilidade de Nilson Lage para analisar a cobertura destes casos 
emblemáticos. As principais conclusões tiradas deste estudo são que, por mais que 
tente, o jornalismo não é totalmente imparcial, ele sempre reproduzirá uma visão 
baseada em fatores sociais e históricos que podem vir dos donos do jornal ou do 
próprio jornalista que naturalizou estereótipos e o racismo velado. 
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Introdução 

O Jornalismo se constitui como um campo de disputas simbólicas e narrativas, 

amplia os laços comuns e é identificado historicamente por critérios democráticos 

e pela defesa dos direitos humanos, sua dinâmica propicia, teoricamente, que 

comunidades também historicamente discriminadas e oprimidas conquistem maior 

visibilidade e protagonismo social. 

  O lugar do Jornalismo na vida social não pode ser separado da existência 

de uma esfera pública, originalmente burguesa, e que pode ser compreendida 

como toda e qualquer forma de visibilidade social. Ele está em todos os âmbitos de 

esfera pública, desde em uma instituição até em uma praça (SILVA, 2006), e, caso 

não dê visibiliade a determinados fatos, eles dificilmente serão sabidos. A mídia é 
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responsável pelo saber e pelo debate, e quando não proporciona isto, a população 

não está sendo estimulada a viver em uma sociedade plena e democrática. 

 Mas, infelizmente, a mídia se orienta – especialmente desde a sua 

organização como empresa privada e lucrativa, a partir de meados do século XIX -  

pela garantia dos interesses dos grupos sociais dominantes econômica e 

politicamente, o que significou que à sua atuação pública e democrática se 

sobrepôs uma atuação ideológica e privada, ou seja, a defesa, disfarçada de valor 

público, das classes, valores e status quo. 

 Pode-se dizer que o jornalismo é um elemento imprescindível para se 

conhecer a realidade social quando é promovido o debate e não apenas os 

interesses políticos e empresariais.  

 Mesmo que de forma minoritária, o jornalismo contribui para colocar na 

cena pública pautas que se mantêm invisíveis ou socialmente desvalorizadas 

(Martins da Silva, 2006). Isto é, a cobertura jornalística pode dar voz e vez a atores 

sociais emergentes ou socialmente minoritários cuja vozes não são tão ouvidas. 

Afinal, seu potencial de ativismo e de mobilização da profissão, mesmo que 

minoritário, mais uma vez, reivindica o caráter público de problemas sociais 

tradicionalmente tratados como privados – e, muitas, vezes entendidos como sendo 

de ordem apenas individual - e que, mesmo que não assumidos como tal, são 

elementos enraizados historicamente, como é o caso do racismo, especialmente a 

violência contra negros. 

 É de extrema importância, no papel exercido pela mídia, a impedição de 

imagens degradantes e negativas em relação aos negros ou indígenas, por exemplo. 

Quando não há muitos afrodescendentes em postos de poder, cargos de chefia, e 

nos meios de comunicação, ficará mais difícil uma representação empática de 

minorias étnicas.  Segundo Hidézia Medeiros (2002), os meios de comunicação são 

de extrema importancia para enfatizar engajamentos na luta anti-racista e que 

cabem a todos que queiram viver em uma sociedade mais justa. 

 O racismo não está manifestado em situações claras de intolerancia, mas 

ocorre também de maneira sutil e entrelinhas, e na mídia também aparece de 

forma subliminar. A discriminação racial no Brasil existe desde o início de nossa 

formação como nação, já que a colonização brasileira se fez com base na 

supremacia e dominação física – pelo porte de armas mais desenvolvidas - e 
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também ideológica dos brancos portugueses; pela escravização e discriminação dos 

índios e negros, usados como força braçal e subestimados, apagados mesmo, na 

construção da memória e identidade social e política do País.  

 Assim é que o racismo no Brasil sempre conviveu com o “mito” de sua 

inexistência, mito da “democracia racial” reduzindo, em grande medida, as 

possibilidades de um debate aprofundado e limitando, portanto, as discussões a um 

tipo de argumentação de que não há, por exemplo, uma legislação tão forte, como 

nos Estados Unidos do século XIX, que tenha institucionalizado a segregação racial 

ou negado direitos sociais ou políticos aos afrodescendentes (GUIMARÃES, 2002).  

 Este silenciamento ou negação da discriminação racial não deixou de se 

fazer presente no jornalismo brasileiro. Afinal, num país em que as atividades de 

imprensa chegaram pelas mãos e controle do Estado, não é de se estranhar que a 

noticiabilidade sobre o negro tenha sido marcada pelos mesmos parâmetros de 

negação, criminalização, preconceito e exclusão, mesmo a despeito de uma 

imprensa abolicionista que marcou sua presença de modo intenso no processo de 

discussão e modernização política e social do país durante o processo da 

independência. 

 A mídia reflete o que é a sociedade brasileira, ou seja, ela também será 

racista, mas a questão é como superar isso. Seria necessário, primeiramente, a 

transparência na discussão deste assunto. Os veículos jornalísticos deviam admitir 

seus erros e tentar mudar o discurso a partir daí. A questão racial não é apenas um 

problema dos negros, é um problema que engloba a sociedade como um todo, 

então é crucial que haja uma discussão maior em diversos âmbitos sociais. 

 A mudança não vem apenas porque a “mídia é boazinha”, mas sim de 

uma pressão para mudança. Os veículos e comunicação devem estar atentos com a 

organização de pautas, priorizações de temas que vão tratar e buscar elementos 

sólidos para noticiar, e não invisiabilizar assuntos que tratem de racismo, por 

exemplo. Mesmo que esta mídia não seja necessariamnete má, a população não 

pode apenas esperar mudança em relacão ao racismo – de boa votnade ou 

interesses econômicos – porque a mudança, neste assunto, nunca será individual, e 

sim vinda de pressões organizadas. 

 A participação da mídia foi de extrema relevância nos casos pesquisados. 

Neste contexto, que a presente pesquisa surgiu especialmente durante as revoltas 
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de Ferguson, ocorridas em 2014, nos Estados Unidos, quando, a partir de mais um 

acontecimento de violência, as comunidades negras americanas, naquela e em 

outras localidades, requereram respeito, “quebrando tudo”, e, ainda que não 

conseguiram; causaram muito tumulto e angariaram repercussão no mundo inteiro: 

Ou seja, conquistaram visibilidade pública. Muito se debatia, naquele momento, 

enquanto a comunidade negra se defendia dizendo que a opressão e racismo que 

vivem são muito maiores e piores do que ‘alguns vidros quebrados’ (SANCHEZ; 

LAWLER, 2015). A luta do negro americano, fator fundamental, mas, 

historicamente silenciado, se evidenciou novamente naquele acontecimento (LEE, 

1960; CASTRO DIAS, 2014; DAVIS, 2016). Pouco mais de um ano depois das revoltas 

de Ferguson, um acontecimento de matrizes históricas semelhantes ocorreria no 

Brasil: no dia 13 de agosto de 2015, a Chacina de Osasco-Barueri deixava, ao 

menos, 19 pessoas mortas e seis feridas; a maioria negra e pobre. A partir destes 

acontecimentos é que esta pesquisa buscou compreender como a mídia aborda 

casos de violência contra os negros tanto no Brasil quanto nos EUA, perguntando 

como e se a cobertura jornalística constrói um enquadramento que vitimiza ou 

criminaliza por critérios raciais. 

 Como objeto de pesquisa, foram consideradas as coberturas jornalísticas 

de três casos que envolveram a atuação da polícia em situações de violência contra 

negros nos dois países, com ampla repercussão midiática e social e publicadas nos 

sites dos jornais The New York Times, El País e Folha de S. Paulo. Além da Chacina 

na grande SP, em menos de um anos depois da morte de Mike Brown, em 17 junho 

de 2015,  Dylan Roof, branco, foi preso, dois dias depois de matar nove pessoas na 

igreja histórica da comunidade negra de Charleston, na Carolina do Sul. Após ser 

preso, a caminho da prisão, Roof reclama de fome e os policiais passam numa loja 

da rede mundial de lanchonetes Burger King e dão uma “refeição grátis” ao rapaz 

(SILVERSTEIN, 2015), que só evidencia o privilégio branco. 

 

 

Metodologia 

 Para apontar insuficiências do jornalismo comercial, geralmente são 

adotados certos padrões para analisar a notícia. É indicado tanto dos consumidores 

da notícia, os leitores, ou como até mesmo dos produtores dela, problemas 
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próprios da apuração: ausência de fontes, falta de exatidão, de pluralidade e 

equilíbrio entre as diferentes perspectivas são fatores indicados a fim de sustentar 

determinada avaliação. No entanto, nem sempre estão claras as exigências feitas a 

uma abordagem jornalística, ou seja, pouco se explicita a respeito de qual é sua 

contribuição esperada para o público, em termos de formação para o exercício da 

cidadania (ROTHBERG, 2010). 

 Como metodologia escolhida para esta pesquisa de análise da cobertura 

midiática em casos de violência contra negros, foi o enquadramento. Este conceito 

origina-se da obra Frame Analisys do sociólogo norte-americano Ervin Goffman. 

Enquadrar ajuda a construir uma determinada visão que orienta ações. 

 Os enquadramentos começaram a ser estudados nos campos da 

comunicação e do jornalismo nos anos 1980 (VIMIERA, 2011), tendo Todd Gitlin 

como pioneiro, com uma pesquisa sobre a cobertura jornalística relacionada ao 

Students for a Democratic Society (SDS), um tradicional movimento estudantil dos 

EUA  atuante desde a década de 1960. Com base na ideia de que enquadramentos 

são princípios de seleção, Gitlin acreditava que os processos midiáticos também 

são padrões persistentes de cognição, interpretação e apresentação (VIMIERA, 

2011). 

 Posteriormente, Robert Entman (1993) leva o equadramento para o 

jornalismo utilizando, por exemplo, a noção de hegemonia midiática e fornecendo 

elementos substanciais para a consolidação desta área como um vasto campo de 

pesquisa para os estudos do Jornalismo.  

 Enquadrar, para o autor, é selecionar alguns aspectos de uma realidade 

percebida. Primeiro ocorre a identificação do acontecimento, detectando se é de 

ordem politica ou econômica. Depois, as causas que motivaram o acontecimento; 

busca os atores envolvidos; soluções sugeridas e a quem é creditado o poder de 

resolução e, por fim, verifica quais recursos foram utilizados na construção dos 

discursos. Segundo Entman, os enquadramentos podem aumentar ou diminuir a 

importância de certos acontecimentos ou ideias. Induzem o público-alvo a pensar e 

decidir de maneira particular. Assim, ao invés da quantidade e volume, é o valor da 

informação que influencia a habilidade de interpretação dos cidadãos. É necessário 

haver qualidade. E, entende-se por qualidade, neste contexto, algo bastante 
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preciso, claro, conciso. A informação abrangente demais, até para mascarar o viés 

do autor, pode permitir diversas interpretações e conclusões. 

 Valores morais (verdade, objetividade e isenção) são esperados, tanto do 

veículo quanto do profissional; e o jornalismo é, consequentemente, um campo do 

dever, da obrigação moral e ética. Segundo Danilo Rothberg: 

Fatos e acontecimentos complexos e relevantes devem ser noticiados de 
maneira abrangente, verificando se seus antecedentes e implicações, 
relações historicamente constituídas etc. Eleições merecem enfoque sobre a 
política como instrumento de negociação democrática, de arbitragem entre 
interesses conflitantes. As soluções propostas devem ser analisadas segundo 
as lições trazidas por iniciativas semelhantes ou correlatas no passado e de 
acordo com as projeções de desempenho esperado. Não se trata apenas de 
“ouvir os vários lados” de um assunto, conforme reza o senso comum dos 
jornalistas, mas sim de apurar a diversidade de perspectivas que importam 
para o fato em exame. (ROTHBERG, 2010, 58) 

 

 

Racismo no Brasil e nos Eua 

 Mesmo que o Brasil tenha sido colônia de exportação, e os solos norte-

americanos, de povoamento, há semelhanças na problemática racial dos dois 

países, uma vez que ambas colônias foram construídas em cima de genocídio e 

escravidão. 

 Mas o Brasil, diferente dos EUA, se baseia, ainda, na ideia de uma 

democracia racial e miscigenação, como se esses fatores pudessem minimizar ou 

ocultar seu racismo sistêmico.  

Através dos processos de mudanças psicossociais em nossa sociedade cuja 

cultura foi moldada em desigualdades e racismos, o cidadão se engana repetindo o 

passado no presente. Malcom X reiterava que não existe capitalismo sem racismo, 

e apesar com a abolição da escravidão e o trabalho livre, a ordem e acomodação 

racial não mudaram (FERNANDES, 2007). 

Aqui não houve tiveram uma segregação entre as etnias vista de forma legal, 

como nos EUA, mas existiu e ainda existe um esforço sistemático e consciente para 

anular, apagar e deturpar a verdadeira questão racial. É mais fácil esquecer o 

passado e pregar o discurso da meritocracia e ignorar as condições sociais do negro 

e pardo que são condenados a desigualdade racial, não importa o quão privilegiado 

financeiramente seja. O mundo foi construído pelas minorias étnicas escravizadas, 

mas não para elas o habitarem. 
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Valem lembrar que a miscigenação não ocorrera para fomentar a igualdade 

racial, e sim para ter mais população escrava e diferencias os semilivres (os mais 

claros) dos escravos mais escuros. Os mestiços eram mais interessantes do que o 

homem totalmente livre ou totalmente escravo. Os pardos conseguiam ascender 

melhor em sociedade já que havia uma transmissão da posição social e 

probabilidade de poder, muito maiores que a de um negro escuro, sem o 

“privilégio” de ter uma parte branca. Claro que isso, no começo, não se deu de 

forma desorganizada e inconsciente. Os escravocratas sabiam que o contrário seria 

abolir a própria estrutura que criaram, estrutura que se baseava na diferenciação, 

e também não quer dizer que, porque isso ocorria, que esse homem mais claro não 

sofria racismo.  

 Uma consciência racial começou a crescer, e com ela, o orgulho de ser 

negro. Mais pessoas negras de pele clara começaram a se identificar como negros, 

mesmo, devido os critérios raciais brasileiros, a pessoa poderia ser vista como 

branca. E desta forma, movimentos negros podiam parecer extremistas, 

intolerantes e perigosos aos brancos. Nos EUA surgiram grupos considerados 

radicias, como o Partido Pantera Negra,  mas, ao contrário do que se pensava, ele 

não praticava violência aos brancos ou policiais e eram bem organizados. 

 O grupo possuía um programa de 10 pontos, e em cada um, havia uma 

demanda. Queriam liberdade, empregos à população negra, queriam o fim da 

violência policial contra negros, educação de qualidade e que ensinasse a 

verdadeira história do país, etc. E, apesar de defenderem o uso de armas, elas 

nunca foram utilizadas para matar alguém.  

 Como um sintoma de trauma geracional, a população negra do sul dos 

EUA começou a fugir para o centro, norte e noderte do país. Mesmo após o fim da 

escravidão, negros viveram décadas sendo marginalziados e humilhados só pela cor 

da pele. 

 

Jornalismo e a luta racial 

O jornalismo vai além de sua limitação a uma simples atividade industrial e 

mercantil para ser um dos pilares da vida pública livre, autônoma, democrática e 

justa. Seu agir ético e análise histórica visam reforçar garantir e qualificar o 

trabalho do jornalista através de uma visão crítica.  
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A notícia não é, porém, um produto inerte e cabível numa fôrma e numa 
embalagem. Nem o seu conteúdo destina-se a um usufruto único por parte 
de qualquer ‘consumidor’ isolado. Aliás, notícia nem seria um produto de 
consumo. Por se destinar à consciência e não ao corpo, o valor da notícia 
terá de ser classificado muito mais como valor de troca do que como valor 
de uso. O principal proveito de uma notícia será o proveito dialógico e 
dialético, insumo para a partilha e para o cotejo das informações;  
combustível para o debate, para a polêmica e até o para o conflito. 
(SILVA, 2010, 13) 

 

 O questionamento feito a seguir é como o jornalismo cobriu - e ainda cobre - 

a luta racial e como elas aconteceram? 

O racismo é estrutural e uma herança de muitos séculos em nosso país. Até o 

momento ele garante privilégios, maiores ou menores, a determinados grupos, 

mesmo entre as classes subalternas; e incentiva certas ações e comportamentos, 

que geralmente, são racistas. 

Os estudos culturais e sociais, para Carlos A. Gadea, são responsáveis por 

protagonizar discussões sobre racismo e antirracismo, as identidades coletivas e as 

diferenças culturais, buscando as conexões com os problemas políticos e culturais.  

A questão racial e a escravidão devem ser debatidas, e não silenciadas. 

Apesar de a “comunidade negra” ter reforçado entre seus membros, uma 
vez mais, o senso de um pertencimento grupal sustentado numa história 
compartilhada de segregação, discriminação, e escravidão, e baseado no 
orgulho da descendência e herança cultural africana, a chamada da 
consciência racial não parecia plenamente convincente aos olhos de muitos 
jovens indignados com a morte do Martin. Embora tenha sido a oposição do 
racismo e à discriminação, no amplo sentido, o motor daqueles 
descontentamentos não parecia expressar, tão fielmente, uma oposição 
frontal na base de uma posição de força que teria surgido da “natural” 
dicotomização da sociedade em “raças” (GADEA, 2013, 15) 

 

 Os jovens negros que facilmente reconhecem a sua negritude, aponta 

Gadea, é porque lhes foi moldada a um local de residência e a uma sociabilidade 

específicos, como o bairro, a favela, amplamente percebidos pelo senso comum 

como próprio do espectro sociocultural da população negra. De forma subliminar ou 

não, a mídia tem um papel decisório nisto. 

As questões relativas à solução do problema do racismo, de maneira geral, 
são extremamente complexas. Desejo enfatizar um aspecto que acho 
muito importante: trata-se da relação entre a imprensa e a sociedade, que 
é mais complexa do que pode parecer. O direito à liberdade de imprensa é 
equivalente ao direito à informação. Direito à informação não é um direito 
do jornalista, assim como a liberdade de imprensa não é uma liberdade 
para o jornalista. É um direito social, é à sociedade que pertence o direito 
à informação (AZJENBERG, 2002, 34) 
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 Ainda, para Bernando Ajzenberg, a problemática do recismo na mídia 

não é uma questão individual ou profissional, e que ela – a mídia - tem percepção 

de sua própria responsabilidade, mas focando no poder adquirido e não na 

responsabildiade social, de fato. “A mídia é, em grande parte, a responsável pelo 

estereótipo do jovem pobre, negro e consequentemente, criminoso” (SILVA, 2008, 

p. 9). 

 

Descrição dos Casos 

Mike Brown 

 

 Com apenas 18 anos, recém-formado no colegial, saiu com seu amigo 

Dorian Johnson e roubaram cigarrilhas no mercado. Foi noticiado rapidamente à 

polícia local, e quando a viatura passou por uma rua próxima da àrea, viu que os 

jovens se encaixavam na descrição. O policial os enquadrou de uma forma violenta, 

pressionando o carro entre os jovens e uma parede. Johnson fugiu enquanto Brown 

gritava para o amigo correr. Darren Wilson atirou duas vezes no jovem, de dentro 

do carro. Um tiro não pegou Mike, já o outro pegou em seu polegar. O rapaz 

conseguiu sair correndo e Wilson foi atrás e, já se rendendo com as mãos 

levantadas, de costas, levou pelo menos mais nove tiros.  

 

Dylann Roof 

 

 Jovem branco de 21 anos, que aparentava inofensivo, planejava uma 

guerra racial desde a morte de Trayvon Martin, em 2012. No dia 17 de junho de 

2015 Roof decidiu participar de uma hora da sessão de estudos da Bíblia na 

Emanuel African Methodist Episcopal Church. Após a sessão de estudos, Roof 

levantou-se calmamente e disparou a arma nunca antes usada. As pessoas 

começaram a correr e a gritar, angustiadas e desesperadas. Muitas conseguiram 

escapar ilesas, mas infelizmente, nove foram atingidas e mortas. Seis mulheres e 

três homens, entre eles o pastor da igreja e o senador Clementa Pinckney 

(SHOOTING SUSPECT…, 2015). 

 Assim que terminou o tiroteio, o rapaz saiu apressado e entrou em seu 

Hyundai preto. Não voltou para casa. Na manhã seguinte, foi pego por policiais 
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graças a uma florista, Debbie Dills, que reconheceu sua foto e o seguiu. (DE GRAFF, 

2015). Assim que foi parado pela polícia, confessou o crime. Só que Dylann estava 

com fome, já devia estar há umas 16 horas sem comer, então, ao caminho da 

prisão, os policiais pararam no Burguer King para o rapaz comer. Privilégio que só 

um rapaz branco poderia ter (SILVESTEN, 2015). 

 

Chacina Osasco-Barueri 

 

 Nos dias 8 e 13 de agosto de 2015, os municípios de Barueri e Osasco 

sofreram uma de suas maiores chacinas já registradas, deixando um total de 18 

mortos, sendo 15 delas em Osasco, com mais seis feridos, e três em Barueri. Por 

um efêmero instante a morte de jovens negros e pobres periféricos virou um marco 

histórico. 

 A Chacina começou por volta das 20h30 em Osasco e se estendeu até às 

22h, atingindo os bairros de Jardim Elvira, Jardim Munhoz Júnior, Rochdale, Jardim 

Helena Maria e Vila Menk, sendo que o maior deles aconteceu em um Bar na Rua 

Antônio Benedito Ferreira, no bairro Jardim Munhoz Júnior, deixando 8 mortos e 2 

feridos.  

 Já os Ataques em Barueri aconteceram nos bairros Parque dos Camargos 

e Engenho Novo. O primeiro foi na Rua Carlos Lacerda, em Engenho Novo, matando 

uma pessoa, e o segundo na Rua Irene, em Parque dos Camargos, deixando duas 

pessoas mortas (RESK, 2015). 

 

Análise dos Casos 

 

 The New York Times  

 

História do Jornal 

 Criado em 18 de setembro de 1851 pela The New York Times Company, o 

The New York Times tem sua versão impressa tem a segunda maior circulação, 

atrás do The Wall Street Journal, e a maior circulação entre os jornais 

metropolitanos nos Estados Unidos. Em 2009, estava classificado em 39º lugar do 

mundo por circulação. No entanto, seguindo tendências da indústria como um todo, 
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a sua circulação semanal caiu para menos de um milhão por dia desde 1990 (PÉREZ-

PEÑA, 2009). 

 

 

Análises casos Mike Brown 

 

 Foram analisadas quatro matérias do NYT (View of #Ferguson Thrust; 

Grief and Protests Follow Shooting of a Teenager; Michael Brown’s Shooting and Its 

Immediate Aftermath in Ferguson e Mike Brown and Black Men) sobre o caso da 

morte de Mike Brown. O veículo frisa bastante a importância que a mídia social 

teve no caso do jovem. Em algumas partes somos levados a acreditar que a polícia 

não teria dado a mesma atenção ao caso se não fosse pela explosão nos veículos 

virtuais. 

 Os critérios de noticiabilidade de Nilson Lage são encontrados em 

abundância, como por exemplo: Atualidade, Intensidade, Relevância Social ou 

Humana. São escutadas diversas fontes, de maioria individual e oficial. Também 

foram ouvidos representantes de ONGs e Associações para inclusão dos negros. 

 A mãe e parentes próximos de Brown foram ouvidos para testemunhar. O 

amigo que estava junto de Mike no dia, Dorian Johnson, foi ouvido mas bem 

brevemente. A cobertura teve um enquadramento bem focado, em determinados 

momentos, para a parte jurídica e mais burocrática do caso. Também não exclui ou 

altera os fatos do caso de Mike, apesar defender o jovem e alegar crime racial pela 

parte do policial em diversos pontos. 

 A maneira como foi enquadrado se Mike estava com as mãos levantadas 

ou não, se avançou no policial e quantos tiros levou, por exemplo, foi interessante 

pois há controvérsias do ocorrido. Colocam os diversos lados, e as fontes oficiais 

como o prefeito da cidade, o chefe da polícia, e até o ex-presidente Obama, são 

citados como fontes oficiais que dão uma contextualização. Quase não é citado o 

nome do policial, talvez, não querendo incriminá-lo. 

 O chefe de polícia, Jon Berman, que é bastante citado, diz que Mike 

avançou em direção ao policial e tiveram um confronto dentro do carro e a arma 

foi disparada acidentalmente. Não especificou quem disparou a arma. Já Antonio 

French, vereador de Ferguson, parece ir contra o relato de Berman. 
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 Na matéria Mike Brown and Black Men, o autor se baseia totalmente em 

pesquisaas e fontes bibliográficas fidedignas. Constrói a narrativa em cima de 

estudos que falam dos maiores índices e chances de meninos negros não se 

graduarem na escola, de morrerem e serem presos mais cedo que a média branca.  

 O jornal trouxe uma contextualização, mesmo que rápida, do racismo 

nos EUA e não condena ou criminaliza a população negra revoltada com o 

genocídio. 

 Percebe-se uma preocupação do veículo em cobrir o caso da maneira 

que ele “merece”, por exemplo, tem matérias que fazem uma linha do tempo do 

dia da mrote do jovem até chegar ao fim do mês, e trazem um Q&A (Perguntas e 

Respostas) sobre o ocorrido. Nunca vão totalmente contra a polícia, 

explicitamente, mas também não duvidam de que Brown era inocente, que estava 

desarmado e com as mãos levantadas quando morreu. 

 

Dylann Roof 

 

 Matérias analisadas são: Nine Killed in Shooting at Black Church in 

Charleston; Dylann Roof, Suspect in Charleston Shooting, Flew the Flags of White 

Power;  Church Massacre Suspect Held as Charleston Grieves e Dylann Roof Photos 

and a Manifesto Are Posted on Website.  

 O enquadramento dado nesta construção narrativa é o de ouvir as fontes 

principais do ponto de vista do Estado, como policiais e ministros. Civis não foram 

ouvidos, tampouco as vítimas do massacre, só conhecidos e frequentadores da 

igreja. O recorte é muito mais oficial do que individual. 

 Como resultado do acontecido, e da repercussão da resposta do 

departamento de polícia, as pessoas demonstraram sua revolta através das redes 

sociais, criando até mesmo hashtags e campanhas. A matéria não apresenta dados 

concisos, deixando duvidas em vários pontos. Não se encontram fontes primárias, 

apenas secundárias como os chefes de polícia e de Estado. 

 Os amigos de Roof são ouvidos e nas matérias trazem uma 

contextualziação da antiga vida do jovem: o que ele fazia, lugares que 

frequentava, escolas e antecedentes criminais.  
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Jornal El País 

 

História do jornal 

 

 O jornal espanhol, nascido em 1976, conta com uma média de 457.000 

exemplares diários, sendo um diário de grande circulação, com a maior tiragem da 

Espanha. Em 26 de novembro de 2013, foi lançada uma versão do El País em 

português. O site tem publicação própria e traduções da versão original e é 

chamado de "El País Brasil". 

 

Análise caso Dylann Roof 

 

 Nas matérias: Polícia de Charleston prende Dylann Roof, suspeito de 

massacre em igreja; Dylann Roof, autor da chacina de Charleston queria “uma 

guerra racial”; e : Atirador mata nove em igreja afro-americana nos Estados 

Unidos, as palavras-chaves em comum são “suspeito” e “crime de ódio”. 

 O El País contextualiza em cada uma das matérias analisadas o passado 

histório racial dos EUA. Traz um histórico de outros casos de tiroteios contra negros 

e guerras raciais que ocorreram. O histórico criminal do Dylann está muito melhor 

explicado do que o do NYT, e usa-se outros veículos como fontes bibliográficas. O 

prefeito da cidade é citado algumas vezes e entra como fonte oficial, e, ao ler, soa 

dados e falas repetitivas. 

 

Análise Mike Brown 

 

 Matérias: A tensão racial explode no Meio Oeste dos Estados Unidos; 

Ferguson evoca incômodos ecos do passado nos Estados Unidos; e O jovem negro 

morto recebeu pelo menos seis disparos de um policial. 

 O El País cita, também, em todas as matérias analisadas, um contexto 

histórico e social da questão do racismo. Conta e traz imagens de manifestações 

antigasou Os arranhões, para os policiais, eram devidos a briga que, supostamente, 

o jovem teve com o policial. Um dos advogados da família, Daryl Parks, entra como 

fonte especializada e defende que Brown estava se rendendo.  
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Folha de S. Paulo 

 

História do Jornal 

 Em 1921 quando foi fundada a Folha da Noite que a história do Grupo 

Folha Começou. Logo após vieram a Folha da Manhã (1925) e a Folha da Tarde 

(1949). Os três jornais foram fundidos em um só e formaram a Folha de S. Paulo em 

1960. Poucos anos depois, o jornal abandona a composição a chumbo e se torna o 

primeiro no país o sistema eletrônico de fotocomposição.  

 Conforme vai crescendo e se popularizando, criam seções como 

“Tendências e Debates” – criada em 1976 -  pautada pelo princípio da pluralidade, 

e desempenha um papel importante no processo de redemocratização do Brasil. 

 

Análises  

 

 Nas cinco matérias analisadas (Saiba quem são os mortos na maior 

chacina do ano em SP; Chacina na Grande SP é 1º forte revés para secretário de 

Alckmin; Corregedoria da PM investiga 19 por chacina na Grande SP; 18 são 

policiais; Chacina com 19 mortos na Grande SP pode ficar impune, diz promotor; e 

Soldado da PM é preso por suspeita de envolvimento em chacina em SP) percebe-se 

claramente um posicionamento político do veículo. A chacina aconteceu e, ainda 

assim, a Folha enaltece Alexandre de Moraes, o então secretário peemebedista, e a 

gestão do tucano Geraldo Alckimin. 

 A Folha se baseou nas informações dadas por Moraes, mas não 

entrevistou fontes testemunhais ou que podiam contextualizar as chacinas de SP. 

Quando fazem um perfil das vítimas, é de forma muito superficial. Não questionam 

as perguntas que foram deixadas em aberto, como por exemplo: quem matou? Por 

que algumas testemunhas voltaram atrás em seu relato? Por que os policiais não 

estão presos? 

 Na época, o governo disse que todos estavam trabalhando para concluir 

e esclarecer o ocorrido, mas isso não foi cumprido, e tampouco cobrado pelo 

veículo. 
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A investigação atribuiu outros assassinatos anteriores ao mesmo grupo, como 

retaliação à morte de um PM e de um guarda. Os jornalistas deixam claro que esses 

crimes não tiveram participação das vítimas. 

 Selecioanaram alguns slideshows com fotos das mães das vítimas da 

chacina, por exemplo. É enfatizado que, mesmo após um ano do ocorrido, estas 

famílias ainda se encontram em dificuldades – necessitados de doações -  e vivem 

com medo. Mas não traz soluções a estes medos, ou o porquê delas viverem assim. 

Deixa claro que a população não se sente segura com a polícia, mas não questiona 

o Estado. 

 

Considerações Finais 

 A história do jornalismo e dos negros tem um ponto em comum: 

embates. O jornalismo, que serve a dois senhores, e a luta racial, que se confronta 

com o mundo dos brancos. O jornalismo com seu papel emancipatório, e o negro, 

tentando se emancipar das correntes do racismo estrutural. 

 Tratar dos direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais, 

passou, de certa forma, a ser papel do jornalismo e da imprensa. Segundo 

Fernanda Coelho da Silva, dentre os direitos socioeconômicos mais negligenciados 

no país, está o direito à comunicação. Para exercer a cidadania e viver em 

sociedade democrática, é necessário ter o direito à comunicação. E as minorias no 

Brasil não exercem plenamente esse direito. 

 Mas mesmo quando é exercido esse direito, há de ser cauteloso, pois a 

mídia reproduz estereótipos que podem ser racistas; possuir uma carga 

preconceituosa. Como tratar negros como “bandidos” e brancos como “suspeitos” – 

nota-se um tratamento do gênero, no El País – e automaticamente gerar uma 

marginalização que está ligada à raça e cor. 

 O jornalismo pode ser um recurso importante para a emancipação dos 

negros e a luta contra o racismo. Ele também deve continuar sendo um espaço 

livre, de discussão e crítica dentro na nossa sociedade democrática. Enquanto isto 

não acontecer, e continuar a manipulação da mídia (ABRAMO, 1988) a população 

negra, talvez, tenha que se emancipar dos próprios meios de comunicação para ter 

a comunicação de fato. Assim, então, o jornalismo e as pessoas poderão se libertar 

da Imprensa manipuladora, capitalista, cheia de estereótipos e preconceitos. 
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