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RESUMO

As dificuldades enfrentadas pelo negro no território nacional é um problema histórico. Apesar de o Brasil ser a primeira nação do mundo, fora do 
continente africano a ter população afrodescendente, o racismo além de ser real, é perverso. Nesse sentido, essa pesquisa parte de um incômodo 
surgido no momento em que se nota uma baixa representação de jornalistas negras no telejornalismo brasileiro. levanndo em consideração os 
fatores históricos responsáveis pela construção da identidade nacional, pois além de ter que enfrentar o preconceito racial, pelo simples fato de 
serem negras, quando também é mulher e negra isso parece duplicar, assim como os desafios para a conquista dos direitos, bem como do espaço 
no mercado de trabalho. Ser mulher, ser negra, ser jornalista. Eis um desafio a ser enfrentado por aquelas que decidem seguir uma carreira nos 
meios de comunicação. Quer seja pela falta de enquadramento nos padrões estéticos que são impostos e cobrados pela mídia, ou pela baixa 
oportunidade de acesso a uma formação educacional mais avançada, que a maioria das mulheres negras não tem. Com isso, a inserção neste 
campo de trabalho se torna ainda mais difícil, inclusive quando a mídia nacional, mesmo tendo a população brasileira composta majoritariamente 
por negros, não os retrata. E quando há a retratação do negro na mídia, não o retrata em situações cotidianas, muito menos positivas (FERRO, 
2012). Desta forma, o mesmo pode não encontrar forças para transpor as barreiras que são postas em sua frente, pois vê-se desacreditado por 
não ter referências, tampouco se enxerga como fator essencial na construção da identidade nacional, já que é isso que é notado, se estivermos 
de acordo com os meios de comunicação. Consequentemente, a mulher negra se vê em maior desvantagem com tudo isso. Visto que a sua figura 
é sempre representada de maneira sexualizada, além de ser mostrada ocupando cargos de subserviência, ou seja, aqueles que não exijam um 
maior nível de escolaridade. Para o comunicólogo Marcelo Sabino Luiz: o preconceito contra a mulher negra sempre foi bem subterfugido, na 
mídia e sociedade, causa nelas um abalo psicológico, perante a sua situação nas relações enquanto cidadã ou pessoa, principalmente mediante 
ao mercado de trabalho (LUIZ, 2013). No que se refere ao jornalismo, a ausência da mulher negra, sobretudo nos telejornais, é evidente. E por 
mais contraditório que pareça, essa falta de negros no telejornalismo é notória também em território baiano, o estado com maior número de 
pessoas que se autodeclaram pretas, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no censo de 2010. Outro fato 
que atesta essa ausência negra é que quando se fala em mulher negra e jornalista, a primeira, e talvez a única, de grande referência que nos vêm 
à mente é a da jornalista Glória Maria, conhecida nacionalmente por seu trabalho na Rede Globo de Televisão. Isso não se deve apenas ao fato de 
ela ter sido a primeira repórter negra na TV brasileira, mas sim por ela ser uma exceção. Portanto, se há uma exceção, é porque existe uma regra, 
regra essa onde algumas poucas passam pelo gargalo (XAVIER, 2013). Nesse sentido, para falar do tema em questão e buscar entender os fatores 
que desenham o atual cenário da baixa representatividade de jornalistas negras baianas, iniciamos traçando um paralelo entre a quantidade de 
negros que têm acesso ao ensino superior, bem como a quantidade que se dispõe a estudar comunicação e que consegue uma vaga no mercado 
de trabalho. Em seguida é tratado sobre empoderamento, palavra nova, mas de grande relevância nas pautas negras e finalizamos fazendo um 
levantamento da atuação de mulheres negras no jornalismo baiano, levando em consideração o espaço que essas ocupam.
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