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RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) analisa o campo da filosofia 

africana como área privilegiada para compreender as nuances do racismo e 

epistemicídio negro na sociedade, jornalismo e imprensa brasileira. A metodologia 

central da monografia tem os seguintes componentes de avaliação: o contexto 

histórico do preconceito racial no país e no ocidente, uma análise sobre racismo 

epistêmico e, ainda, um breve exame dos casos das mortes de George Floyd nos 

Estados Unidos, de João Alberto Silveira no Brasil e, também, da chacina decorrente 

de uma operação policial na comunidade do Jacarezinho, no estado do Rio de Janeiro, 

através de uma perspectiva filosófica africana, assim como de algumas teorias da 

comunicação. 

 

Palavras-chave: Filosofia Africana. Jornalismo Brasileiro. Imprensa Brasileira. 

Racismo. Ocidente. Epistemicídio. Comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This Course Conclusion Paper (TCC) analyzes the field of African philosophy as a 

privileged area to understand the nuances of racism and black epistemicide in Brazilian 

society, journalism and the press. The central methodology of the monograph has the 

following evaluation components: the historical context of racial prejudice in the country 

and in the west, an analysis of epistemic racism and also, a brief examination of the 

cases of the deaths of George Floyd in the United States, João Alberto Silveira in Brazil 

and yet, the slaughter resulting from a police operation in the Jacarezinho community, 

in the state of Rio de Janeiro through an African philosophical perspective and also, 

through some theories of communication. 

 

Keywords: African philosophy. Brazilian journalism. Brazilian press. Racism. Western. 

Epistemicide. Communication. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta monografia pretende apresentar a filosofia africana como um campo 

privilegiado para (re)pensar o racismo no jornalismo e na imprensa brasileira. No 

entanto, para compreender as relações que se fazem presentes entre a filosofia e o 

jornalismo, faz-se necessário compreender, em profundidade, o racismo em suas 

raízes históricas e, também, as suas consequências para os tempos atuais. 

Através deste trabalho, descobri-me, para além de uma jornalista antirracista, 

uma pessoa afrocentrista, alguém que acredita no estudo da história africana e 

afrodiaspórica como ferramenta para minimizar os esforços das próximas gerações 

na luta contra o racismo e as mais demasiadas opressões ancoradas no princípio de 

superioridade da raça branca, em especial, dos homens brancos. 

A pesquisa é fruto, primeiramente, de um interesse pessoal. Descobri a filosofia 

africana na voz de Katiúscia Ribeiro, em 2018, quando estava no terceiro semestre 

do curso de Jornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA). O vídeo “Cosmovisão Africana Profª Katiúscia Ribeiro”, disponível no 

YouTube, é um registro da fala de Katiúscia durante um curso livre sobre história e 

cultura da África realizado pela União dos Estudantes Africanos e da Diáspora 

(UEAD/UFRJ). Nele, a professora explica como a racionalidade excessiva, imposta 

pela ocidentalização, impede que negros e negras brasileiros/as tenham acesso às 

aprendizagens de seus antepassados por meio das sensações, da oralidade, dentre 

outros dispositivos.  

Entendi, a partir da filosofia africana, que se o jornalismo é busca pela verdade 

– inclusive, sempre me questionei também de que verdade estaríamos falando – então 

deveria fazer da comunicação, em especial a comunicação que se faz por meio da 

imprensa, instrumento na minha busca pessoal pelas histórias sobre o passado de 

meus ancestrais que não me foram contadas, nem pelos livros de história, muito 

menos nos cursos dos mais variados níveis de ensino dos quais fui aluna. 

Consequentemente, a partir dessa premissa pessoal, sirvo à sociedade, 

circunscrevendo o nome de meus ancestrais, de meus mais velhos em espaços 

hegemônicos de poder, disputando nosso conhecimento como legítimo, por exemplo, 

dentro da universidade.  

O propósito deste trabalho de conclusão de curso (TCC), inicialmente, era 

realizar uma reportagem sobre a filosofia africana e sua importância no contexto 
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brasileiro, mas as circunstâncias da pandemia, ocasionada pela COVID-19, tornaram 

as entrevistas presenciais, as captações de imagens, áudio, dentre outros detalhes 

que se fazem necessários para escrever ou produzir uma reportagem multimídia em 

profundidade, inviabilizados. Desse modo, as leituras que realizei desde 2017, as 

entrevistas que foram realizadas no Semestre Letivo Suplementar no intuito da 

produção da reportagem em formato online e, ainda, o consumo de conteúdo sobre a 

filosofia africana de forma remota, tomaram forma de monografia. 

Como jornalista produzindo um texto acadêmico, não tenho a pretensão de 

esgotar o tema, nem mesmo me posicionar como especialista em filosofia africana, 

mas, sim, apresentá-la àqueles que nunca ouviram falar sobre ela, especialmente aos 

negros(as) jornalistas, como uma possibilidade de revisão de quem somos, assim 

como um instrumento de retomada do nosso poder ancestral e ferramenta de combate 

na luta antirracista. 

No primeiro capítulo “Racismo como modus estruturante de vida no Ocidente”, 

o racismo será analisado como modus estruturante de vida no Ocidente, ou seja, como 

um agenciador de vida, tradições históricas e determinados legados nos países 

ocidentais. Por meio dele, será possível compreender os conceitos de “maafa” ou 

descarrilamento civilizatório. No subcapítulo de “Epistemicídio: a outra face do racismo 

e suas imbricações”, explica-se como o preconceito racial desemboca no 

epistemicídio, tornando a discriminação por raça fator preponderante no déficit 

educacional brasileiro no que diz respeito ao ensino da cultura africana e afro-

brasileira nas escolas e universidades do nosso país. 

No segundo capítulo, tratar-se-á do racismo especificamente no campo 

jornalístico. Com atenção às contribuições de Muniz Sodré (2014), a proposta de 

“Racismo no jornalismo brasileiro” é abordar didaticamente como a discriminação 

contra pessoas negras tem ligação direta ao elitismo brasileiro e, ainda, como o 

preconceito se divide em categorias nesse setor, tornando-se não só uma prática 

cultural, mas também institucionalizada pelas organizações de poder. 

“A representação de pessoas negras na imprensa brasileira” faz uma análise 

de três casos de assassinatos de pessoas negras ocorridos em plena pandemia 

ancorado em exemplos de manchetes de veículos tradicionais da imprensa. Nele, de 

forma breve, discute-se ainda, a importância da imprensa negra no brasil. 

“Filosofia Africana: um campo privilegiado para (re)pensar o racismo no 

jornalismo brasileiro” é a proposta de solução ou minimização das opressões 
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suscitadas pelo racismo. Nele, será apresentado o conceito de filosofia africana, como 

a filosofia de modo geral influencia as relações humanas e, mais especificamente, 

como o pensamento africano, antes mesmo do estabelecimento do termo “filosofia”, 

empreende esforços para a composição de um estudo sistemático do saber. 

Por fim, no último capítulo, o discurso da escritora Chimamanda Ngozi Adichie 

(2009) será utilizado para exemplificar como o estereótipo de raça, atribuído aos 

povos africanos, tem consequências nas Américas e, também, comparado às 

estratégias adotadas pelo discurso jornalístico. 
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1 RACISMO COMO MODUS ESTRUTURANTE DA VIDA NO OCIDENTE 

 

Neste capítulo, pretende-se apresentar as raízes do racismo no Brasil, os 

princípios ocidentais que acarretaram na discriminação por cor/raça e, ainda, uma 

breve introdução do conceito de “maafa” ou descarrilamento da população negra sob 

a luz de Marimba Ani (1988), da brasileira Aza Njeri (2019) e Wade W. Noble, citado 

por Njeri. Esses três pensadores consideram e creditam, na afrocentricidade e na 

história africana, uma possibilidade de reacender o sol dos negros da diáspora 

africana.  

“Reacender o sol” é um termo, especificamente, utilizado por Aza Njeri (2019) 

em suas palestras e aparições públicas por meio das redes sociais. Trata-se de uma 

metáfora que pode ser entendida como “voltar-se para a ancestralidade” ou, até 

mesmo, “redescobrir-se”, auto iluminar-se por meio do conhecimento sobre quem 

foram nossos antepassados e, consequentemente, quem somos na diáspora africana. 

Portanto, para qualquer compreensão do presente, é preciso “voltar ao começo”. 

Originalmente, o termo “ocidente” tinha um significado geográfico, contrastando 

a Europa das culturas e civilizações ligadas ao Oriente Médio, norte da África, Ásia 

meridional, sudeste asiático e Extremo Oriente. Culturalmente, o mundo ocidental ou, 

simplesmente, Ocidente, é um termo que se refere a diferentes nações, a depender 

do contexto. Não há detalhes na literatura da história, geografia ou demais áreas, 

sobre um limite entre as semelhanças e diferenças dessas nações, mas se pode 

constatar uma significativa descendência europeia em todas elas, além de práticas 

influenciadas pelo continente europeu. Esse é o caso do Brasil. 

A nação brasileira é considerada um país ocidental, pois mantém, de algum 

modo, tradições culturais europeias, apesar da diversidade. O Brasil herda 

configuração política, língua, dentre outros aspectos culturais advindos da Europa até 

os dias atuais.  A noção cultural do termo também se explica no caso de países, como 

a Austrália, localizada no Extremo Oriente, e que, ainda assim, é considerada um país 

ocidental por adotar conjuntos de valores associados ao continente europeu, os 

chamados “valores ocidentais”. Esses valores incluem um legado de normas sociais, 

valores éticos, crenças, sistemas políticos, artefatos e tecnologias. 

As influências culturais brasileiras não advêm exclusivamente do continente 

europeu. Povos originários, a exemplo dos africanos e indígenas, são tão 

responsáveis pela configuração sociocultural que se desenvolveu na antes chamada 
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Ilha de Vera Cruz quanto os portugueses, mas foram os europeus, por meio de um 

processo de abuso e de violência, de seus recursos econômicos, políticos, artefatos 

e tecnologia, que conseguiram predominar nas chamadas instituições de poder 

brasileiras. Os três principais pilares de formação para a cultura ocidental 

historicamente são: o direito romano; a filosofia grega; e a moral cristã. 

Esses pilares apresentam âncoras profundas com o racismo, em especial, 

devido ao processo de colonização no Brasil que data entre os anos de 1530 a 1822. 

O marco iniciativo se refere ao período em que o governo português enviou, às terras 

brasileiras, a primeira expedição colonizadora chefiada por Martim Afonso de Souza, 

responsável pelo primeiro centro de exploração colonial. Por colônia, entende-se 

politicamente um território ocupado e administrado por um grupo de indivíduos, 

representantes do governo de um país, a que esse território não pertencia. 

A carta de Pero Vaz de Caminha, redigida em 1º de maio de 1500 e 

encaminhada a Portugal por Gaspar de Lemos, considerado um dos maiores 

navegadores de seu tempo, narra as primeiras impressões dos portugueses e suas 

apreensões sobre os povos que encontraram nas terras brasileiras, os indígenas. Em 

todo relato, que pode ser encontrado no repositório online da Fundação Biblioteca 

Nacional, o fidalgo aponta moralmente às características e modo de viver dos povos 

que conheceu:  

 

Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas 

vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos 

sobre o batel; e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles 

os pousaram. (CAMINHA, 1817, p. 2) 

 

Ao final, Pero Vaz ainda descreve as características climáticas da terra, mas 

um ponto que chama atenção é sua opinião sobre o objetivo de catequização dos 

indígenas: 

 

Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa 

alguma de metal ou ferro; nem lho vimos. Porém a terra em si é de muito bons 

ares, assim frios e temperados como os de Entre Douro e Minho, porque 

neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Águas são muitas; 

infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á 

nela tudo, por bem das águas que tem. Porém o melhor fruto, que nela se 

pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal 

semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. (CAMINHA, 1817, p. 14) 
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Através das palavras de Caminha, é possível notar um dos pilares do mundo 

ocidental acima descritos: a moral cristã. Por outro lado, aqui, não faremos uma 

análise profunda da carta, entretanto, não é difícil notar que essa moral impositiva sob 

populações que não tinham o cristianismo como religião é precursora de um dos 

maiores genocídios físicos e culturais, para além do genocídio da população negra, 

que a história da humanidade já viu: o genocídio da população indígena nas Américas.  

Em “O maior genocídio da história da humanidade”, Grondin e Viezzer (2018) 

asseguram que a invasão europeia nas Américas provocou um extermínio de 90 a 

95% da população total até os dias atuais. A história evidencia que, também, os 

europeus foram os primeiros a chegar na costa atlântica da África em busca de uma 

rota alternativa às Índias. A mão de obra escrava, a partir dali, passava a ser o maior 

carro-chefe da economia europeia. 

A partir do século XVI, porém, o Brasil passa a ser o principal mercado 

consumidor de escravos. De acordo com a entrevistada para a presente pesquisa, 

Cleidiana Ramos1, jornalista, mestra em Estudos Étnicos e Africanos e doutora em 

antropologia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), foi a primeira vez que um 

discurso sustentado pela ciência e pela religião apontou para um determinado lugar 

geográfico – a África, dinfundido que “aquilo não eram pessoas, mas sim 

mercadorias”. 

Em kiswahili, língua franca do continente africano, “maafa” quer dizer “o grande 

desastre”. É um termo utilizado, em especial, para se referir ao processo de múltiplas 

violências vividas pelos povos africanos desde a colonização árabe e europeia no 

continente africano até suas consequências na diáspora. Em “Let the Circle Be 

Unbroken: The Implications of African Spirituality in the Diaspora”, Ani (1988) traz um 

outro significado para o termo, definindo “maafa” como o “holocausto africano”.  

Marimba Ani (1988) defende que europeus e outros povos brancos possuem 

uma enorme capacidade para a perpetuação de violência física contra outras culturas. 

Tal fato, segundo a autora, contribuiu para um tratamento “anti humano” contra 

africanos e seus descendentes em todo o mundo. 

Aza Njeri (2019), doutora em literaturas africanas e pós-doutora em filosofias 

africanas, prefere não utilizar o termo “holocausto”. De acordo com a especialista, o 

termo “maafa” pode ser compreendido como um processo de descarrilamento que a 

 
1 Entrevista concedida à I’sis Almeida, em 08 de dezembro de 2021, via videochamada. 
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população negro-africana e negro-diaspórica sofreu. Ainda segundo Aza Njeri (2019), 

nome social africano que a intelectual Viviane Moraes adotou, a escravidão entra no 

continente africano com os árabes e, depois, toma uma proporção maior com os 

europeus, a partir dos tráficos transatlânticos. Para ela, faz-se necessário analisar os 

fenômenos ocorridos a partir desse processo. As contribuições de Aza Njeri (2019) 

podem ser encontradas em seu canal no YouTube, entre temas que vão desde a 

literatura africana à análise de produções culturais afro-brasileiras. 

Wade W. Noble, professor emérito do Departamento de Estudos Africanos da 

Universidade Estadual de São Francisco, é, segundo Aza Njeri (2019), o precursor do 

conceito de “maafa” interpretado como um processo de descarrilamento que o 

continente africano e seus descendentes sofreram. Para explicar o termo, o professor 

se utiliza de uma comparação entre um trem e o processo civilizatório africano. Um 

trem, em seu caminho ao destino final, segue no trilho e, se algo o atinge, ele 

descarrila, mas, ainda assim, segue em movimento. A comparação serve para ilustrar 

que, mesmo com o processo de invasão do continente europeu, a exploração da mão 

de obra escrava, dentre outros processos de descarrilamento, as heranças da cultura 

africana não se perderam. 

Para Njeri (2019), por eixo civilizatório africano se compreende um conjunto de 

formas de ser e estar no mundo. Esse eixo possui centralidade no sujeito negro e traz 

um grau de humanidade muito mais natural à si, já que ele é centro desse 

entendimento.  

“Maafa”, segundo Aza Njeri (2019), inicia-se nas múltiplas invasões ao 

continente africano, atravessa os anos por meio do encarceramento da população 

negra, provocando, assim, um processo de desterro, que pode ser compreendido 

também como processo de desterritorialização. O que surge, a partir desse fenômeno, 

de acordo com Aza, é a existência de pessoas negras miscigenadas nas Américas. 

Os africanos da diáspora passam, dessa forma, a sofrer um racismo estrutural e 

epistêmico que as julga por suas características fenotípicas, culturais e sociais. 

 

1.1 EPISTEMICÍDIO: A OUTRA FACE DO RACISMO E SUAS IMBRICAÇÕES 

 

Uma grave consequência do racismo é o epistemicídio ou racismo epistêmico, 

como alguns autores preferem nomear. A palavra é derivada de epistemologia, de 

origem grega, que, de forma simplificada, pode-se conceber como o estudo do 
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conhecimento, das fontes do conhecimento e como ocorre a aquisição desse 

conhecimento; assim como deriva de genocídio, o extermínio deliberado, parcial ou 

total, de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso. 

O epistemicídio é o processo pela qual se oculta conhecimentos, descobertas, 

invenções, conquistas políticas, contribuições teórico-metodológicas ou as 

experiências de grupos historicamente subalternizados. O racismo epistêmico, por 

sua vez, estrutura-se a partir da noção de superioridade de uma raça e a suposta 

inferioridade de outra. Neste capítulo, veremos como o racismo e o epistemicídio, que 

ocorrem com a discriminação da raça, podem afetar currículos acadêmicos na área 

da filosofia e, mais adiante, no jornalismo. 

Falar de racismo sem acessar os conceitos e transformações que tangenciam 

as noções de raça, seja no sentido etimológico da palavra ou seja no seu sentido 

social, pode ser irresponsável. Essas conceituações são importantes, dado que, no 

Brasil, o mito da democracia racial ainda se faz presente no discurso de expressiva 

parte da população. Conscientes ou não, brancos, negros e inúmeros outros grupos 

raciais brasileiros fazem o uso da justificativa de que, por ser um país fruto da 

miscigenação de raça, existe igualdade racial no Brasil. 

A meritocracia, termo frequente nos tempos atuais, deriva-se desse discurso. O 

modelo de meritocracia é um ideal de organização em termos sociais que visa 

promover os indivíduos em diferentes ambientes, como escola, universidade, 

instituições civis, trabalho, dentre outros, em função de seus méritos (aptidão, 

competências, inteligência, virtude, entre outros) e não a partir de sua classe social. 

No entanto, críticos se opõem a ideia de meritocracia, uma vez que, esse modelo 

apenas se aplica com certa facilidade quando nos referimos a sociedades sem 

sistema de classes, ou seja, que vive em plena igualdade. 

No campo semântico, o termo raça é oriundo do latim medieval e possui 

evoluções temporais e espaciais. O antropólogo e professor brasileiro-congolês, 

Kabengele Munanga afirma que: 

 

[...] o conceito de raça passou a designar a descendência, a linhagem, ou 

seja, um grupo de pessoas que têm um ancestral comum e que possuem 

algumas características físicas também em comum. [...] Etimologicamente, o 

conceito de raça veio do italiano razza, que por sua vez veio do latim ratio, 

que significa sorte, categoria, espécie. Na história das ciências naturais, o 

conceito de raça foi primeiramente usado na Zoologia e na Botânica para 

classificar as espécies animais e vegetais. Foi neste sentido que o naturalista 

sueco, Carl Von Linné conhecido em Português como Lineu (1707-1778), o 
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usou para classificar as plantas em 24 raças ou classes, classificação hoje 

inteiramente abandonada (MUNANGA, 2004, p. 1, grifo do autor). 

 

No século XVIII, período considerado o tempo da racionalidade, filósofos 

iluministas contestaram o monopólio do conhecimento e da explicação concentrados 

nas Igrejas e no poderio dos príncipes e monarcas. Assim, lançaram mão da definição 

de raça antes existente nas ciências naturais, “abrindo o caminho ao nascimento de 

uma nova disciplina chamada história natural da humanidade, transformada mais 

tarde em biologia e antropologia física” (MUNANGA, 2004, p. 2). 

Kabengele Munanga faz uso das evoluções históricas do uso do termo raça a 

fim de elucidar que: 

 

A diversidade genética é absolutamente indispensável à sobrevivência da 

espécie humana. [...] cada indivíduo humano é o único e se distingue de todos 

os indivíduos passados, presentes e futuros, não apenas no plano 

morfológico, neurológico e fisiológico, mas também no plano dos 

comportamentos (MUNANGA, 2004, p. 7). 

 

O termo “racismo”, por sua vez, de acordo com o antropólogo, foi criado em 

meados de 1920. Enquanto conceito e uma realidade social, Kabengele Munanga 

(2004) afirma que a palavra já foi objeto de diversas leituras e interpretações, mas 

nem sempre possuiu um denominador comum. “Quando utilizamos esse conceito em 

nosso cotidiano, não lhe atribuímos o mesmo conteúdo e significado, daí a falta do 

consenso até na busca de soluções contra o racismo” (MUNANGA, 2004, p. 7). O 

autor aponta ainda que: 

 

[...] o racismo seria teoricamente uma ideologia essencialista que postula a 

divisão da humanidade em grandes grupos chamados raças contrastadas 

que têm características físicas hereditárias comuns, sendo estas últimas 

suportes das características psicológicas, morais, intelectuais e estéticas e 

se situam numa escala de valores desiguais. Visto deste ponto de vista, o 

racismo é uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas 

pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico 

e o cultural. O racista cria a raça no sentido sociológico, ou seja, a raça no 

imaginário do racista não é exclusivamente um grupo definido pelos traços 

físicos. A raça na cabeça dele é um grupo social com traços culturais, 

linguísticos, religiosos, etc. que ele considera naturalmente inferiores ao 

grupo a qual ele pertence (MUNANGA, 2004, p. 7-8). 

 

O racismo é, portanto, precursor do epistemicídio. De acordo com filósofa e 

escritora Sueli Carneiro, o epistemicídio se configura 
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[...] pela negação aos negros da condição de sujeitos de conhecimento, nos 

instrumentos pedagógicos ou nas relações sociais no cotidiano escolar, pela 

deslegitimação dos saberes dos negros sobre si mesmos e sobre o mundo, 

pela desvalorização, ou negação ou ocultamento das contribuições do 

Continente Africano ao patrimônio cultural da humanidade, pela indução ou 

promoção do embranquecimento cultural, etc. (CARNEIRO, 2005, p. 324). 

 

Ou seja, é uma espécie de racismo que se estrutura, principalmente, através da 

educação, na ocultação das contribuições de africanos e afrodescendentes a este 

campo. A intelectual aponta, ainda, que: 

 

Na sua versão mais contemporânea nas universidades brasileiras, o 

epistemicídio, cuja discussão aprofundaremos posteriormente, se manifesta 

também no dualismo do discurso militante versus discurso acadêmico, 

através do qual o pensamento do ativismo negro é desqualificado como fonte 

de autoridade do saber sobre o negro, enquanto é legitimado o discurso do 

branco sobre o negro. Via de regra a produção branca e hegemônica sobre 

as relações raciais dialoga entre si, deslegitimando a produção dos 

pesquisadores e ativistas negros sobre o tema. Isso é claramente manifesto 

nas listas bibliográficas utilizadas onde, via de regra, figuram autores negros 

não-brasileiros, ou no fato de quão poucos intelectuais negros brasileiros 

alcançaram prestígio nacional e internacional (CARNEIRO, 2005, p. 60). 

 

Immanuel Kant, David Hume, Voltaire, Hegel, dentre outros filósofos da 

antiguidade, buscavam construir um ideal de humanidade e conhecimento válido e, 

para isso, utilizaram o entendimento de inferioridade da raça negra, negando a 

epistemologia filosófica do continente africano e suas contribuições para as 

civilizações ao redor do mundo. 

 

Eu estou em condições de suspeitar serem os negros naturalmente inferiores 

aos brancos. Praticamente não houve nações civilizadas de tal compleição, 

nem mesmo qualquer indivíduo de destaque, seja em ações seja em 

investigação teórica. [...] Tal diferença uniforme e constante não poderia 

ocorrer, em tantos países e épocas, se a natureza não tivesse feito uma 

distinção original entre essas raças de homens. Sem citar as nossas colônias, 

há escravos negros dispersos por toda a Europa, dos quais ninguém alguma 

vez descobriu quaisquer sinais de criatividade, embora pessoas de baixa 

condição, sem educação, venham a progredir entre nós, e destaquem-se em 

cada profissão. Na Jamaica, realmente, falam de um negro de posição e 

estudo, mas provavelmente ele é admirado por realização muito limitada 

como um papagaio, que fala umas poucas palavras claramente (HUME, 

1875, n.p). 
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Em “O ensino da filosofia e a Lei 10.639” (2014), Renato Noguera, doutor em 

Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e professor do  

Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro (UFRRJ), defende a necessidade do ensino da filosofia africana em toda 

formação acadêmica, prescrevendo, ainda, a urgência de uma revisão no currículo 

mínimo dos cursos de licenciatura em filosofia no Brasil, a fim de combater o 

epistemicídio no contexto de ensino brasileiro. De acordo com o autor, a área 

acadêmica da filosofia é a mais tímida no que diz respeito ao ensino da cultura africana 

e afro-brasileira nas universidades.  

 

Numa comparação ligeira, no que diz respeito à abordagem de temas 

atinentes às relações etnicorraciais não restariam dúvidas, a Filosofia seria 

muito mais tímida do que outras grandes áreas no campo das humanidades.  

Mesmo diante de agendas de pesquisa bem variadas, temas etnicorraciais e 

teses antirracistas fazem parte de muitos estudos nas áreas de Antropologia, 

de    Ciência    Política, de   História   e    de Sociologia.  Entretanto, raramente 

integram as investigações da Filosofia (NOGUERA, 2014, p. 9). 

 

Se existe filosofia africana, a questão central de debate para pensadores dessa 

vertente filosófica, como Renato Noguera, é responder o porquê ela não é ensinada 

nas escolas e universidades brasileiras. Por que são invisibilizadas as contribuições 

africanas e afro-brasileiras à sociedade? 

No Brasil, para que se fizesse cumprir o ensino das histórias dos povos africanos, 

afro-brasileiros e indígenas foi necessário o estabelecimento da Lei de 10.639, 

promulgada em 2003 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por meio da 

Constituição, a Lei 10.639 estabelece a inserção e obrigatoriedade do ensino da 

história e cultura afro-brasileira na Rede de Ensino, oferecendo as diretrizes e bases 

da educação nacional, além de outras providências. Em 2008, a Lei n° 11.645 altera 

a 10.639 e inclui a temática indígena. 

O debate sobre a aparição da cultura africana e afro-brasileira nas escolas é uma 

discussão antiga no Brasil. Em 1997, quando foram publicados os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, o PNC sobre pluralidade cultural, enfatizou-se a dificuldade 

em inserir a abordagem sobre o tema nas escolas.  

 

Historicamente, registra-se dificuldade para lidar com a temática do 

preconceito e da discriminação racial/étnica. O país evitou o tema por muito 

tempo, sendo marcado por mitos que veicularam uma imagem de um Brasil 
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homogêneo, sem diferenças, ou, em outra hipótese, promotor de uma 

suposta democracia racial (BRASIL, 1997). 

 

O discurso de democracia racial foi um uma ideia adotada no Brasil pós-

escravidão. Seu contexto histórico permite entender, por exemplo, o racismo atual. 

Antonio Guimarães, em reportagem para o site UOL2, afirma que a democracia racial 

no Brasil pode até ser política, mas ela não é plena, isso significa que os direitos civis 

da população negra brasileira garantidos pela Constituição não são respeitados. 

A ausência de um ensino profundo sobre a cultura afro-brasileira, tanto nas 

escolas quanto nas universidades, volta-se a um debate que nacionalmente é difícil 

de ser assumido em função da teoria da democracia racial, a de que o Brasil é um 

país racista.  

Falar sobre raízes históricas da nação brasileira é falar inevitavelmente da 

opressão que se mantém direcionada a pessoas não-brancas. Contribuições, como a 

de Renato Noguera (2014) sobre a Lei 10.639, ajudam-nos a avaliar questões 

importantes, como a política de cotas no Brasil.  

Em 2012, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a constitucionalidade 

do sistema de cotas raciais nas universidades brasileiras. O órgão estabeleceu, 

naquele ano, que as políticas afirmativas não violam princípio de igualdade nem 

mesmo institucionalizam, como defendeu o partido Democratas na época, a 

discriminação racial. Desde que o STF deu parecer sobre a iniciativa da primeira 

entidade educacional de ensino superior a aderir a política de cotas, a Universidade 

de Brasília (UNB), muitas foram as polêmicas no entorno das cotas no ambiente 

acadêmico. 

Na ocasião, a UNB havia reservado 20% das vagas oferecidas a candidatos 

negros, em 2004. A resistência às cotas, desde 2012, indica uma situação sintomática 

brasileira: a vigência de um racismo institucionalizado, ou seja, uma discriminação 

que, de forma direta ou indireta, promove a exclusão. A política de cotas reafirma a 

necessidade brasileira do Estado reparar os danos causados pelo processo de 

escravização durante longos anos da formação do país enquanto estado democrático. 

 
2 Reportagem “O mito do paraíso racial”, publicada em 12 de junho de 2020, assinada por Beatriz Sanz 
e Paula Rodrigues. Disponível em: < https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/democracia-
racial-ideia-foi-adotada-no-brasil-pos-escravidao-e-ajuda-a-explicar-racismo-atual/>. Acesso em: 12 de 
maio. 2021. 
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Renato Noguera (2014) sugere que, para combater a desigualdade entre 

brancos, negros e indígenas no Brasil, no nível da produção de conhecimento, faz-se 

indispensável uma ação afirmativa no campo filosófico e epistemológico, uma ação 

afirmativa e, portanto, epistêmica, que possa contemplar a diversidade de origens do 

pensamento humano, incluindo a África, na agenda do ensino da filosofia, para além 

da inclusão de negros e negras nas universidades brasileiras como alunos.   

Nesse sentido, Renato Noguera (2014) é um dos autores que reflete os 

elementos geopolíticos da filosofia no país, induzindo ao debate sobre o epistemicídio, 

racismo epistêmico, colonialidade e eurocentrismo no espaço acadêmico. Segundo o 

autor, “a colonização implicou na desconstrução da estrutura social, reduzindo os 

saberes dos povos colonizados à categoria de crenças ou pseudosaberes sempre 

lidos na perspectiva eurocêntrica” (NOGUERA, 2014, p. 15). 

Mas não somente cursos de filosofia sofrem os danos do apagamento e a falta 

de representatividade em seu currículo. O jornalismo também faz parte dos mais 

diversos campos do saber que se configuram na teoria (academia) e na prática 

(mercado de trabalho) de modo racista. Em “Racismo no jornalismo brasileiro” e, em 

seguida, “A representação de pessoas negras na imprensa brasileira”, serão 

apresentados sintomas desse processo que podem ser notados, até mesmo, através 

de títulos de produções jornalísticas no século XXI. 
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2 RACISMO NO JORNALISMO BRASILEIRO 

 

Como parte da sociedade e das elites, a imprensa nacional não escapa das 

reproduções do racismo. O jornalismo brasileiro não é somente racista. Ele agencia o 

racismo através da representação do negro em suas mídias. À luz das contribuições 

de intelectuais, como Muniz Sodré (2014) e Fabiana Moraes (2020), neste capítulo, 

veremos como a discriminação racial se articula por meio da imprensa e também se 

faz presente em meio a ela. 

No artigo “Jornalismo como campo de pesquisa”, publicado pela Sociedade 

Brasileira de Pesquisa em Jornalismo (SBPJor), Muniz Sodré (2014, p. 7), jornalista, 

sociólogo e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), defende que 

“não se pesquisa academicamente o jornalismo sem correlacionar esta prática com a 

cultura envolvente e suas transformações por efeito das novas tecnologias da 

comunicação e da informação”. Segundo o escritor, essa relação ajuda os 

profissionais da área a definir melhor a natureza da cultura comunicacional em que se 

produz a prática jornalística. 

Um dos assuntos que mais se discute no jornalismo, como campo do saber, está 

na questão da objetividade ou no “mito da objetividade”. De acordo com Fabiana 

Moraes (2020, p. 69), “não é possível fazer uma crítica ao mito da objetividade 

jornalística ainda tão forte na prática profissional sem antes explicitar como essa 

objetividade se estrutura e se mantém”. 

Para Moraes (2020), em suma, há um racismo epistêmico que fundamenta boa 

parte da imprensa brasileira e seus modos de ver e fazer jornalismo. Em seu artigo, a 

autora tece uma crítica ao modo como nordestinas, nordestinos, indígenas e outros 

grupos minoritários são sempre representados de maneiras resumidas na mídia 

nacional. 

O racismo, em consonância ao racismo epistêmico no jornalismo brasileiro, 

defronta-se, portanto, com dois aspectos: a ausência de contribuições de autores 

negros na grade curricular dos cursos de jornalismo, bem como no processo de 

abordagem e produção de conteúdo através dos meios de comunicação. 

Muniz Sodré (1998) diz que não é possível falar de racismo na imprensa 

brasileira, sem antes destacar o elitismo.  
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Sabe-se efetivamente que da influência interativa entre elites de diferentes 

ordens - grupos de alta renda, ministérios, organizações de trabalho, 

intelectuais e meios de comunicação de massa - resultam os padrões 

cognitivos e políticos que orientam os componentes da ação social e do 

julgamento ético presentes no comportamento racista. [...] Falar de elite é 

designar os grupos e as instituições com acesso diferenciado a mecanismos 

geradores de poder, tais como renda, emprego, educação e força repressiva. 

(SODRÉ, 1998, p. 23) 

 

Para Muniz Sodré, são as elites que ocupam, em cada estado nacional, as 

posições de controle direto da mídia, as possibilidades de moldar discursos dentre 

outras ferramentas de monopolização das informações. “Dentro do próprio sistema 

informativo - jornais, radiodifusão, editoras, agências de publicidade, etc. -, 

constituem-se hoje pequenas elites intelectuais, a que se pode chamar de 

‘logotécnicas’” (SODRÉ, 1998, p. 23, grifo do autor). Isto quer dizer, especializadas na 

neo-retórica elaboradora do discurso público.  

 

As elites logotécnicas - editorialistas, articulistas, editores, colunistas, 

âncoras de tevê, criadores publicitários, artistas, jornalistas especiais, 

funcionam como filtro e síntese de variadas formas de ação e cognição 

presentes nas elites econômicas, políticas e culturais coexistentes num 

contexto social. (SODRÉ, 1998, p. 23) 

 

Assim, o racismo ostentado pelas elites tradicionais, desde séculos atrás, 

segundo o autor, pode ser reproduzido logo, tecnicamente, de modo mais sutil e 

eficaz, pelo discurso midiático-popularesco, “sem distância crítica do tecido da 

civilização tecnoeconômica, onde se acha incrustada a discriminação em todos os 

seus níveis” (SODRÉ, 1998, p. 23). Encarado como racismo midiático, a discriminação 

racial, nesse contexto, segundo aponta Muniz Sodré, suscita fatores na seguinte 

ordem: 1. A negação; 2. O recalcamento; 3. A estigmatização e 4. A indiferença 

profissional.  

No processo de negação, a mídia tende a negar a existência do racismo, exceto 

quando o fato é objeto noticioso, devido a uma flagrante violação desse ou daquele 

dispositivo antirracista ou a episódicos conflitos raciais. No recalcamento, Muniz Sodré 

exemplifica o fato de, frequentemente, encontrar profissionais competentes da mídia, 

porém, eles são completamente ignorantes no que se diz respeito à história do negro 

no Brasil ou nas Américas. “Costuma-se recalcar aspectos identitários positivos das 

manifestações simbólicas de origem negra” (SODRÉ, 1998, p. 24). 
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Em estigmatização, ocorre, como a própria palavra já diz, o processo de estigma. 

A marca da desqualificação, da diferença, um ponto de partida para todo tipo de 

discriminação, consciente ou não, do outro.  

 

Com referência ao negro, a mídia, a indústria cultural, constroem identidades 

virtuais a partir, não só da negação e do recalcamento, mas também de um 

saber do senso comum alimentado por uma longa tradição ocidental de 

preconceitos e rejeições. Da identidade virtual nascem estereótipos e a 

folclorização em torno da pele escura (SODRÉ, 1998, p. 24). 

 

E, por fim, na indiferença profissional, percebe-se a reduzida presença de negros 

na mídia brasileira. Quando indivíduos de pele escura conseguem emprego na 

televisão ou mesmo quando, eventualmente, ocupam uma função importante nas 

redações de jornais, “são destinados a tarefas ditas ‘de cozinha’, isto é, aquelas que 

se desempenham nos bastidores do serviço, longe da visibilidade pública (SODRÉ, 

1998, p. 24). 

A imprensa negra, no entanto, foi um fator de grande importância na luta 

antirracista no Brasil. 

 

A importância de uma imprensa negra acentua-se quando se leva em 

consideração, a exemplo de Van Dijk, que os discursos sociais - manuais 

escolares, diálogos socializantes (pais/filhos, professores/estudantes), 

programas de radiodifusão, textos jornalísticos, pronunciamentos 

parlamentares, etc. - desempenham um papel central tanto na produção 

quanto na reprodução do preconceito e do racismo (SODRÉ, 1998, p. 23). 

 

São dos discursos, segundo Muniz Sodré, que provêm os modelos cognitivos e 

as atitudes relativos às minorias de qualquer natureza, especialmente os negros na 

sociedade “clara” do ocidente. O poder do discurso atua em níveis micro e macro e 

serve à elite branca como instrumento gerador de poder. O que o autor, em todo 

percurso de escrita em “Sobre a imprensa negra”, publicado pela Faculdade de 

Comunicação da Universidade de Juiz de Fora (Facom/UFJF), quis dizer é que o 

colonialismo provocou no Brasil o controle direto da política pelas elites e também 

monopolizou a mídia. 

As consequências são severas ainda hoje. Mesmo com todos os avanços nos 

jornais, rádios, editoras, agências de publicidade e outras organizações 

caracterizadas por Sodré (1998) como “elites intelectuais” especializadas na neo-

retórica, o racismo epistêmico permanece vigente, e necessita de urgente revisão. 
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Para se ter uma ideia, em 2013, a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), 

em parceria com a Universidade de Santa Catarina (UFSC), publicou uma pesquisa 

na qual mostra o perfil dos jornalistas brasileiros. O estudo se baseou em uma enquete 

em rede com 2.731 jornalistas de todas as unidades da federação e do exterior. A 

participação dos profissionais foi espontânea. 72% dos participantes são brancos(as), 

23% negros(as), 2% amarelo(as) e somente 1% indígena.  

 

Gráfico 1 – Perfil Profissional do Jornalismo Brasileiro 

 

Fonte: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

 

O dado aponta para uma emergente problemática brasileira: a necessidade de 

diversidade no jornalismo e na imprensa brasileira, a fim de agenciar novas 

perspectivas sobre as notícias. Como já elucidado, o epistemicídio é um processo que 

ilustra o apagamento das contribuições africanas e afro-brasileiras aos mais diversos 

campos do saber, atingindo, dessa forma, o jornalismo e a imprensa nacional. 

 

2.1 A REPRESENTAÇÃO DE PESSOAS NEGRAS NA IMPRENSA BRASILEIRA 

 

Como nenhuma visibilidade se traduz de maneira positiva, de acordo com 

Fabiana Moraes (2020, p. 69, grifo nosso), “ela – a visibilidade – pode reafirmar 

diferenças construídas simbolicamente para vários povos indígenas", por exemplo. A 
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visibilidade, de maneira indireta ou enviesada, também pode matar e, no caso da 

população afrodescendente, não é diferente. Aqui, tratamos de uma morte física, 

assim como psíquica e espiritual. A representação de pessoas negras na imprensa 

brasileira, pode, nesse sentido, ser avaliada por uma de suas nuances, a 

representação dos homens negros no jornalismo. Não dispensado o fato de sabermos 

que mulheres negras, pessoas LGBTQIA+, com deficiência e outros marcadores, 

também, sofrem com a representação na mídia de uma forma geral. 

Em 2020, casos de assassinatos a homens negros chocaram os noticiários do 

Brasil e do mundo. A morte do afro-americano George Perry Floyd Junior se distinguiu 

das demais por paralisar países do mundo através da imprensa e das mídias sociais. 

O registro quase que completo de seu processo de partida, enquanto dizia “não 

consigo respirar”, fez com que todo o mundo pudesse ter conhecimento sobre seu 

brutal assassinato. George era segurança de restaurante e conhecido entre ex-

jogadores de basquete, como Stephen Jackson. 

George foi assassinado, em Minneapolis, no dia 25 de maio de 2020, por 

estrangulamento em uma abordagem policial com uso de força excessiva. A razão 

para ser inspecionado foi que ele, supostamente, usou uma nota falsificada de vinte 

dólares em um supermercado. Aqui, é preciso localizar a raça do policial, uma vez que 

a branquitude, do mesmo modo, articula-se, no Ocidente, através de um modo de ser 

e estar no mundo, assim como dialoga com sua ancestralidade através de crenças, 

tradições e manifestações sociais e culturais. 

O caso de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, também chocou e suscitou 

manifestações no Brasil. João foi assassinado na rede de supermercados Carrefour, 

em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele foi espancado, asfixiado e morto por dois 

seguranças brancos na frente de sua esposa. A morte de João ocorreu um dia antes 

do 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, um marco na história 

brasileira em homenagem ao legado de Zumbi dos Palmares. 

Nem mesmo a presença de testemunhas nos casos desses dois assassinatos e 

as filmagens de celular foram capazes de assegurar ar suficiente para os pulmões de 

George Floyd e João Alberto. Na situação do brasileiro, um agravante foi ainda mais 

discutido entre o Movimento Negro: nas redes sociais, sucederam publicações sobre 

a vida de João de forma animalesca, em função da vítima em vida ter cometido 

violência doméstica contra sua ex-esposa. 
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Figura 1 – Manchete da Jovem Pan – Caso João Alberto Freitas 

 

 

Fonte: Jovem Pan 

 

Em 29 de dezembro de 2020, o redator Paulo Mathias, sob a argumentação do 

caráter violento do passado de João Alberto, escreveu um texto em que questionava 

seu caráter humano. Através do título, podemos apreender dois estereótipos 

atribuídos à figura da vítima: o primeiro, da violência e o segundo, do oprimido em 

sentido pejorativo. O texto, apesar de ser um artigo de opinião, tem, em suma, poucos 

critérios jornalísticos, não apresenta dados ou outros aspectos. O redator questiona o 

que poderia ter ocorrido longe das câmeras de segurança e que nós, “meros 

espectadores”, poderíamos não ter visto. 

O autor reconhece a existência do preconceito de raça, mas não parece notar, 

em si mesmo, um critério racista de abordagem dos fatos. Ele diz que o histórico do 

racismo no Brasil resistiu ao tempo e se manifesta em diferentes vestes, mas que, 

muitas vezes, possui interpretação irresponsável, sem fundamentação e com viés 

partidário. Sem muitas explicações, Paulo Mathias conclui que a morte de João 

Alberto representa o retrato de uma sociedade que deveria lamentar a sua morte, “por 

ele ser, simplesmente, humano”. Ele cita:  

 

O que transparece - no caso da morte de João Alberto e tantas outras - é a 

falta de sensibilidade com a dignidade da vida do homem, em que um 

assassinato bárbaro representa o espetáculo político da contemporaneidade, 

que colocou na negritude a resposta para todas as suas inquietudes.3 

 

 
3 Opinião “João Alberto: criminoso ou negro oprimido?”, publicada em 29 de novembro de 2020, 
assinada por Paulo Mathias. Disponível em: <https://jovempan.com.br/opiniao-jovem-
pan/comentaristas/paulo-mathias/joao-alberto-criminoso-ou-negro-oprimido.html>. Acesso em: 28 de 
fev. 2021. 
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Embora possua colocações coerentes, o que Paulo desconhece na própria pele 

é como a estrutura racial brasileira corresponde a uma série de camadas de opressões 

que, infelizmente, posicionam o negro na condição de zoomorfização, ou seja, na 

condição de animal, de subalterno. 

Em um comparativo ligeiro entre matérias que noticiam casos de violência 

doméstica cometida por homens brancos e homens negros, será possível 

compreender a disparidade no tratamento. O que deveria ser de conhecimento geral 

da nação é que a violência do homem negro não se justifica, assim como é 

inconcebível o racismo que pessoas negras, em especial as pessoas negras de pele 

retinta e traços largos, sofrem ao longo da vida. Uma violência, portanto, não legitima 

outra. Em especial, quando uma vítima já pagou perante a lei pelos seus atos. 

Sem apresentação de fatos detalhados, entrevistas com pessoas conhecidas de 

Beto, como o João Alberto Freitas era carinhosamente conhecido na comunidade e 

sua família, Paulo Mathias induz que, possivelmente, o passado histórico violento da 

vítima foi motivação para o processo de espancamento e asfixia. Ele se utiliza de um 

desentendimento que João teve com a funcionária do mercado para aludir a 

motivação para a morte violenta do cidadão. 

Em novembro de 2020, a Folha de S. Paulo já havia apresentado uma matéria 

em que relatava a história de João Alberto. A matéria traz elementos de sua infância 

e aponta as violências cometidas pelo rapaz de 40 anos em seu primeiro casamento. 

Por outro lado, João não foi só um homem violento, ele era filho, pai, esposo, 

que deixou para trás quatro filhos e uma neta. O sistema que pune pessoas negras 

de forma diferente das brancas não permitiu que João Alberto fosse digno de 

retratação. Os antecedentes criminais por violência doméstica, lesão corporal e 

ameaça foram inúmeras vezes citados por veículos de imprensa, que contribuíram 

para um massacre de sua imagem nas redes sociais. 

Quando esteve na Bahia, em junho de 2017, a feminista e ex-integrante do 

Partido dos Panteras Negras, Angela Davis, fez uma reflexão acerca do sistema 

carcerário brasileiro, em especial, refletindo sobre casos de violência doméstica no 

Brasil:  

 

Podemos argumentar que, no que diz respeito à punição, o Estado é o agente 

punitivo para os homens. Mas formas de punição que são consideradas 

privadas — que nos referimos a elas como violência doméstica — afeta muito 

mais mulheres do que os homens […]. Isso também nos indica que 

simplesmente aprisionar homens não acaba com a violência contra as 
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mulheres. Provavelmente só terá o efeito de exacerbar essa violência. 

(DAVIS, 2017, n.p). 

 

O pai de João Alberto, até os dias atuais, diz não ter dúvidas em se tratar de um 

caso de racismo. Novas tramitações na justiça revelam valores acordados por 

indenização a alguns familiares, mas nenhuma delas devolve o que a sua morte foi 

capaz de lhe tirar, a humanidade que o texto de Paulo Mathias da Jovem Pan disse 

ser importante considerar.  

 

Figura 2 – Manchete da Folha de S. Paulo – Caso João Alberto Freitas 

 

 
Fonte: Folha de S. Paulo 

 

A representação das pessoas negras na imprensa e mídia brasileira é alvo de 

críticas há muitos anos. Desde a delimitação do que se chama hoje de mídia negra 

brasileira, questionamentos sobre o tratamento na apuração de dados, abordagem e 

criação de manchetes, tornou-se objetivo de crítica, em especial do Movimento Negro 

Unificado (MNU). Não muito diferente dos tempos atuais, o presente parece sempre 

retornar ao passado e dissecar ainda mais as raízes das opressões que o período da 

escravidão deixou. 

A operação policial que deixou 28 mortos na comunidade do Jacarezinho, no Rio 

de Janeiro, foi motivo de cobertura da imprensa nacional. A maneira violenta, em como 

o bairro da Zona Norte do Rio foi invadido, marcou com cruéis imagens a capa de 

inúmeros jornais impressos e foi fortemente citada nos veículos televisivos e redes 

sociais. 
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Figura 3 – Arte do artista Cristiano Siqueira – Caso Jacarezinho 

 

 

Fonte: Perfil de Cristiano Siqueira na rede social Instagram (@crisvector). 

 
Figura 4 – Postagem do Brasil de Fato (MG) – Caso Jacarezinho 

 

 

Fonte: Perfil “Professores contra o Escola Sem Partido” no Instagram (@profscontraoesp).  

 

Especialistas na área de segurança pública, como Joel Luiz Costa, membro da 

Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), afirmam 

que, nem mesmo para apreender o mais perigoso criminoso, usa-se o braço armado 

do Estado de maneira tão questionável como ocorreu no dia 06 de maio de 2021. Os 

primeiros 24 mortos, segundo a Polícia Civil, eram suspeitos, mas ela não forneceu 

detalhes sobre quem eles eram e o que faziam ao serem baleados, ou seja, eram 

corpos sem nome ou sobrenome para o Estado. 
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O ato de não nomear as vítimas, nem mesmo informar dados consistentes sobre 

o possível envolvimento delas com o crime, é um exemplo tácito do racismo 

institucional e, ainda, do processo de zoomorfização, um estudo que, alocado no 

campo da filosofia africana, recebe a merecida atenção. 

Uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado e importante intelectual 

brasileira, Lélia Gonzalez (apud SILVA; ALMEIDA, 2020) já afirmava que “negro tem 

que ter nome e sobrenome, senão os brancos arranjam um apelido... ao gosto deles”. 

Assim como o pensamento de superioridade eurocêntrica penetrou a história do 

país no processo de colonização e escravização de povos indígenas, africanos e afro-

brasileiros perdurando até os dias atuais, o racismo se tornou válvula-motriz para que 

essas comunidades fossem excluídas de sistemas de valores humanitários.  

O processo de zoomorfização, em linhas gerais, trata-se da animalização de 

corpos negros escravizados como mercadoria no período colonial e, ainda hoje, vistos 

como selvagens nas favelas brasileiras e comunidades periféricas em todo mundo. 

Esse processo faz com que se torne comum e inquestionável a abordagem e a 

cobertura de temas em especial que envolvem a segurança pública, tráfico de drogas 

e a violência urbana de forma racista, sem menção à humanidade das pessoas. 

Justifica-se, muitas vezes, esse processo pelo envolvimento de jovens negros com o 

tráfico de drogas ou com a violência urbana de modo geral e, com menor frequência, 

aos atos de violência doméstica cometidos por homens negros contra as mulheres. 

Sobre o caso do Jacarezinho, a Folha de S. Paulo revelou, em 10 de maio de 

2021, que documentos oficiais indicam que a Polícia Civil descumpriu a determinação 

do Supremo Tribunal Federal (STF) de evitar a remoção de vítimas das ações 

policiais. O portal online do jornal Extra acusa que, do total de 27 mortos, apenas 

quatro eram alvo da chamada operação “Exceptios”. 

De acordo com o Extra, dois dos mortos não tinham qualquer anotação criminal, 

informação que contradiz a Polícia Civil que declarou, na semana do ocorrido, que 

todos os que morreram em confronto com os agentes de segurança tinham 

antecedentes. A investigação sobre o caso segue em tramitação, mas o que ele nos 

ensina é: o racismo no Brasil e esse processo de animalização de corpos negros, 

inviabiliza um debate aprofundado acerca da vida nas periferias dos grandes centros 

urbanos e, ainda, sobre o sistema penal brasileiro.  
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O Estado não considera a sua atuação falha nas camadas mais pobres da 

população e, dessa forma, omite a sua responsabilidade de evitar que comunidades, 

como o Jacarezinho, sejam chefiadas por facções envolvidas com tráfico de drogas 

no território nacional. Em uma crítica ao próprio movimento que faz parte, o feminismo 

negro interseccional, Angela Davis alerta para o uso da violência como forma de 

punição: 

 

Se o Estado utiliza a violência policial para resolver problemas de maneira 

punitiva, então ele dissemina a mensagem que a violência pode ser uma 

solução para os problemas domésticos também. O ponto é que isso é muito 

mais complicado do que parece ser. E, então, ao pressupormos que 

simplesmente o que devemos fazer é encarcerar essas pessoas para eliminar 

a violência de gênero, ou quaisquer outras, na verdade, estamos colaborando 

ativamente na continuidade da reprodução da violência de gênero que 

estamos tentando erradicar (DAVIS, 2017, n.p).  

 

Interesses políticos e econômicos fazem parte da história do Brasil desde a 

colonização, porém, o modo como a imprensa contribuiu ao longo dos anos para uma 

representação desprestigiada do negro brasileiro na mídia, é impressionante para um 

país que diz se orgulhar de sua “mistura de raças”, a miscigenação. 

De acordo com Ana Flávia Magalhães Pinto (2006), em sua dissertação de 

mestrado em História, “De pele escura e tinta preta: a imprensa negra do século XIX”, 

tanto a atuação organizada de grupos e indivíduos contra a discriminação racial no 

Brasil, quanto o estabelecimento de veículos da imprensa negra em particular, têm 

sido fenômenos localizados no século XIX. No entanto, pouco se ouve falar na história 

da imprensa regida por intelectuais e jornalistas negros nessa época, muito menos, 

discute-se durante a formação acadêmica de nomes, como os de Luís Gama e 

Antonieta de Barros, jornalista, professora e política brasileira, a primeira negra 

brasileira a assumir um mandato popular, por exemplo. 

Cleidiana Ramos, em uma matéria4 para a Associação Bahiana de Imprensa 

(ABI) sobre o legado de Antonieta de Barros, critica a formação acadêmica dos novos 

profissionais de imprensa. Para ela, esta é uma das razões pela qual desconhecemos 

histórias, como a de Antonieta: o fato de as escolas de jornalismo estarem se voltando 

para o ensino de aspectos tecnicistas.  

 
4 Matéria “Antonieta de Barros, um nome para se inspirar”, publicada em 20 de novembro de 2020, 
assinada por I’sis Almeida. Disponível em: < https://abi-bahia.org.br/antonieta-de-barros-um-nome-
para-se-inspirar/>. Acesso em: 28 de fev. 2021. 
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Ainda, para Cleidiana Ramos, esse déficit no processo de formação dos 

profissionais resulta em uma dificuldade dos alunos em conhecerem mais 

profundamente a história do país dentro de uma proposta profunda de linha do tempo. 

“Os alunos são ótimos em big data, mas não conhecem a história!”5. Para a 

antropóloga, a situação é uma moeda de dois lados. Falta também por parte dos 

discentes “estudar no sentido de pesquisar, procurar historiadores e antropólogos”6 

para conversar, entrevistar e conhecer suas visões de mundo.  

No Brasil, um jovem negro morre a cada 23 minutos. O dado do “Mapa da 

Violência”, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) de 2016, 

mostra o quanto é urgente e necessário pensar na imagem que se constrói de jovens 

negros na sociedade. Vidas negras, desde que foram arrancadas de sua terra natal, 

de África em direção ao Brasil, são alvos de mortandade e de um genocídio cheio de 

precedentes, como a ganância. Todo esse processo arraigado em um sentimento de 

superioridade da raça branca nos impede, até os dias atuais, de saber quem somos. 

Quase todo negro brasileiro, em algum momento, já se questionou de onde veio 

seu nome, mas, quando pesquisou, percebeu que ele era de origem europeia. Essa é 

uma das marcas mais profundas na vida da população negra: não saber ao certo 

quem são seus antepassados. Esse é apenas o começo de uma longa e árdua batalha 

que praticamente toda pessoa negra no Brasil precisa enfrentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Idem. 
6 Idem. 
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3 FILOSOFIA AFRICANA: UM CAMPO PRIVILEGIADO PARA (RE)PENSAR O 

RACISMO NO JORNALISMO BRASILEIRO 

 

Como campo do saber, a filosofia africana desponta como uma área descolada 

da religiosidade e, ainda, do modo de contar histórias no ocidente que possibilita aos 

africanos e afro-brasileiros terem acesso a registros que podem apresentar a 

composição civilizatória africana em tempos imemoriais. Sobre a África, costuma-se 

ter uma imagem folclórica e romantizada da pobreza com as quais, sob essa 

perspectiva, lucraram e ainda lucram as potências econômicas mundiais.  

Este capítulo tem como objetivo introduzir a filosofia africana em seu contexto 

histórico, apresentando pensadores que fazem parte dos esforços para compartilhar, 

com a diáspora africana, o pensamento filosófico africano da antiguidade e a filosofia 

africana moderna. 

 

3.1 O QUE É E ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE O SURGIMENTO DA 

FILOSOFIA AFRICANA 

 

Valter Duarte (2019) explica que, desde a publicação dos trabalhos do senegalês 

Cheikh A. Diop e do filósofo e linguista congolês Théophile Obenga, estudiosas e 

estudiosos, ao redor do globo, lançaram-se, em esforço coletivo, para discutir a 

participação e a contribuição dos povos africanos para o estabelecimento da 

sociedade tal como conhecemos e, com isso, ampliar a historiografia humana.  

O filósofo sul-africano Mogobe Ramose, segundo Katiúscia Ribeiro Pontes 

(2017), educadora, mestra e doutoranda em rekhet (filosofia antiga), destaca-se nos 

estudos sobre o campo. No usufruto das contribuições de Mogobe, ela afirma que o 

epistemicídio propicia “a invisibilidade dos conhecimentos africanos” e que “o racismo, 

portanto, consolida suas barreiras de exclusão e discriminação em todas as esferas” 

(p. 47).  

 O campo das contribuições africanas para a filosofia se distingue pelo seu 

contexto histórico. Enquanto prática, a filosofia africana antecede a grega, defende 

Renato Noguera (2014). De acordo com o professor, a prática antecede o 

estabelecimento de um termo. No Egito Antigo, existia uma palavra para designar a 

centralidade nos estudos da vida e do pensamento humano chamada rekhet. Ela 
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significa exatamente o que para os gregos a “filosofia” quer dizer. Rekhet é como 

alguns intelectuais se referem, também, à filosofia antiga.  

Em uma entrevista concedida para O Globo7, em 2015, Renato Noguera explica 

que rekhet “é a arte da palavra, do saber”. Ele ainda elucida a existência de outros 

termos que designavam a sabedoria antes dos gregos em outras civilizações. 

 

[...] os maias tinham aforismos filosóficos. Há diferentes estilos de fazer 

filosofia, mas há uma disputa política para que só uma voz filosófica fique 

conhecida. Essa voz é a do ocidente. [...] Não importa quem veio antes nem 

a palavra, mas a atividade. Através dessa arte do saber egípcio busca-se uma 

fotografia da verdade, mas esse lapidar se assume como algo inconcluso, 

nunca chega a uma destreza perfeita ou conclusão. Esse é exatamente o 

caráter da filosofia, e o discurso de muitos filósofos ocidentais. O pensamento 

é uma balança que tem a medida da verdade. Maat, uma deusa da verdade, 

da harmonia, da adequação, segura uma balança.8 

 

No Ocidente, costuma-se falar do surgimento da filosofia durante o período pré-

socrático. A etimologia da palavra, usada até os dias atuais, é, de fato, de origem 

grega. Filo vem de philos (amigos) e sofia de sophía (sabedoria). Assim, a filosofia 

não seria a sabedoria pronta, mas sim o caminho para ela. A literatura filosófica 

moderna e acadêmica aponta para o surgimento da filosofia na Grécia por volta do 

século VI a.C. Entre os pensadores dessa era estão Tales de Mileto, Pitágoras de 

Samos, Parmênides de Eléia e Heráclito de Éfeso.   

Para Nei Lopes e Luiz Antonio Simas (2020), o termo “filosofia” designa a busca 

do conhecimento iniciado quando os seres humanos começaram a tentar 

compreender o mundo por meio da razão.  

 

O termo pode ser também definido como o conjunto de concepções, práticas 

ou teóricas acerca da existência do ser humano e dos seres em sentido geral 

e do papel de cada um no ‘Universo’. É, também, o sistema particular de 

diretrizes para a conduta, expresso em frases como ‘eu adapto minha filosofia 

às circunstâncias.  (LOPES; SIMAS, 2020, p.17-18) 

 

De acordo com os autores, na prática acadêmica, o termo é usado para designar 

o “conjunto de concepções metafísicas (gerais e abstratas) sobre o mundo”. É na 

 
7 Matéria “Renato Noguera, professor e pensador: ‘Filosofia é o bichinho de pelúcia do Ocidente”, 
publicada em 23 de fevereiro de 2015, assinada por Arnaldo Bloch. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/sociedade/conte-algo-que-nao-sei/renato-noguera-professor-pensador-
filosofia-o-bichinho-de-pelucia-do-ocidente-15415321>. Acesso em: 09 de fev. 2021. 
8 Idem. 
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academia que a filosofia ganha caráter de filosofia científica ou, melhor ainda, 

“especulativa”. A definição nesse sentido é, então, muito mais direcionada: 

 

Estudo que se caracteriza pela intenção de ampliar incessantemente a 

compreensão da realidade, no sentido de apreendê-la na sua totalidade, quer 

pela busca da realidade capaz de abranger todas as outras [...], quer pela 

definição do instrumento capaz de apreender a realidade, o pensamento [...] 

tornando-se o homem tema inevitável de consideração. (AURÉLIO apud 

LOPES; SIMAS, 2020, p. 44-45) 

 

Para outros estudiosos, embora a pluriversalidade cultural africana tenha sido 

alvo de extensos debates sobre a diversidade étnica africana, em uma tentativa de 

alertar sobre os diferentes modos de ver o mundo das, hoje, nações oriundas do 

continente africano, que é três vezes maior que o europeu, a definição de filosofia para 

os africanos parte de um lugar comum, o antigo Egito: 

 

Você não deve se surpreender ao encontrar diversas definições, muitas delas 

aparentemente opostas entre si. Digo ‘aparentemente’ porque, como no 

ocidente, elas também partem de uma base cultural comum, as quais também 

definem os processos metodológicos e princípios dos quais aquelas devem 

partir. No caso do ocidente, essa base cultural é grega. No caso da África, 

essa base cultural é o Egito Antigo, que chamaremos a partir de agora Kemet, 

um dos termos pelos quais esse país era chamado por seu povo, escrito da 

seguinte forma por eles: (DUARTE, 2019, p. 246). 

 

Valter Duarte (2019) no artigo “Auto-conhecimento em Kemet”” destaca que, a 

fim de se ter uma ideia, a educação em profundidade do conhecimento kemético 

levava 40 anos para ser completada. 

 

Aquela, ou aquele, que pretendesse se tornar escriba, dirigiria-se a um dos 

diversos templos localizados nos principais distritos do país, verdadeiros 

centros de produção de conhecimento, isto é, as cidades de Heliópolis, 

Hermópolis, Menfis, Abidos e Tebas. Esses templos, além de                                

serem frequentados regularmente por toda a população, seja para lidar com 

questões administrativas, jurídicas (públicas e privadas), pagamentos de 

taxas, distribuição e comércio de mercadorias, celebração de festivais anuais, 

ou sazonais, esses lugares correspondiam às nossas universidades hoje, 

com laboratórios de pesquisa, observatórios, bibliotecas, alojamentos e 

refeitórios, cujo acesso estava reservado aos estudantes e seus professores. 

(DUARTE, 2019, p. 250) 
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Autores, como Will Durant, consideram Ptah-Hotep o primeiro filósofo da história 

da humanidade em razão de ter os primeiros fragmentos sobreviventes de filosofia 

moral. Ptah possuí uma coleção de máximas e conselhos no gênero sebayt9 sobre 

relações humanas que são dirigidas a seu filho, conhecidas hoje como “As máximas 

de Ptah-Hotep”. O trabalho sobrevive em cópias de papiro, como o Papiro Prisse em 

exposição na Biblioteca Nacional de Paris. 

 
[...] o tratado filosófico de Ptah-Hotep é composto por uma introdução, na qual 

o filósofo se apresenta e informa suas intenções ao compor o texto, seguido 

de 37 máximas que condensam o pensamento filosófico daquele povo e 

finalizada por um longo epílogo (DUARTE, 2019, p. 252). 

 

 Sobre a obra de Ptah, Duarte (2019, p. 252) afirma ainda que “foi fundamental 

na formação educacional do cidadão kemético até o período de invasão dos povos 

estrangeiros da Europa, em 332 a.E.C., evento que marca o fim da era africana 

naquela região”. 

Outros autores defendem falar de “filosofias africanas”, uma vez que o termo no 

singular seria insuficiente para apontar os mais diversos ensinamentos africanos 

galgados em sua tradição. Em “Filosofias africanas: uma tradição”, Nei Lopes e Luiz 

Antonio Simas (2020) defendem que as filosofias africanas comportam uma ética 

fundante. 

 

Elas não se baseiam em uma decisão divina que proíbe certas ações e as 

transforma em ‘pecados’. Na praxe africana, o mal é o que prejudica os 

outros, o que ameaça a paz e a sobrevida do grupo. Embora esta 

conceituação não seja absoluta, ela pode ser vista como regra geral. No 

pensamento ancestral africano, o Ser Supremo, Criador do Universo, 

permanece muito distante. Ele não se preocupa com a ordem moral cujos 

guardiões são os ancestrais, que modelam condutas e eventualmente enviam 

punições aos descendentes que não os respeitam. (LOPES; SIMAS, 2020. 

p.17-18) 

 

Diferente do que assinala Sócrates sobre a moral em que apenas o ignorante 

é vicioso ou incapaz de virtude, pois quem sabe o que é o bem não poderá deixar de 

agir virtuosamente, o sábio, em muitas das tradições africanas, é igualmente um bobo, 

 
9 Sebayt é o termo egípcio antigo para um gênero de literatura faraônica. A palavra significa literalmente 
"ensinamentos" ou "instruções" e se refere a ensinamentos éticos formalmente escritos focados na 
"maneira de viver verdadeiramente. 
Definição retirada do Wikipedia. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_ocidental>. 
Acesso em: 07 de maio. 2021. 
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visto que ele pode demasiadamente encher-se de orgulho e pensar ser melhor que os 

outros. 

 

3.2 O CONHECIMENTO E A COMUNICAÇÃO NA FILOSOFIA AFRICANA 

 

De acordo com Nei Lopes e Luiz Antônio (2020, p. 40), na tradição africana, “o 

que se aprende nas escolas, por mais útil que seja, nem sempre é vivido, porém o 

conhecimento herdado encarna-se em todo o ser. Ninguém, todavia, se torna sábio 

sem sair de casa”.  

 

Aquele que viaja descobre e adquire novas informações, registra as diferenças 

e as semelhanças, e assim alarga o âmbito de sua compreensão. Por todos os 

lugares por onde passa, o viajante entra em contato com a história e as 

tradições locais, ouve relatos e sempre permanece algum tempo junto a um 

transmissor qualificado. (LOPES; SIMAS, 2020. p.40-41) 

 

Em uma compreensão africana sobre a inteligência, ela deve ser vista como 

instrumento e afastar-se de usos perigosos, egoístas e maléficos. Tulu Kia Mpansu 

Buakasa (apud LOPES; SIMAS, 2020) afirma que a inteligência, do ponto de vista 

hegemônico africano, precisa ser compreendida a partir do seu sentido utilitário, ou 

seja, deve servir em direção a algo útil. 

Ao longo dos estudos acadêmicos sobre a filosofia africana, muitas correntes 

surgiram e se esforçaram para tentar definir parâmetros que possam deixar nítida a 

epistemologia dos povos africanos. No entanto, cabe destacar que a filosofia africana 

existe desde tempo imemoriais, conforme aponta Renato Noguera (2014). 

De acordo com o filósofo camaronês Mabe (2004), a filosofia africana passou 

por cinco períodos históricos, nomeadamente: o período faraônico; a filosofia sob o 

domínio greco-romano; a filosofia do Islão da fase inicial; a filosofia sob o colonialismo 

europeu e por último, a filosofia da atualidade.  

O debate filosófico moderno se equipara, para muitos especialistas, à sua 

inserção nas academias africanas como disciplina de estudo. Mabe (2004) elucida 

que, após a II Guerra Mundial, iniciaram-se os movimentos nacionalistas na África e 

fora dela. Tais movimentos intensos se deram no interesse em provocar um debate 

sobre uma filosofia que surge em África e se dissipa na cultura grega-romana.  

Nas universidades, os filósofos e pensadores africanos são, naquela época, 

confrontados com as influências ideológicas da cultura africana, ocidental e, também, 
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asiática. A pretensa intenção de libertar a filosofia acadêmica das influências 

colonizadoras contribuem então para um desenvolvimento endógeno e “universal do 

potencial intelectual africano no mundo atual - ou não” (SEILER, 2009).  

De acordo com Seiler (2009), é através da filosofia africana moderna que várias 

orientações ou correntes surgem, como a etnofilosofia; a sagephilosophy; a filosofia 

profissional com múltiplas subcorrentes e as filosofias políticas e nacionalistas.  

 

A distinção entre a filosofia acadêmica (profissional) e as outras correntes 

talvez possa induzir em erro no que diz respeito ao seu caráter institucional. 

Todas as correntes nascem e estão situadas sobretudo na universidade, 

exceto, talvez, do pensamento filosófico político e nacionalista que surge em 

parte, mas também não exclusivo, na praxis do confronto político, sendo, 

porém, também os seus representantes intelectuais com formação 

académica ocidental. (SEILER, 2009, p. 24) 

 

Cada perspectiva filosófica dessas correntes recorre a diferentes linguagens 

comunicacionais com o intuito de “documentar-se argumentativamente”. O autor, 

então, afirma que esse processo de registro se cristaliza 

 

[...] em duas correntes principais em campos aparentemente opostos: à 

questão da escrita como suporte obrigatório à filosofia e/ou à legitimação da 

oralidade como fonte de inspiração para formulação ou de materialização dos 

pensamentos filosóficos. [...] No início do debate, a opção por uma ou outra 

linguagem comunicacional reflete, em termos genéricos, uma oposição entre 

os defensores de uma linha filosófica culturalmente centrada em África e de 

uma outra que, no fundo, se pronuncia a favor de uma orientação modernista. 

Na atualidade, essas linhas confundem-se em resultado da evolução do 

debate. (SEILER, 2009, p. 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

4 O PERIGO DA HISTÓRIA ÚNICA 

 

O passeio pela noção de que a filosofia africana pode ser um caminho para 

repensarmos o racismo no jornalismo brasileiro lembra o que Chimamanda Ngozi 

Adichie chama de “o perigo de uma história única”, em que propõe que todos 

diversifiquem suas fontes de conhecimento para sermos cautelosos e recusarmos, 

sempre que possível, uma única versão da história. A obra de Chimamanda é uma 

versão de seu discurso realizado no programa TED Talk, em 2009.  

 

Eu devo dizer que antes de ir para os Estados Unidos, eu não me identificava, 

conscientemente como uma africana. Mas nos Estados Unidos, sempre que 

o tema África surgia, as pessoas recorriam a mim. Não importava que eu não 

sabia nada sobre lugares como a Namíbia. Mas eu acabei por abraçar essa 

nova identidade. E, de muitas maneiras, agora eu penso em mim mesma 

como uma africana. Entretanto, ainda fico um pouco irritada quando referem-

se à África como um país. (ADICHIE, 2009, n.p) 

 

Em seu discurso, Chimamanda Ngozi (2009), através de sua experiência 

pessoal, alerta como o Ocidente conduziu os olhos para o continente africano, 

reduzindo-o a uma só nação, dispensando a complexidade e diversidade cultural 

existente nele. “Acho que essa única história da África vem da literatura ocidental”, 

afirma a autora.  

Na explanação, ela lê uma descrição de John Locke que navegou até o oeste da 

África em 1561 e fez um relato de sua viagem. Locke, assim como fez Caminha em 

uma descrição estereotipada sobre os povos indígenas em carta endereçada à 

Portugal, refere-se aos negros africanos como “bestas que não tem casas”. No mesmo 

relato, ele diz: “Eles também são pessoas sem cabeças, que têm sua boca e olhos 

em seus seios”.  

Chimamanda (2009) diz que o texto de Locke ajuda a remontar uma tradição 

histórica ocidental, a de contar histórias sobre a África nos países ocidentais: 

 

Eu rio toda vez que leio isso, e alguém deve admirar a imaginação de John 

Locke. Mas o que é importante sobre sua escrita é que ela representa o início 

de uma tradição de contar histórias africanas no ocidente. Uma tradição da 

África subsaariana como um lugar negativo, de diferenças, de escuridão, de 

pessoas que, nas palavras do maravilhoso poeta, Rudyard Kipling, são 

“metade demônio, metade criança. (ADICHIE, 2009, n.p) 
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De acordo com Chimamanda Ngozi (2009), dessa forma se cria uma única 

história, mostrando um povo como somente uma coisa repetidamente e, assim, será 

o que eles se tornarão. 

O discurso da escritora, para os jornalistas atentos, pode chamar atenção por 

um detalhe, dado que alerta sobre estratégias de construção narrativa que, de certo 

modo, são, até os dias atuais, apontadas como parte de algumas teorias do 

jornalismo, a exemplo da teoria do Gatekeeping, da teoria da ação política cujo nela 

se defende que o jornalismo possui “a capacidade do Quarto Poder em corresponder 

às enormes expectativas em si depositadas pela própria teoria democrática”. Sobre 

as reflexões de Traquina, Sousa discorre: 

 

Há duas versões desta "teoria". Uma delas afirma que as notícias são 

dissonantes da realidade porque os jornalistas, sem autonomia, estão 

sujeitos a um controle ideológico e mesmo conspirativo que leva os media 

noticiosos a agirem como um instrumento ao serviço da classe dominante e 

do poder. Por isso, para esses teóricos as notícias dão uma visão direitista, 

liberal e conservadora do mundo e contribuem para a sustentação do status 

quo (SOUSA, 2002, p. 4-5). 

 

“A outra versão sustenta que os media noticiosos são instrumentos da ideologia 

dos jornalistas” (SOUSA, 2002, p. 4-5). Esses, nesses casos, são vistos como quase 

totalmente autônomos em relação aos diversos poderes. As notícias seriam 

enviesadas da realidade, uma vez que refletem as convicções ideológicas e políticas 

dos jornalistas e as suas ideologias profissionais. 

Sousa (2002, p. 5) explica que, na teoria estruturalista, “as notícias são um 

produto socialmente construído que reproduz a ideologia dominante e legitima o status 

quo”: 

 

Isto acontece porque os jornalistas e os órgãos de comunicação social têm 

uma reduzida margem de autonomia, cultivam uma cultura rotinizada e 

burocratizada e estão sujeitos ao controle da classe dominante, proprietária 

dos meios de comunicação, que vincula os media às suas (primeiras) 

definições dos acontecimentos (SOUSA, 2002, p. 5). 

 

Na teoria interacionista, as notícias também são uma construção social realizada 

por profissionais autônomos ou relativamente autônomos. Os profissionais de 

imprensa, para essa teoria, compartilham uma cultura organizacional comum e se 

“sujeitam aos enquadramentos e narrativas culturais que governam a expressão 

jornalística” (SOUSA, 2002, p. 5).  
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Essa abordagem coloca, em debate, o valor do tempo, a pressão em torno dos 

prazos e, ainda, o critério de noticiabilidade, ou seja, a exclusividade, segundo elucida 

Sousa (2002) para definir o “que é notícia”. Todas as teorias da comunicação, ao seu 

tempo, foram passíveis de críticas, mas, ainda hoje, fazem parte do currículo de 

formação dos estudantes de comunicação.  

O que chama atenção é que os autores, considerados “pais” dessas teorias, são 

majoritariamente europeus ou descendentes diretos de europeus, como Nelson 

Traquina, nascido nos Estados Unidos, mas nacionalizado em Portugal. Não se 

pretende questionar, aqui, o valor de autores, como Traquina, mas cabe ressaltar que, 

refletindo acerca das consequências do racismo e do epistemicídio, as redações e 

academias de jornalismo brasileiras, assim como as demais áreas, carecem de uma 

representatividade que, no mínimo, possa garantir perspectivas não eurocêntricas 

sobre a construção da notícia.  

É bem verdade que, para minimizar as desigualdades raciais no ambiente 

acadêmico e ainda nas redações do Brasil, não basta apenas inserir uma pessoa 

negra, indígena ou amarela nesses espaços. O ponto é que, quando um mesmo olhar 

monopoliza os campos do saber, a possibilidade de ele negligenciar avanços 

necessários para o ensino, pesquisa e extensão das universidades, além de fortalecer 

o vácuo cultural e identitário no mercado de trabalho, é muito grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta monografia é fruto de uma intensa imersão pessoal nos estudos da 

filosofia africana desde 2017 e teve, por objetivo, levantar os saberes e epistemologias 

advindos do continente africano e sua diáspora como um campo privilegiado do saber 

para repensar o racismo no jornalismo e na imprensa brasileira.  

Mesmo distante de uma cosmovisão africana, garantida e praticada, em 

especial, nos espaços de terreiros, quilombos e interiores do Brasil, das quais muitos 

negros brasileiros não fazem parte em função do descarrilamento em massa de sua 

ancestralidade, é possível, por meio da área filosófica e, especificamente, dos autores 

que investigam a filosofia africana, conhecer e descolonizar a aprendizagem sobre o 

continente africano e sua diáspora, questionando as histórias únicas que se fizeram 

legítimas durante muitos anos através da antropologia, história, sociologia e também 

da mídia.  

A filosofia africana, em seu sentido acadêmico e social, desponta como uma 

possibilidade de revisão de quem somos enquanto sujeitos brasileiros e brasileiras, 

contribuindo para que todas as áreas do saber, em uma revisão da história, possam 

realizar uma avaliação de suas próprias práticas. O jornalismo, mesmo em tempos de 

cerceamento político da liberdade de expressão e de inúmeros ataques, possui papel 

fundamental na sociedade, visto que, sem jornalismo, não há democracia efetiva e, 

sem jornalistas, é impossível fazer jornalismo. 

Por outro lado, conforme aponta Katiúscia Ribeiro Pontes (2017), é preciso 

pensar na filosofia africana aplicada a uma educação pluriversal, integrativa e que 

recuse a inferiorização ou aniquilação do pensamento africano: 

 

A ideia de uma educação integradora para a diversidade precisa se adequar 

ao modelo proposto pela lei 10639-03. [...] O ensino de filosofia precisa 

comprometer-se de fato com as questões raciais e encarar o desafio de 

possibilitar ao indivíduo a capacidade de refletir fora do lugar de colonização 

construído pelo percurso colonial, que caracterizou o lugar do sujeito, 

sobretudo os sujeitos negros que foram submetidos a uma condição de 

alienação mental, na qual não reconhecem sua localização na história, 

refletindo nos desdobramentos atuais que compõem esse indivíduo. 

(PONTES, 2017, p. 88) 

 

Sem esgotar o tema, dado que ele é merecedor de múltiplas análises, o presente 

Trabalho de Conclusão de Curso visou apresentar, em especial, conceituações 
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importantes para a compreensão do racismo no contexto brasileiro, difundindo a 

filosofia africana ou as filosofias africanas, como horizonte possível de análises sobre 

as tradições e contradições do Ocidente que, por meio do racismo, até os dias atuais, 

agencia privilégios aos brancos em detrimento das raças não-brancas.  

O pensamento africano tem, nos últimos anos, recebido cada vez mais atenção. 

Os avanços, no entanto, não são capazes sozinhos de agenciar uma mudança efetiva 

na realidade do negro brasileiro em relação ao racismo, pois o racismo não foi criado 

por sua ancestralidade. O problema do racismo no Brasil, é essencialmente um 

problema dos brancos e que necessita urgentemente ser resolvido entre os seus.  

Enquanto ao povo negro, em especial, àqueles que são profissionais da 

imprensa: jornalistas, radialistas, cinegrafistas e cineastas, cabe compreender seu 

lugar ao sol e comportar-se como proponentes de suas próprias histórias. A nossa 

relação com o passado é de memória. O fardo dessa memória, segundo Aza Njeri 

(2019), para pessoas negras tangencia nossas experiências de viver, mas o passado 

em si se condiciona como pedra basilar para as possibilidades do agora. É hora de 

mudar o curso. 
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