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Resenha para o 2º Número da Revista Afro B (1 de 2) 

Espelho Infiel: o negro no jornalismo brasileiro   

 

 

 

Resumo: Resenha ““Espelho Infiel: o negro no jornalismo brasileiro” de Flávio Carrança e Rosane 

da Silva Borges (2ª. Ed. Gryphus, Rio de Janeiro, 1999). Trata-se de uma coletânea de textos 

críticos a respeito do racismo na imprensa, o negro e o eurocentrismo no jornalismo, entre outros 

temas. A Revista Afro B, do Museu Afro Brasil foi editada entre dezembro de 2010 e junho de 

2011, com o total de 4 números. Ela fazia parte de um programa chamado Cultura Viva, do 

Ministério da cultura e teve apoio da Secretaria de Cidadania Cultural, servindo de 

intermediária editorial para os grupos que desenvolviam atividades culturais chamados Pontos 

e Pontões de Cultura. 
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Este O Espelho Infiel é uma valiosa coletânea de textos que desenvolvem análises críticas a 

respeito da relação do jornalismo com os entraves da questão racial brasileira. Possuindo de 3 

a 12 páginas cada um, os textos primam pela síntese sem abandonar a abrangência que o tema 

suscita. O livro faz, por exemplo, uma análise da visão eurocêntrica da imprensa, da 

representação do homem negro e da mulher negra tanto no jornal quanto na publicidade, na 
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televisão, na revista e em outros meios. Além disso, traz um interessante artigo do Professor da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Muniz Sodré que tem como título o sugestivo: 

“Mídia e Racismo: um pé fora da cozinha”. Quem não gostaria de saber qual é a situação dos 

negros nesse mercado de trabalho? O Espelho Infiel traz 15 especialistas, dentre os quais 

sociólogos, jornalistas, professores e ativistas, que apresentam em letras e números “a quantas 

anda” a construção da igualdade racial numa das áreas mais formadoras de opinião da 

sociedade contemporânea. 

 


