
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relatório de Visibilidade 

ROTEIRO “PEQUENA ÁFRICA” 



 

1. INTRODUÇÃO 
 
Este relatório faz uma análise parcial de visibilidade sobre a divulgação do roteiro 

“Pequena África”. O período analisado vai de 24 de maço a 4 de abril. No total, foram 

39 inserções em veículos todo o Brasil, incluindo quatro inserções em TV (três na 

GloboNews e uma na TV Brasil), dois textos em jornal impresso (matéria em O Globo 

e coluna da jornalista Flávia Oliveira também em O Globo) e uma publicação na 

Agência Brasil. É importante considerar que ainda podem ser publicadas e/ou 

replicadas novas matérias sobre o projeto, principalmente utilizando o texto da 

Agência Brasil.  

 

A nova etapa do projeto de memória “Passados Presentes” identificou 58 pontos 

emblemáticos da escravidão para visitação no centro do Rio. O lançamento do roteiro 

“Pequena África”, em torno do Cais do Valongo, foi realizado no dia 2 de abril, em 

parceria com o Museu de Arte do Rio (MAR), os moradores da região e as historiadoras 

que assinam o projeto.  

 
 
 
 

2. AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 
 
A equipe da Somma Comunicações trabalhou na elaboração do material a ser 

divulgado para a imprensa e no contato com os jornalistas para difundir o projeto. As 

atividades que antecederam a divulgação foram: 

 

 Desenvolvimento de conteúdo 

 Aprovação de conteúdo 

 Intermediação de fontes com jornalistas 

 Levantamento de informações para dar força à matéria 

 Acompanhamento do evento 

 Acompanhamento de publicação 

 
 
 

 
3. ESTRATÉGIAS 
 
A estratégia para a divulgação foi oferecer o lançamento do roteiro para veículos da 

grande mídia impressa, eletrônica e digital. Atualizamos também artigo “Holocausto 

Brasileiro”, assinado pelas historiadoras, e oferecemos para Folha de São Paulo, jornal 



 
impresso de maior circulação nacional. A equipe Somma ainda aguarda, nesta semana, 

um posicionamento do jornal sobre o artigo. 

 
Como parte da estratégia, o primeiro contato com a imprensa aconteceu com a 

jornalista Flávia Oliveira, para fazer um passeio pelo roteiro junto com as historiadoras. 

A iniciativa rendeu, no dia 24 de março, uma exposição de aproximadamente 5 

minutos no Estúdio i – incluindo um vídeo exclusivo feito pela equipe do Passados 

Presentes e editado pela Somma Comunicações – e a coluna publicada no jornal O 

Globo no dia 31 de março. 

 

Para os veículos impressos, a abordagem com o jornal O Globo rendeu uma matéria de 

meia página, na contracapa do caderno Rio, local de destaque na publicação. A 

matéria foi publicada no dia 28 de março e foi replicada nos sites de O Globo e 

também no site do jornal Extra. 

 

Para o dia do evento, a estratégia foi convidar a GloboNews e a TV Brasil, além da 

Agência Brasil, que tem textos replicados por outros veículos da imprensa nacional. O 

resultado foram duas matérias na GloboNews, sendo uma inserção ao vivo no Jornal 

GloboNews, uma matéria na TV Brasil e um texto na Agência Brasil que foi republicado 

por mais de 10 outros sites. 

 
 
 

 
4. RESULTADOS 
 

GloboNews 
 
O roteiro foi oferecido para o programa Estúdio i. O trajeto foi percorrido com a 

jornalista Flávia Oliveira e as pesquisadoras Martha Abreu, Keila Gringberg e Hebe 

Mattos no dia 21 de março. No dia 24 de março, com o apoio de imagens feitas 

exclusivamente para a ocasião e comentários da jornalista e integrantes do programa, 

o roteiro Pequena África teve um espaço de cerca de cinco minutos no canal.  

 

No dia do lançamento, a GloboNews percorreu o roteiro e fez entrada ao vivo, às 

12h30, no Jornal GloboNews. A equipe também gravou entrevista com a pesquisadora 

Martha Abreu, exibida em matéria veiculada no mesmo dia, na edição das 20h do 

mesmo telejornal.  

 
 



 

 
Link ao vivo exibido no Jornal GloboNews - 2/4  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jornal O Globo 



 
O roteiro foi divulgado para o jornal O Globo no dia 22 março. A repórter Simone 

Cândida entrevistou Martha Abreu no dia 27. Matéria foi publicada no dia seguinte, 28 

de maço, nas versões impressa e online, além de replicada no site do jornal Extra.  

 

 

 
 
 



 

 



 
Coluna Flávia Oliveira – O Globo 
A jornalista Flávia Oliveira também escreveu sobre o lançamento do roteiro “Pequena 

África” em sua coluna do jornal O Globo. A publicação foi feita nas versões impressa e 

online no dia 31 de março.   

 

 



 
Agência Brasil 

A pauta sugerida para a Agência Brasil foi o lançamento do roteiro, no Museu de Arte 

do Rio. A jornalista Isabela Vieira acompanhou a abertura e a palestra no MAR e fez 

parte do roteiro. A matéria foi publicada dia 3 de março no site da Agência Brasil. Até o 

momento, 13 veículos replicaram o material em suas páginas online.  

 

 



 
TV Brasil 

A pauta sugerida para a TV Brasil foi o lançamento do roteiro, no Museu de Arte do 

Rio. A equipe acompanhou o passeio pelo roteiro, entrevistou a historiadora Martha 

Abreu e pessoas que participaram do evento.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. TOTAL DE PUBLICAÇÕES 
 
Ao todo, foram identificadas 39 publicações neste período, sendo 33 de veículos 
online; duas inserções em veículos impressos (jornal O Globo) e quatro inserções em 
emissoras de TV (três na GloboNews e uma na TV Brasil).  
 
A seguir está a relação dos resultados verificados no período. 
 
16/03/16: Blog Dodô Azevedo 

Passados Presentes 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/blog/dodo-azevedo/post/passados-presentes.html 

 

22/03/16: Por dentro da África 

Rio de Janeiro: Museu lança roteiro sobre herança africana na cidade 

http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/rio-de-janeiro-museu-lanca-roteiro-sobre-

heranca-africana 

 

24/03/16: Estúdio i – GloboNews 

Sem link 

 

28/03/16: O Globo (impresso) 

Pequena África ganha novas atrações 

 

28/03/16: Site O Globo 

Pequena África, roteiro em homenagem ao continente, ganha novas atrações 

http://oglobo.globo.com/rio/pequena-africa-roteiro-em-homenagem-ao-continente-

ganha-novas-atracoes-18964630 

 

28/03/16: Site Jornal Extra 

Pequena África, roteiro em homenagem ao continente, ganha novas atrações 

http://extra.globo.com/noticias/rio/pequena-africa-roteiro-em-homenagem-ao-

continente-ganha-novas-atracoes-18964643.html 

 

28/03/16: Scoopnest 

Pequena África, roteiro em homenagem ao continente, ganha novas atrações 

http://www.scoopnest.com/pt/user/OGlobo_Rio/714398769446518784 

 

28/03/16: Ademi RJ  

Aplicativo mostra roteiro com 18 endereços que contam a história da escravidão no 

Centro do Rio 

http://www.ademi.org.br/article.php3?id_article=65585 
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29/03/16: CTE (Centro de Tecnologia de Edificações) 

Aplicativo mostra roteiro com 18 endereços que contam a história da escravidão no 

Centro do Rio 

http://www.cte.com.br/noticias/2016-03-29curtas-da-construcao/ 

 

29/03/16: Papo Retrô 

Os espaços que nos recordam memórias 

https://paporetro.wordpress.com/2016/03/29/os-espacos-que-nos-recordam-memorias/ 

 

29/03/16: Sky Craper City 

Pequena África, roteiro em homenagem ao continente, ganha novas atrações 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=131734666 

 

30/03/16: Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) 

Passados Presentes: aplicativo refaz trajetos da escravidão e do tráfico negreiro no 

Rio de Janeiro 

http://www.unirio.br/news/passados-presentes-aplicativo-refaz-trajetos-da-

escravidao-e-do-trafico-negreiro-no-rio-de-janeiro 

 

30/03/16: Criola (Facebook) 

Passados Presentes: aplicativo refaz trajetos da escravidão e do tráfico negreiro no 

Rio de Janeiro 

https://www.facebook.com/119350101485010/photos/a.439784266108257.1073741

825.119350101485010/998038356949509/?type=3&theater 

 

31/03/16: O Globo – Coluna Flávia Oliveira (impresso) 

História Pura 

 

31/03/16: O Globo – Coluna Flávia Oliveira 

História Pura 

http://oglobo.globo.com/cultura/historia-pura-18987255 

 

31/03/16: Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro  

Pequena África revisitada 

http://www.cultura.rj.gov.br/materias/pequena-africa-revisitada 

 

31/03/16: Chicken or pasta? 

Lançamento do roteiro Pequena África 

https://chickenorpasta.com.br/2016/as-boas-do-fim-de-semana-no-rio-0104/ 
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31/03/16: História UFF 

Lançamento do Roteiro Pequena África - Rio de Janeiro 

http://www.historia.uff.br/stricto/ 

 

01/04/16: Mapa das Artes 

“Passados Presentes” revela o roteiro do tráfico de escravos no Centro do Rio 
http://www.mapadasartes.com.br/noticias.php?id=1842&pg=0&ncid=2 
 
02/04/16: TV Brasil – Repórter Rio 

Pequena África mergulha na memória da cultura negra com ajuda da tecnologia 

http://tvbrasil.ebc.com.br/reporterrio/episodio/pequena-africa-mergulha-na-

memoria-da-cultura-negra-com-ajuda-da-tecnologia 

 

02/04/16: GloboNews Ao Vivo – Jornal GloboNews 12h 

Passeio mostra pontos por onde passavam escravos africanos no Rio 
http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/t/videos/v/passeio-mostra-
pontos-por-onde-passavam-escravos-africanos-no-rio/4929377/ 
 
 
02/04/16: GloboNews – Jornal GloboNews 20h 

Passeio mostra pontos por onde passavam escravos africanos no Rio 
Sem Link 

 

03/04/16: Agência Brasil 

Aplicativo traz roteiro turístico e revela herança africana em bairro do Rio 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2016-04/aplicativo-traz-roteiro-

turistico-e-revela-heranca-africana-em-bairro-do 

 

03/04/16: Tio Sam – O portal dos brasileiros nos Estados Unidos 

Aplicativo traz roteiro turístico e revela herança africana em bairro do Rio 

https://www.tiosam.org/aplicativo-traz-roteiro-turistico-e-revela-heranca-africana-

em-bairro-do-rio/ 

  

03/04/16: Jornal do Brasil 

Aplicativo traz roteiro turístico e revela herança africana em bairro do Rio 

http://www.jb.com.br/rio/noticias/2016/04/03/aplicativo-traz-roteiro-turistico-e-

revela-heranca-africana-em-bairro-do-rio/ 

  

03/04/16: Bol Notícias – Grupo UOL 

Aplicativo traz roteiro turístico e revela herança africana em bairro do Rio 

http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/brasil/2016/04/03/aplicativo-traz-

roteiro-turistico-e-revela-heranca-africana-em-bairro-do-rio.htm 
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03/04/16: Gazeta Minas 

Aplicativo traz roteiro turístico e revela herança africana em bairro do Rio 

http://gazetaminas.com/aplicativo-traz-roteiro-turistico-e-revela-heranca-africana-

em-bairro-do-rio/ 

  

03/04/16: Diário do Amanhã 

Aplicativo traz roteiro turístico e revela herança africana em bairro do Rio 

http://www.dm.com.br/cultura/2016/04/aplicativo-traz-roteiro-turistico-e-revela-

heranca-africana-em-bairro-do-rio.html 

  

03/04/16: Jornal da Mídia 

Aplicativo traz roteiro turístico e revela herança africana em bairro do Rio 

http://www.jornaldamidia.com.br/2016/04/03/aplicativo-traz-roteiro-turistico-e-

revela-heranca-africana-em-bairro-do-rio/ 

  

03/04/16: Gaz 

Aplicativo traz roteiro turístico e revela herança africana em bairro do Rio 

http://gaz.com.br/conteudos/blog_mix_viagens/2016/04/03/69426-

aplicativo_traz_roteiro_turistico_e_revela_heranca_africana_no_rio_de_janeiro.html.

php 

  

03/04/16: News JS 

Aplicativo traz roteiro turístico e revela herança africana em bairro do Rio 

http://www.newsjs.com/br/aplicativo-traz-roteiro-tur%C3%ADstico-e-revela-heranca-

africana-em-bairro-do-rio/d6LYd8Vlzy59nKM/ 

  

03/04/16: Esmael Moraes 

Aplicativo traz roteiro turístico e revela herança africana em bairro do Rio 

http://www.esmaelmorais.com.br/2016/04/aplicativo-traz-roteiro-turistico-e-revela-

heranca-africana-em-bairro-do-rio/ 

  

03/04/16: Cidade MS 

Aplicativo traz roteiro turístico e revela herança africana em bairro do Rio 

http://www.cidadesms.com/noticias/110641--font-color---FF0000--Aplicativo-traz-

roteiro-turistico--font--e-revela-heranca-africana-em-bairro-do-Rio.html 

  

03/04/16: Correio do Brasil 

Aplicativo revela herança africana em bairro do Rio 

http://www.correiodobrasil.com.br/aplicativo-revela-heranca-africana-em-bairro-do-

rio/ 
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03/04/16: Notícias ao Minuto  

Aplicativo traz roteiro turístico e revela herança africana em bairro do Rio 

http://www.noticiasaominuto.com.br/tech/206035/aplicativo-traz-roteiro-turistico-e-

revela-heranca-africana-em-bairro-do-rio 

  

03/04/16: Revista Publicittà 

Pequena África Carioca ganha app 

http://www.revistapublicitta.com.br/consumo/social-media/pequena-africa-carioca-

ganha-app/ 

 

03/04/16: Brazil News 

Aplicativo traz roteiro turístico e revela herança africana em bairro do Rio 

http://brazil.shafaqna.com/PT/BR/1557238 

  

04/04/16: Revista Ecológico 

Aplicativo traz roteiro turístico e revela herança africana em bairro do Rio 

http://www.revistaecologico.com.br/noticia.php?id=3924 

  

04/04/16: The Rio Times 

New App Helps Visitors Navigate Rio de Janeiro’s African Heritage 

http://riotimesonline.com/brazil-news/rio-entertainment/new-app-helps-visitors-

navigate-rio-de-janeiros-african-heritage/ 
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