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Uma dessas ciladas é a idéia de que nós, seres humanos,  

possuímos uma identidade essencial: somos o que somos porque  

estamos geneticamente  programados ... 

Esta biologização da identidade é uma capciosa armadilha...  

Aquilo que somos não é o simples cumprir de um destino programado nos 

cromossomas, mas a realização de um ser que se constrói em trocas com 

outros e com a realidade envolvente. (Mia Couto) 
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RESUMO 

  

 

Ao longo de todo o século XX, os negros brasileiros buscaram construir estratégias não 

só para melhor se inserirem na estrutura político-econômica vigente, como também para 

reverter as representações sociais negativas com as quais foram identificados ao longo 

de toda a história nacional tanto em função de seu passado escravo, quanto por suas 

origens raciais. Assim, buscamos analisar o caminho percorrido pela imprensa negra 

paulista – jornais e revistas escritas por e para negros que se dedicaram exclusivamente 

a questões que envolviam os interesses dessa camada da população – no período entre 

1916 e 1978. Diante do recorte estabelecido e dos periódicos selecionados, 

acompanhamos as diferentes formas com que a África foi representada e 

(res)significada por discursos formulados pelos articulistas dessa imprensa alternativa 

de modo a habilitá-la – ou não – a compor uma identidade afro-brasileira. A ideia 

central é demonstrar que as imagens formuladas e as memórias mobilizadas para 

referenciar aquele continente não se limitaram apenas à mera resistência ou negação das 

imagens depreciativas que, historicamente, circularam no país; ao contrário, a referência 

à África obedeceu a constantes negociações efetuadas por esses homens para compor a 

nacionalidade brasileira através da articulação de sua militância política com o cenário 

intelectual local, como também com as informações que chegavam de movimentos 

negros internacionais e da própria situação política dos países africanos. 

 

Palavras-chave: Imprensa negra paulista. África. Negros. Identidades.  

 

 

 

RESUMEN 

 

 

REIS, Carlos Antonio dos. África impresa: identidades y representaciones de África en 

la prensa negro Sao Paulo (1916-1978). 199 f. Tese (Doutorado em História) – 

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista “Julio de 

Mesquita Filho”, Franca, 2016.  

 

A lo largo del siglo XX, los negros brasileños construyeron estrategias no sólo para 

integrarse mejor en la estructura política y económica del momento, sino también para 

revertir las representaciones sociales negativas que se han identificado a lo largo de la 

historia nacional, tanto por su pasado de esclavos, como por su origen racial. Esta 

investigación propone analizar el camino emprendido por la prensa negra paulista - 

periódicos y revistas escritos por y para los negros, dedicados exclusivamente a 

cuestiones que afectaban a los intereses de este grupo de la población - en el período 

comprendido entre 1916 y 1978. Teniendo en cuenta el corte establecido y las revistas 

elegidas, hemos visto las diferentes representaciones de África en los discursos 

formulados por los escritores de la prensa alternativa y la habilitación- o no – de estas 



representaciones en la composición de una identidad afro-brasileña. La idea central es 

demostrar que las imágenes y los recuerdos formulados y movilizados para hacer 

referencia al continente no se limitaron sólo a la mera resistencia o negación de 

imágenes despreciativas que históricamente circularon en el país; por el contrario, la 

referencia a África obedeció a constantes negociaciones hechas por estos hombres para 

componer la nacionalidad brasileña a través de la articulación de su militancia política 

con la escena intelectual local, así como con la información que llegaba de los 

movimientos negros internacionales y de la  propia situación política de los países 

africanos. 

 

Palabras-clave: Prensa negra paulista. África. Negro. Identidades. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

REIS, Carlos Antonio dos. Printed Africa: identities and representations of Africa in 

São Paulo black press (1916-1978). 2016. 199 f. Tese (Doutorado em História) – 

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista “Julio de 

Mesquita Filho”, Franca, 2016.  

 

 

Throughout the twentieth century, black Brazilians sought to build strategies not only to 

better integrate into the current political and economic structure, but also to overturn the 

negative social representations with which they were identified throughout the country’s 

history, as much as a function of their slave past as for their racial origins. Thus, we 

seek to analyze the path taken by São Paulo’s black press – newspapers and magazines 

written by and for black people and dedicated exclusively to issues involving the 

interests of that population – in the period between 1916 and 1978. Given the 

established timeframe and selected publications, we follow different ways in which 

Africa was represented and (re)signified by discourses formulated by the writers of this 

alternative press in order to enable it – or not – to construct an African-Brazilian 

identity. The central idea is to demonstrate that the images formulated and memories 

mobilised to  refer that continent were not limited to mere resistance to or denial of 

derogatory images that historically circulated in the country; on the contrary, references 

to Africa were subject to constant negotiations made by those men to construct 

Brazilian nationality through the articulation of political activism with the local 

intellectual landscape, as well as within formation that came from black international 

movements and from the political situation of African countries themselves. 

 

Keywords: São Paulo black press. Africa. Blacks. Identities. 
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INTRODUÇÃO

No ano de 2007, teve lugar na cidade de Campinas o Congresso de Leitura organizado

pela Associação de Leitura do Brasil (ALB) e pelo Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita

(CEALE).  O  objetivo  era,  segundo  os  dizeres  dos  anais  daquele  evento,  “congregar

pesquisadores provenientes de diferentes áreas do conhecimento envolvidos com trabalhos

que tematizassem a questão da leitura” e “o trabalho intelectual desenvolvido nos últimos

séculos, de forma que o estudo de sua história [traga] contribuições para os mais variados

campos do saber, principalmente para a reflexão sobre a literatura, educação, história cultural,

política e científica brasileiras.” Presente entre os participantes estava o renomado biólogo e

literato Mia Couto. Em sua intervenção, intitulada “Quebrando armadilhas”, o moçambicano

apontou para os perigos que envolvem a escrita não só a literária, mas, a própria escrita da

História. 

Dentre as armadilhas apontadas pelo africano, interessa-nos mais intimamente àquela

que indicou como sendo a “mais perigosa”, qual seja, a da identidade essencializada. O alerta

voltava-se contra o risco constante de se pensar categorias como raça, gênero e identidade de

maneira essencializada perdendo de vista as condições histórico-sociais que as forjaram em

cada momento tratado.  Neste sentido, ouçamos Mia Couto em trecho que serviu de epígrafe à

tese:

Uma dessas ciladas é a idéia de que nós, seres humanos,  possuímos uma
identidade  essencial:  somos  o  que  somos  porque  estamos  geneticamente
programados...
Esta biologização da identidade é uma capciosa armadilha... homem, mulher,
branco, negro, velho, criança  
Aquilo que somos não é o simples cumprir de um destino programado nos
cromossomas,  mas a realização de um ser que se constrói em trocas com
outros e com a realidade envolvente. 

É,  pois,  nessa  mesma  direção  que  a  tese  aqui  defendida  se  apresenta.  Buscamos

demonstrar  o percurso por meio  do qual  as  referências  à  África  foram mobilizadas  pelos

homens à frente da imprensa negra paulista entre 1916-1978 como signo possível ou não a

compor uma identidade para o negro brasileiro. Por imprensa negra, referimo-nos a uma série

de periódicos “escritos majoritariamente por negros, para negros” que circulou ao longo do

século XX, cujo teor voltou-se para questões que respeitam não só, mas principalmente a esta

camada  da  população.  Assim,  nosso  objetivo  central  é  compreender  como  se  deram  as
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transformações  sofridas  pelas  representações  daquele  continente  nas  páginas  dos  diversos

jornais por meio dos quais o movimento negro, especialmente em São Paulo, deu voz aos seus

anseios, reivindicações e denúncias ao longo de sua formação. 

Esta,  por  sua  vez,  embora  parta  de  um  mote  racial  a  guiar  suas  ações,  é  aqui

compreendida  não  de  modo  linear  e  uniforme,  mas  como  um  processo  de  intensas

articulações,  negociações  e  conflitos  internos,  pois,  como  sugeriu  o  historiador  Petrônio

Domingues (2004:312), trata-se de um equívoco pensar o movimento negro como um “bloco

monolítico”  sem  se  ter  em  mente  que:  “seus  membros  também  estabelecem  disputas  e

solidariedades difusas, já que vínculos comunitários não estão isentos da perda da tradição,

das  atitudes  e  dos  interesses  díspares,  das  situações  de  sentimentos  conflituosos,  mas,

principalmente,  das  contradições  de  classe”.   Diversidade  que  também foi  ressaltada  por

Amilcar Pereira (2010: 27) ao enfatizar que: “sua formação é complexa e engloba o conjunto

de entidades, organizações e indivíduos que lutam contra o racismo e por melhores condições

de vida para a população negra, seja através de práticas culturais, de estratégias políticas, de

iniciativas  educacionais  etc.;  o  que  faz  da  diversidade  e  pluralidade  características  desse

movimento social.”

Uma vez que se objetiva compreender como se deram as mudanças nas representações

da África presentes na imprensa negra paulista ao longo do período delimitado – 1916 a 1978

–, algumas leituras mostram-se fundamentais para o entendimento de como aquele continente

vem sendo figurado pelo pensamento ocidental moderno, bem como das conseqüências daí

resultantes tanto para a população local, quanto para os negros que passaram pelo processo de

diáspora para diferentes continentes e, a partir disso, acabaram por formular novas identidades

culturais.  Na casa de meu pai: a África na filosofia da cultura (1997) de  Kwame Appiah têm

por fio condutor a tentativa de desmontar a persistência da ideia de raça que, para ele, acabou

gerando  –  tanto  pelos  seus  colonizadores  europeus,  quanto  em  pensadores  africanos  e

afrodescendentes,  em  especial  afro-americanos  dos  EUA  e  Caribe  –,  a  imagem  de  um

continente habitado por um povo culturalmente unificado e que, mesmo disperso, partilharia

de  um destino  comum  já  que  o  vínculo  racial  atuaria  como  uma  espécie  de  “principio

organizador da solidariedade política” (APPIAH, 1997: 23).

Para  construir  sua  tese,  o  filosofo  ganês  estabelece  três  diferentes  categorias  de

apreensões  raciais  que,  segundo  ele,  são  determinantes  para  se  avaliar  as  diferentes

“invenções” da África, tanto para o cientificismo do período, para o pensamento religioso e,

mesmo para intelectuais afrodescendentes responsáveis por fomentar as primeiras bases do

pan-africanismo. Distingue racialismo de racismo extrínseco e intrínseco. Em linhas gerais, o
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primeiro  seria  a  simples  divisão  da  humanidade  em diversos  troncos de  acordo com sua

compleição fenotípica – textura do cabelo, formato do rosto, cor da pele – que diferencia um

grupo de outro (“separados, mas iguais”). Já a segunda e a terceira categorias somariam à

simples classificação racialista caracteres e aptidões morais, intelectuais, deficiências culturais

que evidenciam diferentes estágios evolutivos e, em último caso, legitimam a aversão e os

posicionamentos  político-ideológicos  entre  os  variados  grupos.  Portanto,  as  duas  últimas

classificações  seriam as  responsáveis  pela  formação  de  estereótipos  e  preconceitos  e,  em

última instância, pelos conflitos étnico-raciais.

Outra autora que percorreu a trajetória através da qual se pensou aquele continente, foi

Leila Leite Hernandez (2008). Seu texto aborda um largo período da história africana, desde a

instalação  das  feitorias  portuguesas  no  século  XV,  passando  pelo  colonialismo  até  às

resistências e lutas pelas independências em diversos países africanos ao longo do século XX.

Semelhante à ideia de “vazio cultural” presente em Appiah, Hernandez enfatiza a hegemonia

da tônica da ahistoricidade com a qual a África foi constantemente identificada, sobremaneira,

a partir do Iluminismo e dos sistemas classificatórios da nascente antropologia do século XIX.

Homens  como  Charles  Linné  e  Hegel  que,  em  seus  escritos,  negaram  uma  dinâmica

sociocultural própria àquelas terras e equacionaram o africano, em contrapartida ao homem

europeu, a “designações apresentadas como inerentes às características fisiológicas baseadas

em certa noção de etnia negra” e ao elemento que as porta “se atribui um amplo espectro de

significações negativas como frouxo, fleumático, indolente e incapaz, todas elas convergindo

para uma imagem de inferioridade e primitivismo” (HERNANDEZ, 2008: 18).

Obviamente,  como  a  autora  constata,  essa  linha  interpretativa  gerou  um

desconhecimento  da  história,  melhor  dizendo,  das  histórias  africanas  e  impetrou  uma

homogeneização  cultural  fonte  de  estereótipos  e  preconceitos  raciais  latentes  até  os  dias

atuais,  sobretudo,  na  região  que  se  convencionou  chamar  de  “África  Negra”.  Hernandez

chama atenção ainda para a forte presença de um conjunto de imagens amplamente difundidas

por exploradores e missionários cristãos que, até por volta do século XVIII, se guiaram por

representações  da  África  que  lançavam  mão  de  “relatos  sobre  monstros  como  gigantes,

pigmeus,  mulheres  pássaros  e  homens  macacos,  povos  deformados  ‘sem  nariz’  e  ‘sem

língua’” que habitavam “reinos riquíssimos e misteriosos [...], caracterizados pela abundância

de escravos, ouro e noz de cola” (2008: 54, aspas da autora).

Em contrapartida à tendência que legou o continente à aistoricidade, Hernandez realiza

uma importante retomada da historiografia e da antropologia que se dedicou ao estudo da

África, principalmente com as independências pós década de 1960, e que incorporou em suas
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análises  novas  abordagens  metodológicas  como  a  história  oral,  fontes  como  relatos  de

viajantes  e  manuscritos  europeus  inéditos,  além  de  técnicas  de  pesquisa  advindas  da

arqueologia para desconstruir a ideia de falta de movimento histórico próprio àquelas terras ao

“identificar  as  especificidades  de  um  continente  que  é  um  verdadeiro  mosaico  de

heterogeneidades,  uma totalidade caracterizada pela complexa diversidade cultural  de seus

povos” (2008: 25).

Ainda pensando sobre as representações do continente africano, sigo as indicações de

Roger Chartier no sentido de que a chave para a consolidação das identidades sociais estaria

no processo de “apropriação” que os diferentes atores sociais realizam das formas com que

são representados e das práticas daí decorrentes, ou seja, das interpretações e usos através dos

quais buscam situar-se na sociedade em que vivem (CHARTIER, 2002: 68). O autor também

colabora ao pensar as representações, percebidas como classificações, divisões e delimitações

que os homens produzem a partir da observação do seu “real”, de um tempo e de um espaço

definido e por meio das quais organizam o mundo social em que vivem. Sendo historicamente

construídas, a partir de práticas discursivas, políticas ou sociais, concorrem entre si, partindo

de  diferentes  lugares,  grupos  e  interesses,  para  a  imposição  de  um determinado  modelo

cultural sobre outros. Logo, são construções efetuadas a partir de uma realidade dada a ler e,

embora aspirem uma universalidade e uma forma racional, são sempre “determinadas pelos

interesses de quem as forja. Daí, para cada caso, o necessário relacionamento dos discursos

proferidos com a posição de quem os utiliza” (CHARTIER, 1988: 17). Ao pensar o processo

de construção das identidades sociais, Chartier também atenta para o fato de que essas se

estabelecem pelo crédito ou pela recusa que os atores sociais dão às representações efetuadas

num movimento contínuo de mediação de relações simbólicas de força através do qual os

“dominados aceitam ou rejeitam as identidades impostas que visam assegurar e perpetuar seu

assujeitamento” (CHARTIER, 2002: 10-11). Desse modo, o que buscamos perceber é como

os articulistas desses jornais se apropriaram e recriaram imagens da África em suas diversas

tentativas de estabelecer novas identidades/imagens para o negro brasileiro.

Buscamos compreender, nos discursos presentes nesses periódicos, mais o movimento

histórico de construção das identidades afro-brasileiras neles presentes, do que as mesmas

propriamente ditas. Para tanto, tem extrema relevância as contribuições teóricas oferecidas

pelos chamados “estudos pós-coloniais” através de alguns autores centrais que acabaram se

consagrando como: Edward Said, Stuart Hall, Mary Louise Pratt, Homi Bhabha, Paul Gilroy.

Em linhas gerais, tais autores ganharam destaque a partir dos anos de 1980 e se destacaram ao

trazer para a produção historiográfica o ideal de se descentrar o conhecimento a partir, por
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exemplo, da crítica à concepção de histórias nacionais enraizadas num certo centro detentor

de  algum  tipo  de  poder  que  acabava  por  gerar  uma  produção  acadêmica  pautada  em

binarismos estanques que determinavam o lugar social de diferentes grupos, raças ou mesmo

nações na modernidade. A partir da revisão crítica de modelos binários tais como Ocidente x

Oriente, barbárie x civilização, colonizador x colonizados, desenvolvidos x subdesenvolvidos,

centro x periferia, brancos x negros, homens x mulheres, entre outros, que acabavam por fixar

determinismos  e  naturalizar  essências  ao  estudo  das  identidades,  os  autores  analisados

trouxeram  abordagens  que  possibilitaram  novos  olhares  sobre  os  conflitos,  negociações,

interações culturais ao mesmo tempo em que buscaram tratar dos sujeitos marginalizados e

das  vozes  das  autoridades.  Assim,  essas  discussões  e  apontamentos  interessam às  nossas

intenções  metodológicas,  uma vez  que  podemos  pensar  na  forma  como  o  próprio  negro,

inferiorizado, buscou representar a si mesmo e, mais que isso, negociou posições e lugares

sociais  para seu grupo através do jogo fluído entre suas identidades e a nacionalidade em

formação, movimento sinuoso, neste caso, percebido através das páginas dos periódicos da

imprensa negra.  

Entre os autores citados, interessa-nos diretamente as contribuições teóricas oferecidas

pelos  que  se  filiaram  aos  black  studies britânicos:  Stuart  Hall  e  Paul  Gilroy.  Ambos,

respeitadas as especificidades de suas reflexões, ganharam destaque ao pensar a constituição

das identidades  na pós-modernidade,  sejam elas de gênero,  de religião,  de raça,  de grupo

étnico,  etc.  e,  embora  se  detenham  mais  no  estudo  da  cultura  negra  anglófona,

compreendemos que suas proposições colaboram para a análise da vida do negro no Brasil.

Os dois pensadores, discorrem longamente em seus textos sobre a emergência da historicidade

das identidades que, a partir da pós-modernidade, revelaram seu caráter fluído, fragmentado,

mutante, móvel e híbrido o que, para Hall, anulou o aspecto fixo, rígido, imóvel e centrado

das formulações identitárias oriundas do Iluminismo. Apontam para a identidade como um

artifício histórico e culturalmente forjado e para a necessidade de se desmontar discursos que

se sustentem na essencialização de aspectos biológicos,  raciais,  nacionais ou de territórios

previamente definidos. 

Nesse sentido, Hall indicou as relações conflituosas e disputas de poder a partir das

quais  as  culturas  nacionais  foram se constituindo,  o  que o leva a  concebê-las  como “um

dispositivo discursivo que representa a diferença como unidade ou identidade” (HALL, 2003:

62).  Lembra  ainda  o  fato  de  os  indivíduos  viverem  dentro  e  em  função  da  linguagem,

reforçando o sentido instável e híbrido de suas identidades a partir das novas utilizações e

significações que conferem sentido aos discursos e às palavras que os cercam, bem como às
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suas experiências. Daí, para o autor, a necessidade de sempre se pensar as identidades e as

culturas nacionais,  sobretudo aquelas presentes em culturas diaspóricas como a negra,  por

exemplo, a partir do confronto, das articulações e negociações entre memórias individuais e

categorias discursivas como raça e nação para se forjar sentimentos de pertencimento.

Numa linha de argumentação semelhante, Paul Gilroy também buscou desconstruir a

rigidez  das  identidades,  em  especial  das  formuladas  por  e  para  negros  na  modernidade,

alertando para o perigo da essencialização dos tipos a partir  de categorias como a raça,  o

sangue  e  o  território.  Indica  como  caminho  alternativo  à  armadilha  da  determinação

raciológica, que facilmente envolve o estudo identitário das populações negras diaspóricas, o

entrelaçamento  das  experiências  subjetivas  do  indivíduo  com os  cenários  discursivos  aos

quais se relaciona através de constantes reelaborações, conexões e negociações estabelecidas

fluida e hibridamente. Estas, por sua vez, de forma alguma são racialmente pré-determinadas,

pois sempre atendem a necessidades históricas e escolhas específicas do grupo e colaboram

para estreitar laços de solidariedade entre seus membros. 

A partir  daí,  percebe-se  o  caráter  político  assumido  pela  concepção  de  identidade

proposta pelo autor e a importância da sua ideia de diáspora, através da qual os indivíduos

dinâmica  e  constantemente  se  articulam  através  de  novos  movimentos,  deslocamentos,

memórias e contatos com diferentes tradições que lhes alteram suas identidades rompendo

com a “metafísica da raça” e o determinismo do território de modo a “quebrar a simples

sequência de laços explicativos entre lugar, locação e consciência” (GILROY, 2000: 123).

Então, para Gilroy, na modernidade a cultura negra constitui-se num espaço transnacional e

fluido  que  liga  as  experiências,  as  memórias,  os  símbolos,  as  imagens  e  as  autoimagens

construídas pelos afrodescendentes em trânsito – real ou imaginário – entre a Europa, a África

e as Américas, concebido como “um sistema de trocas culturais” que denomina de Atlântico

Negro. Este, mesmo tendo a celebração de uma mítica origem africana e o passado escravista

como pontos comuns a ligar os discursos e memórias de seus atores, não obrigatoriamente

produz  identidades  edificadas  sobre  a  simples  noção  de  resistência  e  da  negação  das

representações depreciativas com que foram retratados – como quiseram alguns dos trabalhos

sobre  a  imprensa  negra,  por  exemplo  –  pelo  contrário,  muitas  vezes  compartilham,  se

apropriam e reelaboram muitos  dos valores e representações  que outrora os inferiorizava.

Cenário que, por seu turno, torna inviável qualquer busca de uma pureza étnica essencial, ou

nos dizeres de Gilroy, de “absolutismos étnicos” que acabam por congelar imagens e lugares

específicos não só para a África, mas também para as culturas diaspóricas (GILROY, 2001).
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Assim, em consonância com esses autores, na análise da imprensa negra ora proposta,

buscamos  demonstrar  que,  ao  longo  do recorte  estabelecido,  as  representações  da  África

efetuadas nos discursos dos articulistas dos diversos periódicos selecionados  dizem respeito

muito mais às relações de poder e escolhas políticas efetuadas por estes do que caracteres

fenotípicos e descendências sanguíneas com os africanos escravizados. Nesse sentido, assim

como indicou Hall,  ao escolher esta imprensa como objeto,  buscamos atentar-nos “para a

diversidade e não para a homogeneidade da experiência negra” (HALL, 2003: 327).   

Em  um  texto  em  que  busca  investigar  a  criação  de  uma  atmosfera  de  profunda

racialização das relações sociopolíticas no Brasil  da passagem do século XIX para o XX,

Wlamyra Albuquerque (2009) reconstrói, através de uma série de episódios em torno das lutas

pela emancipação e, mais tarde, pela cidadania entre os egressos da escravidão, um cenário

em que a  África  –  tanto  a  reinventada  pelas  práticas  e  representações  das  culturas  afro-

brasileira e africana, como aquela das notícias que chegavam do outro lado do Atlântico – era

um objeto recorrente. Em espaços como os clubes carnavalescos formados por negros – como

os Pândegos d’África e o Embaixada Africana, ambos em Salvador –, o continente era parte

integrante  de  seus  imaginários  e  de  seus  esforços  de  auto-definição  identitária.  Havia,

segundo a autora, uma clara tendência em enfocar assuntos ou personagens contemporâneos

da  história  africana,  realizando  manifestações  marcadas  por  elementos  de  contestação  da

ordem vigente ou pelo uso da memória coletiva, fundindo a África daquele presente – que

chegava através de imagens estereotipadas e caricaturais que circulavam na imprensa local –,

com uma África mítica.  Então,  para Albuquerque,  através dos enredos destes clubes e de

outros espaços em que esta população convivia, recriavam-se imagens múltiplas e complexas

daquele continente, e negociavam-se constantemente as políticas destas representações com as

autoridades  locais,  o  que  levou  à  figuração  de  novos  sentidos  da  memória  do  passado

escravista e a novas construções de cidadania para o futuro.

Outra  autora  que  buscou  desconstruir  as  africanidades  “inventadas”  no  Brasil  foi

Patrícia Pinho (2004), cujo trabalho, embora aborde especificamente a Bahia, se mostra muito

próximo  aos  caminhos  adotados  para  este  trabalho.  O  texto  traz  um  consistente  debate

teórico-metodológico com consagrados pensadores que se dedicaram à questão racial e aos

desdobramentos da diáspora africana, à memória e a culturas negras, como: W.E.B. Du Bois,

Frantz Fanon, Paul Gilroy, Stuart Hall, Kwame Appiah, entre outros. O objetivo central de

Pinho, na esteira de Gilroy e Hall, é pôr abaixo concepções essencializadas de identidade e

raça, sobretudo em relação aos grupos que advogam para si um pertencimento pautado por

uma herança africana autêntica na qual o corpo – fenótipo – e suas práticas desempenham
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papel fundante ao lado de uma memória ancestral. Situação que se evidencia principalmente

ao decodificar os processos histórico-políticos que transformaram a Bahia numa espécie de

“Meca da africanidade” a partir da negociação constante de agentes como os blocos afros, as

agências de turismo étnico, a mídia e o Estado. Aponta como as estratégias de exploração da

ascendência  africana  efetuada  por  estes  grupos  acabaram  por  fortalecer  a  ideia/mito  de

“Mama  África”,  alegoria  através  da  qual  se  reforça  a  “crença  em  uma  África  mítica  e

idealizada [que] tem estimulado as concepções de negritude e a produção de identidades”

(PINHO, 2004: 21).     

Ainda sobre as apropriações que as imagens da África tiveram no Brasil, Qual África?

Significados da África para o movimento negro no Brasil de Verena Alberti e Amilcar Araujo

Pereira (2007) vai ao encontro das nossas inquietações. Suas perspectivas, embora tratem de

um período que coincide com o final do nosso recorte – a década de 1970 –, colaboram para

pensarmos  a  positivação  da  referência  ao  continente  africano  pelos  afro-brasileiros.  Esta

passou a ser corrente a partir do momento em que houve a legitimação de uma militância

negra nos anos de 1970, tendo como ponto decisivo a criação, em 1978, do Movimento Negro

Unificado (MNU) – razão pela qual encerramos nosso recorte neste ano. A partir daí, como

apontam os autores, “a descoberta da África tinha uma função importante no processo de

instrumentalização  do  militante,  tanto  porque  ampliava  a  consciência  sobre  sua  própria

origem, como porque abria possibilidades de ação” (ALBERTI; PEREIRA, 2007: 26). Alberti

e Pereira se apóiam metodologicamente na historia oral e conduzem seu texto a partir das

apreensões de diversos militantes negros que atuaram, e ainda atuam, no MNU desde os anos

1970,  como  também  numa  bibliografia  especializada  para  mostrar  os  diferentes  sentidos

assumidos pela África junto à militância negra brasileira. Retomam, nesse sentido, as décadas

iniciais  do  século  passado  para  mostrar  a  pouca  referência  àquele  continente  entre  os

diferentes  “movimentos  negros”  em  curso  através  de  algumas  associações  como  a  FNB

(Frente Negra Brasileira) na década de 1930, que preteria a África e o pan-africanismo em

seus projetos por almejar uma brasilidade firmada sob valores ultranacionalistas como: Deus,

pátria, raça e família. 

Os  autores  indicam  ainda,  através  dos  depoimentos  recolhidos  junto  a  militantes

negros, a importância de alguns contatos entre negros brasileiros e intelectuais estrangeiros

para a sua postura política. Nomes como o do existencialista Jean Paul Sartre através de suas

reflexões  sobre  o  racismo  na  obra  Orfeu  Negro e  a  poesia  anticolonialista  do  angolano

Agostinho Neto foram responsáveis, nos dizeres de um dos entrevistados, por fazer chegar a

muitos  militantes  “textos  de  vários  escritores  africanos  ou  das  Antilhas,  como  o  próprio
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Cesaire,  Senghor,  Leon Damas  entre  outros  que  apareceram.  E aí  foi  um impulso  muito

grande  para  minha  conscientização”  (ALBERTI;  PEREIRA,  2007:  30).  A  partir  das

representações que circularam entre os membros do MNU, Alberti e Pereira concluem que, ao

longo do século XX, havia pouco conhecimento dos afrobrasileiros,  mesmo os militantes,

sobre  o  continente  africano.  Quadro  que  começou  a  tomar  outra  direção  a  partir  do

intercâmbio  de  jornais  e  notas  que  chegavam das  independências  africanas,  sobretudo de

Angola. Adiante, os membros do movimento negro buscaram um conhecimento mais efetivo

sobre  os  países  africanos,  pois  de  lá  deveria  vir  a  inspiração  para  suas  bandeiras  e

reivindicações  locais.  Desse  modo,  como  apontam,  se  essa  busca  de  um  conhecimento

verossímil  da  África  serviu  para  livrar  muitos  militantes  dos  estereótipos  de  uma  terra

selvagem, povoada por feras, e os instrumentalizassem para sua identidade e luta política, as

imagens que circulariam a partir de então eram propositalmente superlativas e carregadas de

idealização, glorificando os antigos impérios e algumas de suas cidades modernas como uma

possibilidade de riqueza e não de pobreza e atraso como historicamente aprenderam (2007:

47). 

A imprensa  negra  paulista  vem,  há  um bom tempo,  sendo analisada  por  diversos

autores de diferentes áreas. Os primeiros trabalhos estiveram marcados por um viés marxista e

insistiram no aspecto da resistência frente à ordem burguesa que se estabelecia no processo de

sua integração na sociedade urbano-industrial configurada ao longo das primeiras décadas do

século XX. Nessa linha, Roger Bastide foi um dos primeiros a se voltar para a análise desses

periódicos num pequeno, mas importante, artigo intitulado  A imprensa negra do estado de

São  Paulo,  datado  de  1951,  cujo  objetivo  central  era,  segundo  suas  próprias  palavras,

“discernir”,  através  do  conjunto  dessas  publicações,  a  “mentalidade  da  raça  negra”

(BASTIDE, 1973:129). Para tanto, o autor historia o aparecimento dessa imprensa alternativa

no estado e faz importantes apontamentos sobre a periodização desses jornais de acordo com

as motivações e o teor de suas notícias. Segundo Bastide, até então, a impressa negra paulista

dividia-se em três momentos: 1915-1930 em que os ideais de liberdade e igualdade advindos

da 1ª Guerra Mundial, aliados à ampliação da educação primária às camadas mais baixas na

Primeira República, despertariam nos negros paulistanos “a política do protesto racial”; 1930-

1937  em  que  ocorre  a  “passagem  da  reivindicação  jornalística  à  reivindicação  política,

sobretudo em função do surgimento da Frente Negra Brasileira e do combate à preferência

pela mão-de-obra estrangeira; por fim, depois de um período “em branco” de 1937 a 1945, em

função do Estado Novo, aparecem novos jornais de tendência esquerdista “para a conquista de

uma situação melhor na sociedade brasileira” (1973: 131-132).  Nos jornais compreendidos
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pelo recorte efetuado por Bastide, os distintos modos como a população negra de São Paulo se

articulou,  conferem a  esses  impressos  um caráter  de  protesto,  reivindicação  e  um papel

pedagógico fundamentais  para se  dimensionar  uma certa  “psicologia  do afro-brasileiro”  a

partir dos contatos travados com a classe dominante. 

A antropóloga Miriam Nicolau Ferrara realizou uma importante  e intensa pesquisa

documental mapeando os diversos órgãos da imprensa negra paulista que atuaram entre os

anos de 1915 e 1963.  Sua obra,  produzida na década  de 1980,  aproxima-se bastante  dos

direcionamentos apontados por Bastide no texto supracitado. Apesar da extensa pesquisa, seu

caráter  é  descritivo  e  Ferrara se  detém a  confirmar  as  posições  de Bastide,  sobretudo ao

entender tratar-se de um mecanismo de “integração do negro – como grupo minoritário – na

sociedade  brasileira,  expressa  através  de  suas  reivindicações;  porém,  sob  a  influência  da

ideologia dominante nela” (FERRARA, 1986: 40). Faz-se importante indicar que esta autora

aponta para uma “raridade” de menções à África no período por ela retratado. Todavia, atém-

se a nomear passagens e referências cronológicas e não se aprofunda em explicações para

esses possíveis “silêncios”, que consideramos, se bem historicizados, mostram-se reveladores

do modo como os articulistas daquele período mobilizaram representações e memórias para a

África.  Assim,  por  exemplo,  demonstraremos  que,  no  momento  inicial  deste  periodismo

negro, esse silenciamento e uma certa negação das origens africanas expõe muito do ambiente

intelectual  e  cultural  no qual  os  militantes  negros  estavam imersos,  bem como o tipo  de

identidade que projetavam para si.

Outros autores trouxeram importantes contribuições para se pensar o papel e o caráter

da imprensa negra para a constituição de identidades afro-brasileiras, embora este não fosse o

fito condutor de seus trabalhos.  Florestan Fernandes (1965) entendeu os jornais feitos por

negros como veículos necessários, engajados e eficazes no protesto contra a situação racial

brasileira,  pois  seu  proselitismo  inconformista  contribuiu  para  o  surgimento  de  uma

“solidariedade  consciente  e  orgânica”  entre  aqueles  indivíduos  e  “suscitou  no  seio  da

população de cor disposições assimilacionistas identificadas com a situação de interesses do

negro e do mulato”. Clóvis Moura (1983) demarcou o caráter de luta dessa imprensa como

meio para o negro brasileiro “avivar a sua consciência étnica” e a construção de sua auto-

imagem através de sua capacidade organizativa pautada pela resistência, que, para o autor,

pode  ser  percebida  desde  o  período  escravista  com  a  presença  dos  quilombos  e  das

irmandades religiosas, por exemplo, até a sua inserção no modelo capitalista moderno através

dos terreiros de candomblé,  das escolas de samba,  de clubes recreativos  e dos jornais.  Já

Petrônio  Domingues  (2004)  identificou  a  imprensa  negra  como  um  dos  espaços  mais
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representativos de um “mundo paralelo relativamente autônomo e um circuito étnico coeso”

construídos  pelos  afrobrasileiros  num ambiente  de  racismo e exclusão  das  elites  brancas,

ligando  tais  veículos  às  demais  formas  de  organização  através  das  quais  as  diferentes

comunidades estrangeiras se socializavam na cidade de São Paulo. Contudo, estes textos se

voltaram quase que exclusivamente à questão da inserção do negro no mercado de trabalho, às

desigualdades  sociais,  ao  racismo  e,  na  maioria  dos  casos,  fixaram-se  no  aspecto  da

resistência negra e da militância política, dando, todavia, pouca atenção às possibilidades de

análise dos discursos identitários, das memórias e das representações dos afro-brasileiros bem

como das referências à África presentes em tal documentação – que são os objetivos desta

pesquisa. 

Em outra  direção,  alguns  trabalhos  acadêmicos  mais  recentes,  influenciados  pelos

estudos culturais e pelos  Black studies britânicos, na última década, deram maior atenção a

essas possibilidades temáticas ao pesquisarem a imprensa negra paulista.  Passemos a uma

visão geral de alguns desses textos que considero mais próximos de nossas perspectivas. A

antropóloga Marina Pereira Mello (2005), por exemplo, apresenta um estudo cuja perspectiva

geral vai ao encontro das preocupações presentes no primeiro capítulo. Analisa a formação de

um nacionalismo  brasileiro  assentado  em ideais  como  assimilação,  eugenia  e  civilização

percebidos através da circulação de escritos como jornais negros e de imigrantes – italianos –

e em literatos – Menotti  Del Pichia,  por exemplo – da São Paulo de 1900 a 1924. Neste

sentido, os discursos identitários que ali circulavam revelam um ideal de pertencimento étnico

que ratificava a hierarquização de diferenças entre negros e imigrantes pobres; e destes dois

grupos para com uma classe dominante.   Para além de trazer uma série de informações e

dados biográficos sobre muitos dos articulistas negros do período, o texto de Mello colabora

por evidenciar um ambiente intelectual – no caso, emprega a ideia de campo de poder de

Bourdieu  –,  heterogêneo,  extremamente  conflituoso  que,  em  função  de  uma  atmosfera

largamente  racializada,  acabou  por  elaborar  sentidos  de  pertença  em  que  qualquer

reminiscência da África ou de africanismos era preterida tanto por uma classe média negra em

formação,  como  pelos  imigrantes  brancos.  A  primeira,  segundo  a  autora,  por  filiar-se  à

ideologia  dominante  acerca  do  nacional  desejado  e  das  imbricações  da  civilização  e  do

progresso aí envolvidas.   

Um dos primeiros  jornais  negros  a  aparecer  no recorte  temporal  estabelecido  pela

pesquisa foi o Getulino¸ que circulou em Campinas entre os anos de 1923 e 1926. Sobre esse

órgão, Rodrigo Miranda (2006) produziu um interessante trabalho no qual buscou perceber as

diferentes formas como a linguagem presente nas suas páginas foi determinante para construir
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o caminho traçado pelas lideranças da militância negra de Campinas e de seus arredores, na

década de 1920, em sua movimentação no sentido de reverter as representações depreciativas

efetuadas para as camadas negras e mestiças que ainda circulavam na sociedade campineira –

e  em todo o  estado  –  guiadas  pelas  concepções  e  ideologias  raciais  do  cientificismo  do

oitocentos.  Demonstra  como  muitos  desses  militantes,  que  também  eram  os  diretores  e

redatores do Getulino, discutiram através destes aspectos raciais da população local como a

miscigenação,  as  religiosidades  negras  e  as  relações  com  a  África,  (re)negociando

constantemente,  desse modo,  identidades  raciais  na medida  em que também estabeleciam

ligações com outros grupos e jornais de outras localidades. 

O Clarim da Alvorada foi um dos mais combativos e duradouros jornais negros de São

Paulo,  tendo  conseguido  se  manter  entre  1924  e  1932  (contou  ainda  como  uma  edição

extraordinária em 1940). Este periódico foi objeto de estudo de Flávio Thales Francisco que

apontou para a mudança de foco apresentada pelo Clarim na imprensa negra, de apenas um

veículo  de  integração  social  que  noticiava  os  acontecimentos  dos  bailes,  festas  e  clubes

recreativos  dos  negros  para  uma  atuação  mais  crítica  da  marginalização  dos  negros  na

sociedade  brasileira.  O autor  mostra  como os  projetos  de ascensão social  pensados pelos

articulistas do  Clarim para o negro brasileiro foram muito influenciados pelas informações

sobre as experiências da realidade racial dos EUA e das lutas pela descolonização dos países

africanos que chegavam através de uma “rede negra transnacional” estabelecida entre seus

editores e jornais da imprensa negra norte-americana, principalmente o Chicago Defender e o

Negro World. Tais notícias acabaram por fortalecer o desejo de assimilação dos leitores desse

periódico. 

Já  André  Côrtes  de  Oliveira  (2005)  discutiu  os  projetos  frente-negrinos  de

incorporação do negro aos quadros da nacionalidade brasileira presentes nas páginas de A Voz

da Raça e apontou para a extrema influência exercida pelas ideias do eugenismo, do pátria-

novismo, do integralismo e do fascismo para a conformação de uma tipificação idealizada do

negro. Este, para “tornar-se” o nacional almejado, deveria transformar-se na “Gente Negra

Brasileira”, que, por sua vez, seria uma identidade forjada a partir da instrumentalização, por

parte dos negros, de muitas das concepções racistas do século XIX e da interiorização de

valores como família,  educação, religião,  trabalho e amor à Pátria acima de tudo. Tem-se

então,  na  visão  deste  autor,  a  construção  de uma identidade  fechada,  radical,  eugênica  e

essencializada na Voz da Raça sem a qual os afro-descendentes não estariam aptos a corrigir

as injustiças vivenciadas pelos seus antepassados ainda na escravidão e, muito menos, serem

identificados como pertencentes à Nação.
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Num caminho parecido com os trabalhos anteriores, Giovana Xavier Cortês (2012), no

artigo  Leitoras:  gênero,  raça,  imagem e  discurso  em O Menelik  (São  Paulo,  195-1916),

analisa a presença de um discurso moralizador entre a comunidade negra paulistana da época

através do espaço destinado à figura feminina nas páginas do jornal negro  O Menelik, que

circulou em São Paulo entre 1915 e 1916. À mulher, segundo Cortês, foi reservado um lugar

restrito para sua representação, quase sempre aparecendo em notas sociais, poesias e anúncios

publicitários com o intento de construir uma nova mulher negra mais adequada aos ideais de

civilidade em sintonia com a República. Esta deveria ser educada, bonita, urbana, moderna

como contraponto às imagens animalizadas, hipersexualizadas e de feiura que circularam de

negras  na  Colônia  e  no  Império.  Por  “educadas”,  os  articulistas  entreviam  uma  mulher

honrada e não instruída, pois a leitura seria caracterizada como uma atividade mais ligada ao

mundo masculino. Por isso, Cortês avalia também os embates e conflitos entre os redatores e

as poucas mulheres que, para além de leitoras, tentaram também escrever nas páginas daquele

periódico, porém com pouco sucesso. 

Como  adiantamos  no início  desta  introdução,  o  objetivo  que  guia  este  trabalho  é

compreender como se deu a relação dos diversos homens que atuaram na imprensa negra

paulista ao longo do recorte pretendido com imagens da África para compor suas identidades.

Deste modo, o recorte estabelecido acompanha a circulação do  Menelik, na transição entre

1915 e 1916, na cidade de São Paulo e se encerra em 1978, ano que marca o surgimento da

principal  organização  do  movimento  negro  contemporâneo,  o  MNU  (Movimento  Negro

Unificado). Conforme buscaremos mostrar, a relação com a África variou de acordo com a

própria imagem que o negro detinha de si. Para tanto, a tese divide-se em três capítulos. No

primeiro, o fito é demonstrar como a inserção do negro, pensado enquanto “homem de cor,”

tentou articular uma auto-imagem de modo a compor os quadros da boa sociedade, em um

ambiente  ainda  muito  envolto  pelas  teorias  raciais,  onde  sua  identidade  negra  era  mal

concebida  tanto  como  origem  quanto  como  projeção  futura.   Já  no  segundo  capítulo,

objetivamos  acompanhar  como  se  deu  a  circulação  de  referenciais  da  África  ou  de

africanismos e hábitos que para lá remetiam até 1937, ano em que a circulação da imprensa

negra foi interrompida pelo Estado Novo. Por fim, no último capítulo, a ideia é acompanhar o

desenrolar da mobilização negra a partir da redemocratização, por meio de suas estratégias de

inserção e visibilidade, seus contatos intelectuais e suas apreensões sobre raça e África.  Em

um segundo momento, acompanharemos a mobilização em torno do surgimento do MNU em

1978. A ideia,  como já adiantamos,  é  demonstrar  que a relação com a África variou  em

função  da  própria  consciência  racial  interna,  enquanto  “homens  de  côr”,  num  primeiro
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momento;  e,  posteriormente,  assumindo  sua  negritude.  Esta,  por  sua  vez,  entendida  em

conformidade com Kabengele Munanga ao sugerir que:

[...] embora tenha sua origem na cor da pele negra, não é essencialmente de
ordem biológica. De outro modo, a identidade negra não nasce do simples
ato de tomar consciência da diferença de pigmentação entre brancos e negros
ou negros  e  amarelos.  A negritude  e/ou a  identidade  negra  se  referem à
história  comum  que  liga  de  uma  maneira  ou  de  outra  todos  os  grupos
humanos que o olhar do mundo ocidental “branco” reuniu sobe o signo de
negros. A negritude não se refere somente a somente à cultura dos povos
portadores da pele negra que de fato são todos culturalmente diferentes. [...]
mas sim o fato de terem sido vitimas das piores tentativas de desumanização
e de terem sido suas culturas não apenas objeto de políticas sistemáticas de
destruição,  mas,  mais  do  que  isso,  de  ter  sido  simplesmente  negada  a
existência dessas culturas. Lembremos que, nos primórdios da colonização, a
áfrica  negra  foi  considerada como um deserto cultural,  e  seus  habitantes
como o elo entre o Homem e o macaco. (MUNANGA, 2009: 20)

Antes de passarmos ao primeiro capítulo, cabe salientar que a respeitamos a grafia

original  do  modo  como  se  apresentam  nas  fontes.  Informamos  também  que  as  notas

biográficas e as apresentações dos diferentes jornais que circularam até o ano de 1963, foram

extraídas,  em  sua  maioria,  do  Catálogo  da  Imprensa  Negra  (1903-1963)  organizado  e

disponibilizado pelo  Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa (CEDAP) da UNESP de

Assis.1   

1  Disponível em: http://www.assis.unesp.br/#!/cedap---centro-de-documentacao-e-apoio-a-pesquisa/acervo-do-
cedap/catalogo-da-imprensa-negra/.

http://www.assis.unesp.br/#!/cedap---centro-de-documentacao-e-apoio-a-pesquisa/acervo-do-cedap/catalogo-da-imprensa-negra/
http://www.assis.unesp.br/#!/cedap---centro-de-documentacao-e-apoio-a-pesquisa/acervo-do-cedap/catalogo-da-imprensa-negra/
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1 – “O reerguimento moral dos homens de côr”: a imprensa negra entre 
1916-1937. 

 
 

[...] os vícios do negro foram inculcados na raça branca e entre os mestiços. 

Vícios de linguagem, vícios de sangue, concepções errôneas sobre a vida e a 

morte, superstições grosseiras, fetichismo, incompreensão de todo 

sentimento elevado de honra e de dignidade humana, baixo sensualismo, tal 

é a herança que recebemos da raça negra. (J. B. LACERDA, 1911 apud 
SEYFERTH, 1985) 

 

O negro puro nunca poderá assimilar completamente a cultura ariana, 

mesmo os seus exemplares mais elevados: a capacidade de civilização, a 

sua civilizabilidade, não vai além da imitação, mais ou menos perfeita, dos 

hábitos e costumes do homem branco. (OLIVEIRA VIANA, 1922 apud 
DOMINGUES, 2004: 260) 

 

Querer do preto que se eleve, que se nobilite, que risque com novos hábitos a pecha de 

indolente e outros que lhe impuzeram o desprezo de muitos e os pré-juizos de outros, sem que ao 

menos o branco o deixe livre nesta conquista justa, é querer utopia. (GETULINO, 1924, Nº 32) 

 

 

 

Foi com este diagnóstico pesaroso, observado na primeira das epígrafes acima, que 

João Batista de Lacerda, antropólogo e diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, 

apresentou as “contribuições” das populações de origem africana e a sua atuação na 

configuração do tipo nacional brasileiro ao público do I Congresso Universal das Raças em 

Paris, nos idos de 1911. Assim como outros renomados homens das letras e ciências 

brasileiras – Silvio Romero, Nina Rodrigues, Euclides da Cunha, ou mesmo Oliveira Vianna, 

que anos mais tarde traria à tona teorizações da estirpe do segundo excerto –, o cientista 

também se mostrava pessimista e confirmava em seu discurso a crença, corrente naquele 

período, no fracasso da formação de uma nação progressista e civilizada em função dos males 

de uma conformação étnica em que largamente persistiam “traços da raça negra devido à 

influência do atavismo” (apud SEYFERTH, 1985). À época, a adoção de um influente 

argumento racial forjado pela ciência passou a classificar africanos e seus descendentes nas 

posições mais baixas da evolução humana. Imagens da África, do africano e do negro 

apareciam de forma diluída em uma espécie de “figura híbrida do africano/escravo” (OLIVA, 

2009), que prevalecia num conjunto de debates na literatura, na imprensa e em estudos 

científicos, e que acabava por equalizar os nativos que ainda se encontravam em seu 

continente de origem e os que para cá foram trazidos como cativos – bem como seus 



23 

 

descendentes – num estágio moral e intelectual inferior.1 Em muitos pensadores brasileiros, 

tendo como mesmo fundo-comum as máximas do darwinismo social, a tendência foi sobrepor 

a figura idealizada do europeu/branco aos demais tipos étnicos, em especial aos tipos que 

portavam em seus traços fenotípicos – cor da pele, textura do cabelo, feições do rosto – algum 

possível indicador de ascendência africana. Mais que isso, estendia-se também àqueles que 

partilhavam de um repertório de hábitos e tradições que os condicionavam a lugares-comuns – 

imorais, indolentes, intelectualmente incapazes, promíscuos, fetichistas –, como os de que 

João B. Lacerda lançou mão e os tornavam alvo recorrente de suspeitas e desconfianças sobre 

sua própria condição/capacidade humana, como o fez também Vianna na passagem 

supracitada.2  

Ao longo da história, o continente africano e seus nativos despertaram curiosidade, 

fascínio e, por vezes, repulsa aos mais diversos homens, fossem estes intelectuais, políticos, 

negociantes, religiosos ou cientistas. Sexualidade, nudez, feiura, preguiça e indolência, 

lembra-nos Kabengele Munanga (2012: 29-30), figuravam entre os temas-chave com os quais 

aqueles “antípodas da humanidade” vinham sendo associados desde os iluministas do século 

XVIII e por uma literatura científica do XIX. As imagens produzidas, embora partindo de 

tempos e lugares diferenciados, de maneira geral conferiram àquelas terras e a seus homens – 

como se verá em diversas passagens de muitos jornais negros – uma “série de caricaturas” 

(MUNANGA, 1993:102). Imagens de cenários e personagens caricaturais e estereotipados, 

que compõe discursos nos quais a África surgia de forma engessada e a-histórica, como que 

fadada a repetir os mesmos ciclos viciosos que a impedem de, por si só, alcançar os mesmos 

níveis de outros idealizados como superiores, mantendo atuais as palavras enfáticas e 

condenatórias de Hegel, na primeira metade do oitocentos, como uma terra que “[...] ficou 

fechada para o resto do mundo; a terra do ouro voltada para si mesma, a terra-criança que fica 

além da historia autoconsciente” (HEGEL, 1837/2008: 82).  
                                                           
1 A despeito de generalizações e homogeneidades, cabe ressaltar que antes da passagem dos europeus pela 

África, e mesmo durante os séculos de relações estabelecidas entre estes e os nativos, não  havia  a ideia de 
uma  identidade  compartilhada  pelos  seus  habitantes,  apesar  do adjetivo africano  já estar presente nas 
formas como os europeus tratavam muitos daqueles diferentes povos. Por isso, muitos autores localizam a 
origem desta concepção nas teses pan-africanistas dos séculos XIX e XX e com os postulados dos ideólogos 
da Negritude a partir dos anos 1930. O filósofo ganês Kwame Appiah, por exemplo, concebe a África como 
sendo mais do que uma entidade geográfica, antes sim, figurando como um “subproduto” tanto do moderno 
racialismo europeu, como da idealização das lideranças intelectuais dos afroamericanos de fins do XIX, já que, 
anteriormente a estes dois processos, os descendentes de africanos espalhados pelo mundo não se viam como 
portadores de traços identitários entre si e, muito menos, com aquele continente (APPIAH, 1997: 96).  

2 Stella Bresciani (2001: 427) diferencia fundo-comum de lugar-comum. O primeiro funcionaria como uma 
espécie de substrato composto por teorias, noções, pré-juízos e informações diversas de onde se retira o 
material para avaliar diferentes povos, ao passo que o segundo seria composto por palavras, crenças, 
referências, preconceitos confusos e pouco seguros com os quais se abordam uma comunidade política e que 
acabam por fixar raízes. 
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Terra avessa ao progresso, era por excelência o lugar da barbárie, da selvageria, do 

atraso, do fanatismo, da poligamia e do canibalismo que ainda se encontrava em um estágio 

primitivo, num “estado bruto” que o aproximava mais da natureza que da civilização. O 

africano, ao invés de portar a razão universal, era representado como “o homem natural, 

selvagem e indomável”, sem reverência, moralidade e sentimento uma vez que nele, “nada 

evoca a ideia do caráter humano” (HEGEL, 1837/2008: 84). 

O cientista social guineense Carlos Lopes, ao acompanhar o percurso da historiografia 

produzida sobre a história africana a partir do século XIX, avalia que a maioria das falas 

daquele momento corroborou com a visão hegeliana, na medida em que insistiram na a-

historicidade e incapacidade evolutiva daqueles povos ao serem defrontados com os europeus, 

prevalecendo o que classificou como a “Corrente da Inferioridade Africana” (LOPES, 1995). 

Tendência que seria reforçada na segunda metade daquele mesmo século, por exemplo, 

através de disciplinas como a antropologia e a etnografia que buscavam construir seu espaço 

de atuação e, ao mesmo tempo, reforçavam com falas permeadas por ideais positivistas, 

evolucionistas e darwinistas sociais, muitos dos estereótipos inferiorizantes com os quais os 

africanos e seus descendentes espalhados por outros territórios eram identificados 

(SCHWARCZ, 1993). Segundo Célia M. Azevedo, foi nesse momento que “a idéia da 

inferioridade dos africanos, vista até então em termos do seu ‘paganismo’ e ‘barbarismo 

cultural’, começou a ser revestida por sofisticadas teorias raciais, impressas com o selo 

prestigioso das ciências” (AZEVEDO, 2004: 52, grifos do autor). A partir da difusão desses 

campos do conhecimento e da instrumentalização de seus postulados, construiu-se um lugar 

marginal para as representações da África, do africano e do negro no imaginário ocidental que 

foi decisivo em diversos projetos políticos de construção das nações e de suas identidades, 

sobremaneira, nos estados americanos que há séculos conviviam com a escravidão daquelas 

gentes. Nesse caminho, lembra-nos Alberto da Costa e Silva que: 

 
Os africanos passaram a ser descritos como preguiçosos, volúveis, estúpidos, 
supersticiosos, mentirosos, inconstantes, dissimulados, ladrões, gananciosos, 
violentos, rancorosos, vingativos, traiçoeiros. E sobre este e aquele povo 
lançou-se a acusação de antropofagia. A África aparece cada vez mais como 
um continente perversamente imperfeito que a Europa tinha o dever moral 
de tirar da escuridão e pôr nos eixos. (COSTA E SILVA, 2012: 13) 

 

Tal como essa ciência, a imprensa também desempenhou papel decisivo na sociedade 

de transição do século XIX para o XX. Lilia Schwarcz considera que, enquanto a primeira 

“tudo explicava”, a segunda “veiculava e normalizava representações, transformando-as cada 
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vez mais rapidamente em consensos coletivamente aceitos e assumidos”. Acerca deste 

pensamento, apontou alguns jornais paulistas que traziam notícias sobre a África, cujo tom 

não era nada abonador, classificando-a como o “berço do barbarismo, da violência, da 

superstição e da magia”, quase que um “sinônimo de tudo que indicasse inferioridade e 

decadência”. A autora lembra que a expressão “africanamente”, por exemplo, aparecia em 

algumas notas para descrever cenas e situações que “sem dúvida deshonram a sociedade e a 

civilização” (SCHWARCZ, 1987: 117-118, grifos do autor).   

Em um momento de profunda crença e idealização das benesses do progresso material, 

moral e econômico na regência dos povos, aos descendentes de africanos não apresentavam-

se muitos espaços em tal marcha. Como bem concluiu a antropóloga Marina Mello (2005: 

236-237), neste cenário, “a plena humanidade do indivíduo negro é inviabilizada por uma 

ontologia do Ocidente que lhe prescreve na modernidade, um lugar socialmente controlado, 

psiquicamente ignorado e, ao mesmo tempo, sobre determinado pelos estereótipos”. Em 

trabalho conjunto com Roger Bastide, Florestan Fernandes já havia acenado para uma 

“etiqueta das relações raciais” que se manteve no pós-abolição, a partir da qual se 

preservavam estereótipos nada positivos em relação ao negro: “caracteres físicos grosseiros”, 

“estado de ignorância extrema”, “situação social subalterna”, ou, ainda, como “objeto da 

piedade e da proteção” do branco (BASTIDE; FERNANDES, 2008: 142). A interiorização 

dessas representações por parte dos negros tornar-se-ia corrente, como veremos em diversas 

passagens dos diferentes periódicos aqui analisados, uma vez que haviam incorporado para a 

sua autoimagem uma gama de lugares-comuns e estereótipos lançados contra si. 

Tal caminho pode ser bem ilustrado pelo Getulino
3
 que, pelos idos de 1920, concebia 

o negro da transição do XIX para o XX a partir de visões ainda muito calcadas em um 

biologismo hierarquizante: 

 
Analphabetos, embrutecidos, alcoolicos, inconscientes, carregando no 
organismo uma pesadíssima contribuição de males hereditários e heranças 
atávicas, os pretos constituíram no momento um perigoso invasor da 
harmonia social. Inferiores em tudo ao seu competidor branco, os pretos 
tiveram que luctar homericamente, para não saer sua raça  do convívio 
brasileiro.  (GETULINO, 1923, Nº4: 3) 

                                                           
3 Este periódico tinha por nome oficial Getulino: Orgam para a defesa dos interesses dos homens pretos. A partir 

de 13 de maio de 1926, o subtítulo passou a ser “Orgão da defesa dos homens pretos do Brasil”. Sua redação 
sediava-se em Campinas e foi publicado semanalmente entre agosto de 1923 e maio de 1926. Lino Guedes e 
Gervasio de Morais foram seus redatores principais; entre os seus colaboradores destacam-se: Laly Guedes 
(heterônimo feminino de Lino Guedes), Benedicto Florêncio, Evaristo de Moraes, José Augusto Marques, 
Nego Veio, Coelho Neto, entre outros.  
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A partir deste cenário, Jurandir Freire Costa compreende que, nesse processo, o próprio 

indivíduo de cor passou a idealizar a ideia de “brancura”: 

 
Nada pode macular esta ideia de brancura que, à ferro e fogo, cravou-se na 
consciência negra como sinônimo de pureza artística; nobreza estética; 
majestade moral; sabedoria científica, etc. O belo, o bom, o justo e o 
verdadeiro são brancos. O Branco é, foi e continua sendo a manifestação do 
Espírito, da Ideia, da Razão. O branco, a brancura são os únicos artífices e 
legítimos herdeiros do progresso e desenvolvimento do homem. Eles são a 
cultura, a civilização, em uma palavra, a “humanidade”. (COSTA, 1983: 5, 
aspas do autor) 
 
 

Como sabemos, a questão racial configurou-se como uma das tópicas fundamentais 

sobre a qual se assentou a busca de uma identidade nacional do país, compondo por vezes, 

juntamente com outros elementos – meio adverso, herança colonial portuguesa –, a chave 

explicativa através da qual diversos intérpretes do Brasil e seus interpretadores expuseram, 

cada um a seu modo, as razões para o “fracasso” político da construção efetiva de uma nação 

e de um ser nacional. Análises que, como bem demonstra Stella Bresciani (2001: 425), 

encontram-se “permeadas de forte apelo emocional cujo traço mais marcante é sem dúvida o 

ressentimento”.  Ressente-se do que o país poderia ter sido; lamenta-se a ausência de uma 

posição idealizada que, por razões diversas – pesando para muitos decisivamente o fator racial 

–, o país parece não ter conseguido alcançar, independente de qual seja o projeto político ao 

qual este lugar se vincule. Ressentimento que, por sua vez, permearia muitos discursos 

presentes nas páginas da imprensa negra, ora se voltando contra a escravidão, ora – em grande 

parte das falas – contra a própria “classe”, expresso sobremodo na ideia de que a culpa dos 

problemas do negro estaria nele próprio ou, como se tornou fala comum no meio negro, na 

luta do “preto contra preto”.  

Dito isso, interessa-nos compreender como uma parcela da população negra brasileira, 

para muitos a causa em potencial de tal ressentimento, pôde movimentar-se num cenário 

hostil e limitador de suas possibilidades de ascensão social e da configuração de um 

pertencimento mais amplo aos quadros nacionais idealizados pelas elites brancas com seus 

repertórios eugênicos e higienistas nas primeiras décadas do século XX. Para tanto, buscamos 

avaliar as articulações, as estratégias e a linguagem política dos homens à frente da imprensa 

negra paulista,4 pois compreendemos, em consonância com Zilá Bernd, que a circulação 

                                                           
4 Por imprensa negra, referimo-nos, ao menos neste momento inicial, a uma série de periódicos que teve lugar no 

princípio do século XX e compõe-se de veículos escritos e direcionados exclusivamente por e para negros, 
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maciça dos africanos escravizados e de seus descendentes experimentada durante a 

modernidade na América resultou não apenas em simples mestiçagens ou sincretismos, mas, 

sim, em processos mais complexos de hibridações culturais que, para além das questões 

fenotípicas, possibilitaram operações transculturais que criaram “condições favoráveis à 

emergência de novos lugares de enunciação em oposição a um pensamento eurocentrista e 

etnocêntrico [...] como o único lugar abalizado de enunciação” (BERND, 2003: 20).5 

Consideramos também, para analisar as representações dos negros e do continente africano, as 

indicações de Roger Chartier no sentido de que a chave para a consolidação das identidades 

sociais estaria no processo de apropriação que os diferentes atores envolvidos realizam das 

formas com que são representados e das práticas daí decorrentes, ou seja, das interpretações e 

usos através dos quais buscam situar-se na sociedade em que vivem (CHARTIER, 2002: 68). 

Num momento de avanço e prosperidade econômica recorrentemente retratado por 

diferentes jornais negros6 em que se estabeleciam diversas comunidades estrangeiras em São 

Paulo graças à intensa imigração vivida em função dos projetos de substituição da mão-de-

obra escrava, surgiam também diversos espaços – associações, clubes recreativos, igrejas, por 

exemplo – e impressos, inclusive em suas línguas originais, que serviam para agregar esses 

imigrantes e para dar voz à defesa de seus interesses e à preservação de suas culturas. Heloísa 

de Faria Cruz (1997: 23), ao analisar esse momento da cidade, considera que “fazer jornal 

tornou-se uma das atividades centrais” desses espaços, pois seus membros, para além de 

“reunir-se para dançar, formar grupos dramáticos e musicais, associações carnavalescas e 

                                                                                                                                                                                     

cujo teor volta-se totalmente para questões que respeitam não só, mas principalmente a esta camada da 
população. Os redatores compunham-se de uma pequena camada negra que conseguiu ascender ao mundo 
letrado através de postos de baixo escalão em repartições públicas, advogados, professores, entre outros. Joel 
Rufino dos Santos assinala que, às vésperas da Revolução de Trinta, tal atividade jornalística teria surgido da 
união de “semi-intelectuais e subproletários” com o intuito de combater o racismo (SANTOS, 1994: 89).  À 
medida que o século avança, o perfil dos órgãos e dos articulistas sofre algumas alterações e, inclusive, 
renomados intelectuais e literatos como Gilberto Freyre e Mario de Andrade contribuíram em alguns 
periódicos. 

5 Caminho semelhante ao apontado por Homi Bhabha ao considerar que os embates que envolvem a 
configuração das identidades culturais dão-se sempre de modo performático e que: “a representação da 
diferença não deve ser lida apressadamente como o reflexo de traços culturais ou étnicos preestabelecidos, 
inscritos na lápide fixa da tradição. A articulação social da diferença, da perspectiva da minoria, é uma 
negociação complexa, em andamento, que procura conferir autoridade aos hibridismos culturais” (BHABHA, 
2007: 20-1).  

6 Os cenários das transformações decorrentes de um intenso progresso econômico e cultural de São Paulo foram 
constantemente narrados em diversas passagens de diferentes veículos desta imprensa. O intuito, certamente, 
era contrapor um cenário geral de prosperidade à situação não tão promissora da classe negra. O Clarim da 

Alvorada, por exemplo, assim definiu aqueles tempos: “A época actual que atravessamos é a de 
grandiosidades; em todos os recantos com as suas enovações, demonstrando aos demais Estados da união o 
seu progresso ultra portentoso: com seus arranhas céos que se multiplicam, com os seus typos de habitações 
modernizadas [...] as demolições dos casarões vetustos de outrora e até mesmo nos meios cultos da 
intelectualidade [...] congregam-se para fazer literatura nova, aderindo ao novo estylo” (O CLARIM DA 

ALVORADA, 1929, Nº 18). 
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esportivas”, também enxergaram neles espaços privilegiados “para escrever e fazer 

imprensa”. Portanto, compreendemos que, já desde meados da década de 1910, esses locais e 

a atividade jornalística neles realizada configuram-se como espaços politizados, ao contrário 

do que afirmou o historiador norte-americano George Andrews ao avaliar que as organizações 

negras que se estabeleceram antes de 1930, com exceção das irmandades religiosas, tinham 

por mote de sua criação/atuação apenas um aspecto recreativo e não apresentavam como 

propósito o combate ao preconceito de cor e à discriminação. Ao considerar que “nenhuma 

delas parece ter realizado qualquer esforço coletivo para protestar, reduzir ou eliminar esses 

males” (ANDREWS, 1998: 222), o autor nega o caráter político tomado pelos anseios de 

inserção e de elevação moral que claramente tornaram-se programa perseguido nas páginas 

dos diferentes órgãos da imprensa negra ligados nessa fase inicial, em grande parte, à vida das 

associações e grêmios recreativos.  

É interessante verificar que a maciça e ascendente presença de colônias estrangeiras, 

como demonstram tanto diversas passagens dos jornais quanto uma vasta literatura sobre o 

tema,7 dava-se muitas vezes de modo conflituoso com os negros, sobretudo por causa da 

disputa pelos espaços de trabalho e habitação – através da conhecida expressão “Prefere-se 

brancos”. Questão que serviu, também, para inspirar certa estratégia de atuação para uma 

incipiente imprensa negra que tomou por modelo a prática jornalística já desenvolvida aqui 

por grupos imigrantes e também por operários (GOMES, 2005: 33-34; MELLO, 2005). Desse 

modo, muitos negros que começavam a galgar posições mais destacadas na sociedade 

perceberam a grande capacidade articuladora da imprensa e decidiram criar seus próprios 

jornais, pois, segundo palavras de José Correia Leite, um dos mais importantes líderes da 

comunidade negra paulistana,8 ao narrar suas memórias daquele período: 

                                                           
7 O estranhamento entre a população de cor e os imigrantes, principalmente italianos, era constante nestes 

jornais. Na edição de 23 de novembro de 1919, o colunista Matuto esbravejava em seu texto intitulado 
“Chegando”: “parece que tudo de São Paulo é italiano, tudo é extrangeiro (sic), credo!” e, diante da “invasão 
italiana” o “Brasil está perdido, não tem mais brasileiro aqui” (A LIBERDADE, 1919, Nº8). Em texto 
intitulado “Evolução”, presente nas páginas de O Clarim da Alvorada, Horacio da Cunha lamentava a maior 
valorização dos estrangeiros em relação aos nacionais: “O Brasil foi feito para os extrangeiros (sic), nós, 
brasileiros não temos sorte” (O CLARIM DA ALVORADA, 1926, Nº 23: 1). Já o jornal Progresso, por seu 
turno, em sua edição de 31 de janeiro de 1930 trazia a matéria “Preconceito que não se justifica.” (sem 
autoria), texto em tom de denuncia em que se critica a existência de preconceito de cor no Brasil, por sua vez, 
entendido como fora de lugar neste que seria concebido como um país de negros e mestiços. A crítica ocorre, 
sobretudo, em função do preconceito partir de imigrantes estrangeiros que por aqui teriam sido bem acolhidos 
e deveriam, portanto, dar mostras de gratidão. Por outro lado, destaca-se a existência do jornal “Fanfulla” da 
colônia italiana em que recorrentemente apareciam notas preconceituosas em relação à África e ao negro 
nacional.  

8 José Correia Leite foi um dos mais ativos militantes brasileiros da causa negra ao longo de todo o século XX. 
Nascido na cidade de São Paulo no ano de 1900, esteve à frente ou com destacada participação em diversas 
organizações e veículos negros entre as décadas de 1920 e 1960. Em finais da primeira década referida, 
participou do Centro Cívico Palmares que, no ano de 1931, desembocaria na criação da Frente Negra 
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A comunidade negra tinha necessidade dessa imprensa alternativa. Não se 
tinha outro meio a não ser copiar o que as colônias estrangeiras faziam. O 
negro, de certa forma, era também uma minoria como os italianos, os 
alemães, os espanhóis. E todos tinham jornais e sociedades. As publicações 
negras davam aquelas informações que não se obtinha em outra parte. 
(CUTI, 1992: 23) 9  

 

Esses jornais, bem como as associações e grupos que alguns deles representavam, para 

além de politizados ou em função disto, constituíram-se em espaços nos quais “se 

racializavam as relações sociais do período” (ALBUQUERQUE, 2009: 38), ou seja, em 

dispositivos nos quais a ideia de raça estava presente, porém, naquele momento, sendo 

mobilizada no sentido de articular um grupo racialmente delimitado a reverter uma posição de 

inferiorização histórica, delineada a partir de classificações raciais anteriores.10 Em que pese o 

corrente processo de descrédito em relação aos determinismos biologizantes que prevaleciam 

até então, como bem demonstra uma vasta literatura a respeito, por diversas vezes, a noção de 

raça com que nos deparamos em muitas passagens desses primeiros jornais negros – ao menos 

até meados da década de 1930 – revela uma ambiguidade e, mais que isso, demonstra a 

permanência de muitos elementos de uma linguagem determinista e evolucionista a guiar as 

referências a partir das quais os negros à frente daqueles veículos buscavam enunciar novos 

contornos para sua participação na nacionalidade que se projetava.  

Entre diretores, redatores, articulistas e colaboradores destes jornais, a ideia de raça 

poderia aproximar-se ora da equiparação com a ideia de linhagem, povo, nação ou classe, 

                                                                                                                                                                                     

Brasileira. Desligou-se desta última por divergências ideológicas com a postura fascista assumida pela 
liderança dos irmãos Veiga dos Santos. Em seguida, fundou o Clube Negro de Cultura Social; nos ano de 1940 
foi um dos responsáveis pela criação da Associação do Negro Brasileiro e, já em finais da década seguinte, 
ajudou a fundar a Associação Cultural do Negro. Quanto à imprensa negra, esteve na composição dos quadros 
de diversos órgãos, ocupando diferentes funções: Clarim/ Clarim d’Alvorada (1924/1940); Chibata (1932); 
Brasil Novo (1933); revista Cultura (1934); O Clarim (1935); Alvorada (1945-1947); revista Senzala (1946); 
Mutirão (1958); revista Níger (1960). Leite voltou sua visão do problema negro para o internacionalista, 
aproximando-se do socialismo e do pan-africanisno garveysta. Faleceu em 27 de fevereiro de 1989, na cidade 
de São Paulo, aos 88 anos de idade. 

9 Em livro que trata das memórias de velhos negros e brancos que viveram sua juventude na São Paulo daquela 
época, Teresinha Bernardo recolheu o seguinte depoimento de um certo Durvalino que corrobora a fala de 
Correia Leite sobre o descaso da imprensa oficial para com os negros: “[...] os jornais O Estado de São Paulo e 
o Correio Paulistano caíam em cima de nós, pretos, diziam que enfeiávamos a cidade” (BERNARDO, 1998: 
117).  

10 Tomamos como referência para o sentido de racialização, as ideias de Wlamyra Albuquerque que avalia que a 
ideia de raça rompeu os limites da sua utilização pela ciência e somente pelos brancos, seus desdobramentos 
podem ser observados mesmo entre a população de cor e a favor desta. Para a autora, na passagem do XIX 
para o XX, “estavam sendo reconstruídos, não sem disputa, sentidos sociais e políticos para a chamada 
“população de cor”. Nas últimas décadas do século XIX, geralmente de maneira velada, práticas baseadas na 
ideia de raça foram se fazendo notar nos debates jurídicos, nas ideias políticas, na construção de memórias e 
símbolos da escravidão, nos prognósticos e planos para o futuro da nação” (ALBUQUERQUE, 2009: 34).   
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reforçando laços históricos, sociais e culturais ligados a um passado comum – na maioria das 

vezes, à escravidão e em menor monta à África –, ora reforçando o sentido corrente desde 

meados do XIX, nos termos de mais ou menos atrasados ou adiantados em relação aos 

brancos ou entre os próprios negros – em especial dos EUA e africanos.  Discursos 

simultaneamente racializados e ressentidos inundam tais jornais numa busca do 

fortalecimento de laços identitários e emotivos entre os leitores e a classe negra como um 

todo, de modo a estimular o combate à apatia em que se encontravam frente suas baixas 

condições de vida, convocando-os à superação. No Elite, tal crítica se deu, principalmente, em 

função do pouco acesso à educação: 

 
Olhamos o passado sómente para nos humilhar. Descuramos do presente 
com um deploravel desdem, e quando soffremos, somos de uma resignação 
pavorosamente criminosa, por isso que a instinctiva reacção humana não 
reside em nós por força da nossa preguiça mental. Não temos o poder da 
iniciativa por não sabemos colligar o nosso pensamento. Vivemos das 
miserias moraes que nos dá o branco. É tempo de romper de uma vez para 
sempre a cadeia de ostracismo que nos pôz à parte um dia pela escravidão  e 
moderadamente pelo descuido de um ideal – o de ser gente e não simples 
joguetes de quantos lixeiros há por ahi de pelle branca.(ELITE, 1924, Nº4: 1) 

 

 Ressentimento e tensão racial emergem da fala.11 Se, olhando para o passado, o 

articulista concebia essa “cadeia de ostracismo” à qual o negro estava atado como 

consequência histórica da escravidão, em seu presente, como tantos outros, entrevia uma 

apatia e falta de interesse fomentado pelos próprios indivíduos negros que não se uniam nem 

mesmo para enfrentar seus obstáculos rumo a se tornarem tão “gente” quanto aqueles de 

“pelle branca”. Em outros órgãos, essa “apatia” apareceria também como fator próprio da 

formação biológica daqueles homens “herdeiros de um sangue viciado” e, em razão disso, 

opostos do progresso. Foi o caso, por exemplo, do artigo “Os pretos em São Paulo”, de 

Benedito Florencio, publicado no Getulino em setembro de 1924.  O autor revoltou-se com o 

descaso e a perseguição com que o negro era tratado em São Paulo, afirmando que “nas 

grandes e pequenas cidades do interior paulista, os descendentes de Cham estão aqui sendo 

                                                           
11 A ideia de ressentimento aqui apresentada  partilha da perspectiva de Pierre Ansart (2001). Para o autor, 

baseado na análise de pensadores como  Nietzsche, Max Scheler, Robert Merton e Freud, tal dispositivo 
confere papel fundamental ao afetivo no trato do político, atuando nas relações entre memória e história a 
partir da constituição de sentimentos como os  rancores, invejas, desejos de vingança e dos fantasmas da 
morte. Adverti-nos, contudo, que o ressentimento não trata-se tão somente de um conjunto de valore. Para 
além disso, configura um instrumento  teórico analítico que  busca entender as forças de oposição presentes 
nos diversos tipos de tensões interiorizadas nos indivíduos e grupos, a dominação, a subordinação e a 
insubordinação que acompanham as revoltas políticas e sociais que, no limite, funcionam como um impulso à 
transformação das realidades, das relações entre os afetos e o político que permeiam a sociedade e o Estado. 
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estupida e geitosamente alijados da convivencia social” (GETULINO, 1924, Nº 54: 1).12 O 

questionamento sobre ser justa a perseguição “contra os descendentes da infeliz raça africana” 

foi o fio condutor da análise daquele articulista. A partir daí, ao tentar responder tal questão, o 

discurso constrói-se sobre uma série de oposições entre civilizados e inferiores, ratificando as 

proposições de inferioridade da raça e o atraso dos negros e mesmo do Brasil em relação à 

Europa. 

 
Nós os negros que vegetamos nesta parte fértil do solo sul-americano, somos 
severeamente apontados ao mundo civilisado como gente inferior, de cultura 
viciada e incapaz de exhibir uma moral aperfeiçoada. 
A gente negra brasileira é atrasadíssima em tudo e cultiva os vícios com rara 
especialidade. (GETULINO, 1924, Nº 54: 1). 
 

Não se nega a inferioridade racial, social ou moral do negro, pelo contrário. O autor parte de 

sua afirmação para tentar combater essas ideias, mas o faz reafirmando premissas dos 

estudiosos da raça do período e considera que não há porque questionar a posição inferior do 

negro diante de sua comprovação científica. 

 Não queremos rebater essas affirmativas e mui respeitosamente mesmo não 
discotiremos as origens scientificas do atraso da nossa forte e heróica raça, 
pois que esse assumpto é familiar a todo e qualquer curioso dos livros, 
desses que estudam os segredos da ethnographia e as belezas da ethnogenia.  
E por que sejamos representantes de uma raça inferior, devemos ser 
condemnado à força do preconceito social? (GETULINO, 1924, Nº 54: 1) 

 

Logo, à inferioridade biológica não deveria corresponder uma outra que tomaria forma 

no preconceito social já que, para o articulista, a culpa dessa “triste condição humana na 

historia dos povos” não era do negro. Em via oposta, compreendia que esses deveriam ser 

tratados com respeito e igualdade pregados pela Constituição e, acima de tudo, por serem 

todos “brasileiros filhos legitimos deste colossal país” que haviam doado o melhor de sua 

energia para a construção da pátria. Ainda assim, o autor reafirmaria ideias racistas herdadas 

do século anterior, como a do sangue negro viciado no qual se consubstanciava sua 

inferioridade.  

 

                                                           
12 Benedicto Florencio, autor deste artigo, apresentava ainda uma excelente definição do que seria o preconceito: 

“perversidade criminosa  que não é feita abertamente em nome de uma determinação legal mas, se a leva a 
effeicto disfarçadamente, em nome de um principio miserável, que começa na mais crassa ignorância e 
termina na mais nefanda vingança de raça. Isso é uma selvageria social creada no bojo dessa serpente da nossa 
história contemporânea” (GETULINO, 1924, Nº 54: 1).  



32 

 

Somos viciados, somos incultos, somos atrasados e analphabetos? 
A culpa não é nossa: interrogae o miserável regimem de obscurantismo em 
que fomos creados, interrogae  a lei do atavismo e da hereditariedade.  
(GETULINO, 1924, Nº 54: 1). 

 
Ainda que as explicações apontadas para a situação de inferioridade do negro 

percorressem caminhos sócio-históricos, como o passado escravista e a educação – ou melhor, 

a falta de direcionamento de um projeto de educação pós-abolição como aconteceu nos EUA 

–, se os negros daqui estavam “vegetando” e não progrediam, as razões apontadas por esses 

jornalistas “de côr” também passavam pelo fardo de suas heranças raciais. Além desse 

ressentimento, uma sensação de culpa evidente marcaria muitas dessas páginas negras. Anos 

mais tarde, a fala de Raul Joviano do Amaral13 em artigo para A Voz da Raça de 1936: 

 

A raça negra no Brasil é, incontestavelmente, vitima de impressionante 
injustiça. Injustiça tanto mais grave, tanto mais dura, quanto mais corre o 
tempo. Se o leitor se der ao trabalho de investigar o pensamento de cada 
homem negro, letrado ou ignorante, há de ficar pasmo. [...] Há uma perfeita 
comunhão de ideias! Todos ou a maioria pensa de uma mesma forma no 
tocante ao ideal. Todos sofrem do amesquinhamento e da diminuição; 
sentem do preconceito e das preterições; sabem dos vexames e do pouco 
caso. Sofrem pela marca indelével de sua epiderme, pelo crime de terem 
nascido escuros. De nada lhes serve o saber, de pouco lhes vale a dignidade, 
de muito menos se lhes adianta as qualidades boas e a competência. A tudo 
que os faz superior se opõe um obstáculo: a cor. (A VOZ DA RAÇA, 1936, Nº 
54)    

 

A cor, nessas primeiras folhas, quase sempre aparece associada à ideia de obstáculo, crime, 

maldição, praga, pecado, acidente e azar, soando como fardo a ser superado. Por vezes, a 

explicação dos preconceitos contemporâneos não conseguia desvincular essa relação íntima 

                                                           
13  Raul Joviano do Amaral nasceu em Campinas, em 12 de novembro de 1914. Formou-se bacharel em Direito, 

em 1937, pela Faculdade de Direito da Universidade do Brasil (RJ), tendo cursado também  Sociologia, 
Economia e Estatística.  Foi ainda oficial do Exército. Sua carreira no jornalismo começou em 1933, como 
redator do São Paulo Jornal.  Quanto à imprensa negra, ocupou os cargos de diretor no A Voz da Raça (1933), 
redator no Alvorada  (1945-1947) e colaborador no O Novo Horizonte  e na revista Senzala, ambos em 1946; 
além destes,  colaborou em vários jornais e revistas de São Paulo e do Brasil. Publicou inúmeros artigos em 
que estudava a situação do negro no Brasil e fez muitas conferências em entidades e associações culturais 
interessadas nesta questão. A sua militância se iniciou no fim da década de 1920,  tendo sido um dos 
fundadores da Frente Negra Brasileira (FNB) em 1931. No ano seguinte, figurou como um dos líderes da 
Legião Negra na campanha da Revolução de 32. Foi também importante membro da Irmandade de Nossa 
Senhora dos Homens Pretos de São Paulo. Lançou sua candidatura a Deputado Estadual, em 1954, pelo 
partido Movimento Afro-Brasileiro de Educação e Cultura (MABEC). Ao lado de outros nomes, foi um dos 
principais informantes de Roger Bastide e Florestan Fernandes em suas pesquisas para o Projeto da UNESCO, 
nos meados da década de 50. 
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que se estabeleceu entre a cor negra e África, lançando mão mesmo de argumentos que 

muitos já consideravam ultrapassados. 

 
Os arraigados preconceitos contra a raça negra vêm desde os tempos 
diluvianos, segundo nos rezam as sagradas escrituras. Pois os descendentes 
da Cham, foram para a África, os de Japhet, povoaram a Europa e a 
posteridade de Sem, estendeu-se pela Ásia. Destas três raças, dizem as 
escrituras, foi a de Cham, a raça maldita, a primeira que teve 
preponderância, indo estabelecer-se no Egito. Ora, deste modo dir-se-ia que 
somos amaldiçoados até hoje e que portanto não temos razão de lamentar a 
nossa sorte. (CLARIM DA ALVORADA, 1925, Ano 2, Nº13)  

 
Conquanto já tivessem circulado no século XIX alguns periódicos que contavam com 

a presença de negros em seus projetos editoriais,14 no estado de São Paulo, uma “imprensa 

negra” tal qual a concebemos, só daria seus primeiros passos em 1904 através da publicação 

de O Baluarte,15 editado em Campinas, cuja pretensão, segundo os dizeres do editorial do 

terceiro número, era: “como legitimo orgam da classe de homens de cor levantar essa classe 

tanto tempo aviltada em nosso país!”, orgulhando-se de ser um “orgam que pugnando pelos 

interesses da classe, ao mesmo tempo os prepara para as lutas da vida, ensinando-os a ser 

cidadãos no mais restricto sentido da palavra” (O BALUARTE, 1904, Nº 3: 1). Os caminhos 

projetados por esse jornal pioneiro, de certo modo, estabelecer-se-iam também em 1915, com 

a criação de O Menelik.
16

 Tal jornal, embora não tenha conseguido sobreviver para além de 

algumas poucas edições – das quais apenas as de número 1 e 3 encontram-se preservadas –, 

confirmou um formato padrão que se tornaria comum aos outros periódicos negros que 

circulariam a partir de então, aspecto que o próprio órgão expôs ao apresentar-se aos seus 

leitores como sendo um veículo “mensal”; “noticioso [...] de factos que se dão e passam sem 

prévio conhecimento da classe nossa”; “crítico [só entre a classe] para colher os ditos 

                                                           
14 Como exemplos, O Treze de maio (1888), A Pátria (1889), O Exemplo (1892) e A Redempção (1893-1899), 

entre outros. Segundo o historiador Flavio Gomes, estes jornais surgiram pouco após a abolição e seu objetivo 
era “refletir sobre os desdobramentos do pós-emancipação e a situação dos homens de cor” e, para isso, 
atuavam no sentido da denuncia de “humilhações e intolerâncias sofridas por negros e mulatos”. Gomes sugere 
ainda que já estava presente nestes veículos de fins do XIX um “exercício contínuo da memória” (GOMES, 
2005: 28).  

15 O subtítulo deste periódico era: “Orgam official do ‘Centro Litterario dos Homens de Côr’” - DEDICADO A 
DEFEZA DA CLASSE”. Tratava-se de uma publicação mensal; atualmente, apenas um exemplar encontra-se 
preservado (15/01/1904, Anno 1 – Nº 3).  

16 Quanto ao O Menelik, este jornal circulou em São Paulo com uma periodicidade mensal entre o final de 1915 e 
princípios de 1916. Seu título fazia referência ao imperador que governou a Etiópia e enfrentou as tropas 
italianas em suas disputas coloniais entre 1889/1907,  segundo palavras da própria folha, tal escolha era uma 
forma de lembrar o nome daquele imperador “esquecido entre os homens de cor”, “ o grande rei da raça”.  
Esquecido, provavelmente, por ser africano; do contrário, se fosse negro nascido no Brasil a 
lembrança/referência seria mais recorrente?  
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philosophicos que navegam nos lábios desse povo”; “literário para mostrar ao mundo as 

sabedoria que occultamente vaguea no cerebro da classe”; e, por fim, o traço que realmente o 

liga aos demais periódicos negros subsequentes: “é dedicada aos homens de cor para prestar-

lhes homenagens” (O MENELIK, 1915, Nº1: 1-2).  

Características muito semelhantes entre a forma e os objetivos poderiam ser 

encontradas adiante em outros veículos. Contudo, por maior que fosse esta proximidade, não 

podemos compreender que houvesse uma homogeneidade entre os mesmos, ainda que o 

propósito de sua existência, como lembra Flavio Gomes, fosse comum:  

 
denunciar as condições de vida, a segregação, a falta de oportunidades, o 
cotidiano do racismo e da violência experimentada pelas populações negras, 
sobretudo nas cidades. No período que se seguiu à abolição, a maior parte 
destas questões esteve ausente do foco da grande imprensa. (GOMES, 2005: 
32).   
 

 

Evidentemente, cada órgão tinha uma linha editorial e tom próprios, mesmo que, 

muitas vezes, um mesmo articulista ou colaborador escrevesse para títulos diferentes.17 Em 

suas posições, O Menelik, por exemplo, compreendia que “o mundo não pode ser abrangido 

só pela conformidade” e adotava, ao menos como discurso, um tom conciliador no qual 

defendia que “para conquistar a amisade geral” do leitor, expulsaria impiedosamente de suas 

páginas o vocábulo “combate”. Assim, percebe-se uma resignação aparente no projeto desse 

órgão que, ao passo em que avaliava que embora houvesse motivos reais contra os quais 

devesse “combater”, a postura a ser adotada deveria ser outra: “como o humilde servidor que 

não combate contra a força, usaremos para tal fim o provérbio velho: – o calado vence” (O 

MENELIK, 1915, Nº1: 1). Porém, em muitas de suas páginas, uma postura crítica-combativa, 

por vezes ácida, acabou sobressaindo-se a qualquer sinal de um silêncio resignado – 

característica que não apenas seria comum, como despontaria entre os outros veículos negros 

surgidos a partir de então.  

Embora geralmente adotassem um tom moderado e conciliador em suas páginas, 

algumas vezes a ação dos articulistas desses órgãos esteve marcada por certa dose de 

polêmica e provocação, já que as posições dos grupos variavam bastante, sobremaneira 

                                                           
17 Em sua pesquisa de Mestrado, Maria Claudia Cardoso Ferreira  aponta para a utilização de pseudônimos entre 

os redatores destes jornais. Para tal autora, esta prática ajudava a conferir maior importância para si, atraindo 
um maior número tanto de colaboradores, como de leitores. Analisando os primeiros anos do Clarim da 

Alvorada, Cardoso identifica que dos seus redatores “ [Jayme de] Aguiar criou para si os pseudônimos de 
Maria Rosa, Moysés Cintra, Jim de Araguary,Praxedes, Ana Maria e Jim do Vale. Leite e Menotti Del Picchia 
mais modestos, adotaram os pseudônimos de Tuca e Helius respectivamente. (FERREIRA: 2005, 69-70) 



35 

 

quando eram discutidas questões vinculadas ao exercício da memória – a partir da seleção dos 

nomes e formas de se rememorar heróis e a construção de monumentos –, à forma de governo 

– variando entre a crítica à democracia e a exaltação à monarquia –, aos posicionamentos 

ideológicos – à relação do negro com o comunismo e o patrianovismo – e, o que nos interessa 

mais proximamente, à relação com a escravidão, com a África e à configuração de uma 

identidade negra.  

O Xauter, por exemplo, que se afirmava um “órgão independente”, adotava uma 

postura agressiva e extremamente combativa, mesmo para com outros jornais negros.18 O 

Menelik e o A Rua
19 não escaparam do crivo ácido dessa folha que, num texto intitulado “Um 

preto de honra”, polemizava com os redatores do segundo que, conforme o articulista 

anônimo, tinham “o cérebro fecalisado, recorreram às propriedades sulphydricas do ventre, 

para serem originaes entre seus companheiros”. Prossegue a provocação afirmando que “esses 

homens que fazem tanta propaganda do seu saber, no que parece não fazem uso delle”. A 

polêmica com o A Rua envereda para o ataque aos erros de grafia e gramática, com ofensas 

pessoais e a tentativa de diminuir a capacidade intelectual dos “idiotas” redatores do outro 

periódico. Na sequência, o ataque seria desferido contra O Menelik, cuja redação fora descrita 

como “um antro de idiotismo e anda de braços com a ignorância” (O XAUTER, 1916: 1). 

Longe de fugir de qualquer combate ou adotar uma postura mais moderada, O Xauter fazia 

uso de uma linguagem extremamente agressiva que buscava incitar o embate com os redatores 

de outros periódicos. 

Entre 1915 e 1926, a maioria desses periódicos se destinava a noticiar eventos e a vida 

social dos negros que frequentavam o dia a dia dos clubes e associações recreativas aos quais 

se filiavam. Roger Bastide, em estudo pioneiro sobre estes veículos, esquematizou 

cronologicamente algumas fases em função do tipo de enfoque e da preocupação 

predominante em cada momento (BASTIDE, 1973: 131-132).
20 Nos jornais compreendidos 

                                                           
18 O Xauter – Jornal Independente, circulou em São Paulo pelo ano de 1916. Não foi possível perceber sua 

periodicidade tendo em vista apenas um exemplar estar preservado. Foi propriedade de uma sociedade 
anônima e entre os colaboradores estavam: Pindoba, Idalina F. Santos, Chefe, Victor Hugo. 

19 A Rua – Literário, Crítico e Humorístico também tinha por sede a cidade de São Paulo e saía  semanalmente 
(todas as quintas-feiras). Há apenas um exemplar preservado e data de 1916. Entre os redatores responsáveis 
estavam: Domingos José Fernandes e Oliveira Paula.  Como colaboradores, contava com José Jonas das 
Neves, Zezidinho. 

20 Para autor, até então, esta imprensa dividia-se em três momentos: de 1915 a 1930, quando os ideais de 
liberdade e igualdade advindos da 1ª Guerra Mundial, aliados à ampliação da educação primária às camadas 
mais baixas na Primeira República, despertariam nos negros paulistanos “a política do protesto racial”; de 
1930 a 1937, em que ocorre a “passagem da reivindicação jornalística à reivindicação política, sobretudo razão 
do surgimento da Frente Negra Brasileira e do combate à preferência pela mão-de-obra estrangeira; por fim, 
depois de um período “em branco” de 1937 a 1945, em função do Estado Novo, aparecem novos jornais de 
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pelo recorte efetuado pelo autor, os distintos modos como a população negra de São Paulo se 

articulou conferem a esses impressos um caráter de protesto, reivindicação e um papel 

pedagógico fundamentais para dimensionarmos uma certa “psicologia do afro-brasileiro” e 

uma “política racial” a partir dos contatos travados com a classe dominante. Logo, embora 

não houvesse nos primeiros periódicos uma preocupação com a crítica das condições 

materiais em que o negro brasileiro se encontrava, ao menos não como um projeto 

predominante, podemos afirmar que uma negociação política transitava por entre aqueles 

textos: demarcar e moralizar o grau de civilidade presente no comportamento dos negros que 

ascendiam socialmente, capacitando-os a compor os quadros da “boa sociedade” paulistana, 

pois desejavam “provar ao branco que tem sua honorabilidade, que tem sua vida mundana, 

que conhece as regras de polidez, em resumo, que não é um selvagem, como querem muitos” 

(BASTIDE, 1973: 130). Missão assumida, por exemplo, pela coluna “Observando”, de O 

Kosmos, ao se comprometer em “apontar aos homens o que devemos fazer para a nossa 

elevação perante a sociedade e aqueles que nos julgam...” (O KOSMOS, 1924, Nº22: 1).21 

Aspecto que, como bem nomeou Paulina Alberto, dotou os homens à frente desse momento 

inicial da imprensa negra de São Paulo de uma “consciência de ser observado e julgado” 

(ALBERTO, 2011: 36). 

Quanto à sua estrutura, em linhas gerais, apresentam algumas colunas, não 

necessariamente permanentes, contendo notícias corriqueiras, como anúncios de festas, 

fofocas,  inaugurações de clubes, concursos de beleza, notas biográficas, folhetins, 

aniversários, falecimentos, alguns anunciantes e, em outras seções, poemas e contos. Num 

primeiro momento, lembra o estudo de Marina Mello (2005: 25-26), há uma relevância da 

                                                                                                                                                                                     

tendência esquerdista “para a conquista de uma situação melhor na sociedade brasileira” (BASTIDE, 1973: 
131-132). 

 
21 Este jornal era a voz oficial do Grêmio Recreativo e Dramático Kosmos, que  foi fundado a 15 de novembro de 

1908, recebendo, em 1919, a denominação de Grêmio Dramático e Recreativo Kosmos. A folha surgiu em 
1922 e, com base nos números disponíveis, possivelmente circulou mensalmente nesta cidade até 1925. A 
partir de fevereiro de 1923, a redação ficou a cargo da diretoria do grêmio, cuja composição variou ao longo 
dos anos de publicação do periódico. Os presidentes em 1923, 1924 e 1925 foram, respectivamente, Frederico 
Baptista de Souza, José Martinho de Moura Baptista e Frederico Baptista de Souza. Entre os colaboradores 
estiveram nomes como Euzébio, Oliveira, Adolpho Lima, Frederico Baptista de Souza, Theophilo Fortunato 
de Camargo, J. M. Latino Coelho, Márcio Franco de Moura, Odith Freitas, Guerra Junqueiro, M. Teixeira do 
Carvalho, Perikito, Deocleciano Nascimento, Luis Guimarães, Davi Rodolfo de Castro, Fabio Luz, Benedicto 
Florêncio, Durvalina Batista, José Augusto Ferraz e Pedro Ribeiro Vianna.  O periódico publicava poesias, 
textos literários, notícias sobre o Grêmio Kosmos e outros grêmios recreativos. Apresenta algumas colunas 
fixas como: Sociaes, sobre aniversários, falecimentos, batizados e notícias sobre as sociedades 
recreativas; Ideas dos outros, dedicada a piadas; Observando, que trata de assuntos referentes aos grêmios e as 
condutas consideradas impróprias aos negros; e Notas Lithurgicas, que traz informações sobre eventos 
religiosos. Possuía um caráter moralista, envolvendo-se na vida particular de seus sócios e admitindo apenas 
aqueles que apresentassem um bom comportamento moral e cívico.  
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crônica literária e informativa configurando as páginas dos periódicos “como espécie de 

painel público onde qualidades e vícios são devassados pelos autores”. Assim explica-se o 

destacado espaço ocupado pelo gênero de crônica social, através de seções nomeadas como 

“Críticas”, “Fofocas” e “Mexericos”, que ganharam relevo nos projetos políticos destes 

órgãos. Essas colunas compunham o canal privilegiado pelo qual eram expostos os padrões de 

comportamento, caráter, moral, patriotismo e mesmo de vestuário e higiene que os “homens 

de cor” deveriam adotar para se regenerar e esvaziar o conteúdo simbólico pejorativo repleto 

de suspeitas e ofensas que historicamente pesava contra eles e com o qual muitos haviam se 

acostumado, tal como se lê logo ao primeiro parágrafo de um texto intitulado “A verdade”, 

presente no O Alfinete.22 No texto, o autor pactua que seria dever daquela folha estimular 

muitos dos “nossos homens de cor” a deixarem sua condição de “inverterados nos vícios, de 

vontade enfraquecida, e de caracteres ennervados” e se voltarem para o “resorgimento moral 

delles, da família e da pátria” (O ALFINETE, 1918, Nº 4: 1).  

A expressão “homens de cor”, por seu turno, refere-se à maneira como os articulistas 

concebiam sua autoimagem, seu pertencimento, e tentavam estabelecer laços identitários entre 

si e com os leitores, bem como de uma comunidade negra mais restrita para aqueles que, 

lembra Rodrigo Miranda, “pareciam melhor situados na escala sócio-econômica e, em 

decorrência deste fato, eram reconhecidos como pessoas de bem” (MACIEL apud 

MIRANDA, 2005: 187). A expressão será recorrente nos subtítulos de muitos dos jornais 

negros entre 1915 e 1930: O Menelik: orgam mensal, litterario e critico dedicado aos homens 

de cor (1915); O Bandeirante: orgam de combate em prol do reerguimento geral da classe 

dos homens de cor (1918); A Liberdade: orgam critico, literário e noticioso dedicado à classe 

de cor (1919); Getulino: órgão para a defesa dos interesses dos homens pretos (1923-1926); 

entre outros. Juntam-se, ainda, nos dois últimos periódicos, expressões como “classe de cor” e 

“homens pretos”.   

Quanto a essas expressões de autoidentificação adotadas pelos articulistas do período, 

Antonio Sergio Guimarães, ao analisar as diferentes formas pelas quais os negros foram 

referenciados e se autorreferenciaram desde o século XIX, compreende que “a expressão 

“raça negra” não seja utilizada por quem escreve nesses jornais, mas o fato é que a expressão 

                                                           
22 Jornal cujo subtítulo era “Orgam Litterario, Critico e Recreativo Dedicado aos Homens de Cor” e que era 

editado em São Paulo. Quanto à sua periodicidade, foi publicado quinzenalmente entre os anos de 1918-1919 e 
mensalmente em 1921. Augusto de Oliveira, Frederico B. de Souza  assinavam a redação da folha. Tratava-se 
de um dos jornais mais polêmicos em relação ao crivo da vida social dos leitores. Não por acaso, recorda-nos 
José Correia Leite em suas memórias sobre este veículo, que “não dava alfinetadas no sentido político ou 
ideológico. Eram alfinetadas no sentido de corrigir a moral, denunciar pessoas que aparentemente tinham 
dignidade mas escorregavam” (CUTI, 1992: 33).     
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tem o sentido biológico do século XIX, que não é reivindicado por esses grupos sociais senão 

para marcar a inferioridade que lhes foi atribuída” (GUIMARÃES: 2003, 251).  Para o autor, 

até pelo menos o fim da década de 1920, “raça negra” apareceria com sentido biológico e 

“homens de cor” carregaria uma conotação social. Ligia Ferreira, por sua vez, aponta para 

direção semelhante ao lembrar que o termo negro “possuía valor depreciativo, evitado até por 

aqueles a quem se aplicava” (FERREIRA, 2012: 4). Já Tiago Gomes acrescenta que tal termo, 

à época, “era utilizado largamente por olhares que lhes eram exteriores, além de servir muitas 

vezes como vocabulário de visões depreciativas”, sobretudo, na grande imprensa (GOMES, 

2004: 43). Florestan Fernandes, escrevendo em 1955, retoma a definição de um dicionário 

datado de 1946 para assinalar que ainda àquele momento os termos “negro” e “negra” 

apareciam como sinônimos de “escravo” e, em função dessa associação, mesmo o termo 

“preto” teria adquirido um sentido ofensivo e pejorativo (BASTIDE; FERNANDES, 2008: 

95). Nesse sentido, o autor elenca uma longa lista de ditos populares em que o termo negro 

aparece utilizado com um claro sentido desabonador das atitudes de brancos que “não 

procedessem direito” e como uma “réplica verbal às ações desagradáveis das pessoas de cor” 

(2008: 142, itálico do original). 

Consoante com tais autores, bem como também guiados pelos apontamentos 

metodológicos de Reinhart Koselleck (1992; 2006) sobre a importância dos conceitos para a 

compreensão do processo histórico e para a efetivação de uma história social, podemos 

teorizar a utilização de “homens de cor” na medida em que a expressão, concebida como 

conceito, é capaz de inferir um “espaço de experiência” e um “horizonte de expectativa 

associado a um determinado período” através dos quais se entrevê “uma função política e 

social desse mesmo conceito” (KOSELLECK, 2006: 104). Ou, dito de outro modo, a opção 

política pela utilização de “homens de cor”, assim como os correspondentes “homens pretos” 

ou “classe de cor”, carrega em torno de si a recusa da experiência escrava e a depuração das 

pechas do racismo científico e, consequentemente, dos lugares e representação impostos ao 

negro – no limite, trata-se da negação de qualquer evocação a um passado que remeta à 

África.23 Revela também a disputa pela gestação de uma nova solidariedade política e social 

entre aqueles homens que miravam sua efetiva incorporação ao ideário nacional que se 

apresentava e que os inspirava a deixar para trás o emprego em seu vocabulário político, por 

exemplo, de expressões como “negro” ou “raça negra”. Nessa direção, O Alfinete trazia em 

                                                           
23 Flávio T. Francisco (2010: 132-3)lembra que muitas vezes a evocação de uma ascendência africana aparecia 

mais para delimitar um espaço geográfico através do qual se intentava valorizar a difícil travessia e a trajetória 
dos negros escravizados que vieram construir o Brasil do que pela busca de um lugar de origem.     
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uma de suas notas a seguinte passagem: “Nas leis psicológicas das evoluções dos povos, o 

papel da raça negra, embora seja inferior em alguns paizes como nos da África, é tão 

importante [...]” (O ALFINETE, 1918, Nº 4: 2, grifos nossos). Por seu turno, A Liberdade 

expunha a carga negativa associada ao termo negro: “nós sabemos que a palavra negro é 

empregada como um pouco caso, ao passo que as pessoas educadas uzam da expressão 

“morena” o que admitto que seja pronunciada” (A LIBERDADE, 1919, Nº 3: 3, grifos 

nossos).24 Ainda com sentido pejorativo, o leitor Sebastião Gentil de Castro escreveu uma 

carta aberta endereçada e publicada no O Clarim da Alvorada em que criticava a adoção da 

palavra “Negra” no título de um congresso proposto por aquela folha, pois, segundo o 

missivista, aquela poderia “cogitar a idéia odiosa da separação” (O CLARIM DA ALVORADA, 

1929, Nº18: 4).25 

O Progresso,26 em sua edição de número 40 datada de 1931, traz o texto “Tapaiuna”, 

em que o articulista A. Orlando discute a relação entre o indígena e o africano para cá trazido 

na formação do elemento brasileiro. Para isso, situa as duas raças como sendo as “primitivas” 

em nossa fusão. Interessa, todavia, a explicação dos motivos pelos quais não concordavam 

com a utilização da expressão “negro” ou “preto” no Brasil: 

 
Os qualificativos que a língua do colonizador deu ao homem africano de 
preto ou negro, devem mais do que nunca, ser hoje, dentro do Brazil novo, 
repellidos com energia, porque elles, para a vida-cívico moral do Brazil, são 
labéo infamante, désvializador e destruidor da unidade racial brasileira.  
Ser substantivamente denominado de negro ou de preto no Brazil, é carregar 
sobre a pessoa por tal denominada toda a enxurrada de crimes e infâmias que 
o estatuto social do captiveiro atirou sobre o homem africano.  

                                                           
24 A folha A Liberdade – Orgam dedicado à Classe de Côr, Crítico, Literário e Noticioso circulou pela cidade de 

São Paulo entre os anos de 1919 e 1920. Sua periodicidade foi quinzenal no primeiro ano e mensal no 
segundo.  Os responsáveis eram Gastão Rodrigues da Silva (redator), Frederico B. de Souza (secretário) e 
Joaquim Domingues (gerente). Entre os principais colaboradores: Frederico Baptista de Souza, José de Melo, 
Arthur de Oliveira, Alberto Franco e “Matuto”. 

25 O Clarim - Orgam Literário, Scientifico e Político foi um dos mais importantes e duradouros órgãos dentre as 
folhas negras paulistanas. Surgiu apenas como O Clarim, mas, a partir de 13/05/1924 passou a chamar-se O 

Clarim D’Alvorada (em função da descoberta da existência de outro jornal homônimo). Entre muitas  idas e 
vindas, o jornal sobreviveu entre 1924 e 1940. Foi publicado em três fases. Os responsáveis por esta folha 
eram os conhecidos militantes Jayme de Aguiar e José Correia Leite.  Além dos próprios diretores, entre seus 
colaboradores estavam: Benedita Ribeiro, Moises Cintra, Cyro Costa, Gervásio de Morais, Deoclesciano 
Nascimento e Horácio da Cunha. Alguns colaboradores assinavam seus artigos com pseudônimos, “Seu Neto” 
e “Zé da Esquina”. 

26 Este periódico circulou em São Paulo mensalmente entre 1928 e 1931.  À sua frente estavam importante 
lideranças do período: Argentino C. Wanderley (proprietário e diretor); Lino Guedes (editor); Euclydes S. dos 
Santos (diretor); Manoel Conceição (gerente); Horácio Cunha (gerente). Entre seus colaboradores estavam 
Luiz Carmillo, Jacob Netto, Euclydes de Oliveira, Benedicto Florêncio, Antônio dos Santos Oliveira, 
Adalberto Pires de Freitas, Arlindo Veiga dos Santos, entre outros. Naquele período, esta foi a folha que mais 
referenciou a África em suas páginas.   
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Esses crimes, essas infâmias são aquellas que começam desde a privação da 
liberdade do homem e da mulher, até aviltando-lhe o corpo com o sibilar do 
chicote até o estupro das mulheres, só porque o “sinhô” podia dispor dos 
corpos das mulheres tanto para o gozo sádico como dos corpos dos homens 
para o suplico de um trabalho de forçados no eito bravio dos cafezais ou dos 
riscados agrestes dos canaviaes. (O PROGRESSO, Nº 40, 1931: 3, itálicos do 
original) 

 

Assim, da substantivação dos adjetivos “negro” e “preto” resulta, para o autor, uma 

espécie de fardo; são termos carregados de negatividade e ressentimento por remeterem à 

infame memória da escravidão. Em outros momentos seriam repelidos, também, por serem 

ainda muito vincados ao fundo-comum cientificista biologizante e evolucionista do século 

XIX e apareceriam nas páginas daqueles jornais com um sentido negativo e de desaprovação 

de algum comportamento condenável para os padrões de sociabilidade que buscavam 

alcançar. É o caso, por exemplo, da seguinte passagem de 1920 da seção “Crítica” do A 

Sentinela em que se lê: “as negras sem vergonhas que fazem ponto entre os quatro cantos 

entre as ruas Silva Pinto, da Graça e Três Rios, embriagam-se e depois fazem uma algazarra 

dos diabo, tudo por causa de macho. Criam vergonha, suas negras sem cabellos” (A 

SENTINELA, 1920, Nº 2: 4, grifos nossos).27 Ainda na mesma edição, com o intento de uma 

crítica à civilidade – ou à falta da mesma – de certos frequentadores do Clube Recreativo 

Pérola do Norte,28 o articulista alfinetava: 

 
Achava-se neste canto da capital, uma tal Margarida e suas companheiras 
que não podemos obter o nome. Mas num deboche incalculável que me 
obrigou fazer ver ao publico taes façanhas destas negrinhas  por estes lados. 
Peço para o bem das pessoas de cor, a moralidade entre os mesmos, ao 
contrario a “P. do Norte”, irá impor seu regimen. Por em caminho os maus. 
(A SENTINELA, 1920, Nº 2: 4, grifos nossos).  

 
Em outro momento, a folha tomava como vítima de sua patrulha uma certa Maria 

Carioca, cujo comportamento é ironicamente reprovado por tratar-se a tal moça de “uma 

negrinha que brevemente ficará suspensa de dançar no salão do Glycerio, por ser donzella 

                                                           
27 A Sentinella – Orgam Crítico, Literário e Noticioso  era uma folha paulistana que ia a público quinzenalmente  

na cidade de São Paulo pelos idos de 1920.   Não constam os nomes dos seus colaboradores, mas a redação 
responsável era composta por Ernesto de Andrade Balthazar (redator-chefe); Benedito Lázaro da Silva 
(subchefe); Geraldo da Silva (secretario); Arthur Guimarães e João Faustino (1°e 2° tesoureiros); Antenor F. 
Osório (diretor). 

28 Sobre este clube, José Correia Leite localiza-o ao lado da Rua Lavapés onde se encontravam as “sociedades 
negras mais pobres”; possuía um jornal homônimo que “falava mal da vida dos outros” através de “vários  
rapazes tidos por repórteres [...] que procuravam ver os ‘podres’ das pessoas, sobretudo envolvendo homem e 
mulher” (CUTI, 1992: 33). 
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desordeira e faladeira”. A advertência vinha na sequência, primeiro em forma de conselho – 

“Não seja tão escandalosa.” – e, depois, através de uma fala racializada em que a tal 

“negrinha” era contraposta às moças brancas: “Mara Carioca, deixe de andar defamando a 

família dos outros. Você quer comparar as moças brancas a você? Não sei porque!” (A 

SENTINELA, 1920, Nº 1: 2).  

Expressões como negras e negrinhas apareciam, portanto, quase sempre relacionadas 

a situações vexatórias, referindo-se aos “maus” indivíduos que desvirtuam o caráter da 

população negra ao praticarem o alcoolismo, a promiscuidade e a algazarra e, logo, merecem 

um olhar mais duro e disciplinador do articulista que, por outro lado, ao se referir àqueles cujo 

comportamento se enquadra na moralidade desejada, dentro do “regimen”, utiliza “pessoas de 

cor”. Durante a década de 1930, A Voz Da Raça, por exemplo, lançaria mão do termo 

“negróide” – comum ao mundo da Biologia – como alcunha pejorativa com a qual ofendia os 

indivíduos que se opunham aos valores defendidos pela Frente Negra Brasileira e que não 

serviam para compor a gente negra brasileira.29 Era, pois, urgente, para a própria evolução 

daqueles indivíduos, que de “negros” transformassem-se em “homens de cor” para o bom 

desenvolvimento da raça e para a nação.  

 

 

 

1.1 – “A culpa não é dos brancos, é nossa!” 

 

A lucta moderna é do preto contra o preto. (O CLARIM DA ALVORADA, 1926, Nº 20) 

 

Bailes, alcoolismo, prostituição e bagunça, é que tomados  e escravisados pelo vicio e pelos 

maus costumes e maus exemplos de que somos testemunhas já não suportam o mau remedio... e caso 

não tratem da sua saúde moral e mental, tornar-se-ão cadáveres ambulantes, então, nada mais nos 

resta senão fugir dos miasmas. (A VOZ DA RAÇA, 1933, Nº8) 

 

 

Lembra-nos Pierre Ansart, ao discorrer sobre a relação entre os ressentimentos e o 

político, que afetos e sentimentos diversos desempenham papel estruturante e reforçam a 

constituição das ideologias políticas como, por exemplo, o nacionalismo de certos grupos, 

seitas e coletividades. Nesse sentido, sugere que a “exaltação do grupo nacional fornece ao 

sujeito um objetivo para suas necessidades de vínculo, embasamento para sua auto-estima e 

orgulho pessoal, ao mesmo tempo em que equilibra este vínculo pela difamação das nações 
                                                           
29 Referimo-nos ao texto “Creio!” de Henrique Dias. Ver: (A VOZ DA RAÇA, ANO I, Nº 9, 1933: 4). 
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rivais” (ANSART, 2001: 24-25). Obviamente, nesse processo de constituição de uma 

identidade coletiva que é racial, mas com vistas a uma amplitude nacional, cabia ao crivo 

seletivo dos periódicos a tarefa de diagnosticar adequados e inadequados no interior daquele 

grupo, suavizar e polir suas sociabilidades, abolindo a aspereza de seus maus hábitos e 

garantindo a “transformação da grosseria, da rusticidade em civilidade, urbanidade e cultura” 

(STAROBINSKI, 2001: 26).   

Recuperando alguns teóricos como Bauman, Jean Carlos Moreno assinala que o 

discurso da nacionalidade carrega consigo a possibilidade de futuro e de transformação 

através da qual se pode eliminar simbolicamente o caos e a desordem, ou seja: a “nação torna-

se um projeto de estabilidade diante do que se desmancha no ar. Através dela, as 

transformações podem ser explicadas e adquirir sentido” (MORENO, 2014: 13, grifo do 

autor). Desse modo, ao compreendermos a imprensa negra como espaço de enunciação 

privilegiado no qual um determinado grupo barganhava sua participação na nacionalidade em 

formação e que tal atuação em momento algum pode ser compreendida como homogênea e 

linear, define-se um cenário de disputas internas entre os membros dos diferentes periódicos. 

Nesse cenário, através de uma linguagem política apropriada, elegem-se aqueles que, dentre 

os próprios negros, mostram-se aptos a partilhar de uma nova identidade, regenerada, que 

poderia incorporar-se aos quadros mais amplos e ordeiros da comunidade nacional. Um 

evolucionismo social ainda muito presente guiava esses homens. Estabelecem-se hierarquias e 

elogia-se o comportamento adequado, ao mesmo tempo em que se ressente e difama o 

daqueles que não servem e, ao contrário, desabonam o grupo como um todo.  

 A Rua, por exemplo, em sua “Secção Critica”, adotava uma postura claramente 

vigilante e mesmo punitiva dos vícios do meio negro. As críticas subdividiam-se por distritos 

– “Centro, Braz, Belenzinho, Moóca, Lus, Canindé” – e os redatores não poupavam os 

moradores das redondezas que apresentassem algum tipo de desvio do padrão considerado 

correto. A seção compunha-se de pequenas notas onde se podia ler, por exemplo, a crítica ao 

comportamento de uma “pretinha da rua Direita” por fazer “trabalhos” para conseguir o 

“coração” de um rapaz; a uma tal Paulina São Paulo por ter exagerado na bebida em baile no 

Kosmos: “queria se esquentar, água rás ou essencia de teribentina também esquentam”; ao Sr 

José por estar “ficando possesso no consumo de caninha” ou ainda, “com certo Olguinha que 

andava pelas ruas a noite ‘a escorar os postes da light”. Starobinski apontou a relação íntima 

entre polir e policiar (2001: 25-29); ao nomear tais personagens desviantes, há um 

compromisso do jornal em moldar/vigiar o comportamento dos indivíduos, assumindo por 

vezes um tom de ameaça, como se coubesse ao jornal a missão de zelar pelos bons modos da 
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sociedade, denunciando os que não colaboravam para tanto ao condená-los nominalmente em 

suas páginas. Estratégia, por seu turno, claramente percebida nos próprios avisos de A Rua 

que, ao final de suas críticas, advertia: “A Rua vai dar um jeito nisso!” ou ainda, “A Rua 

queima!” (A RUA, 1916, Nº8: 2-3). Logicamente, a menção nas críticas desses veículos não 

era nada honrosa, configurando-se como motivo de vergonha, uma vez que quase sempre era 

por alguma situação vexatória.30  

Nicolau Sevcenko (1983/1999: 99), lembra que era época de plena voga do jornalismo 

e que os jornalistas, por sua vez, figuravam como “ditadores das novas modas e dos novos 

hábitos, chegavam a desafiar e a vencer a própria Igreja  na disputa pelo controle das 

consciências”.   Mais que pertencentes a uma classe média ou a uma elite negra, como 

insistiram alguns trabalhos sobre o tema,31 esses articulistas sentiam-se num estágio de 

civilização mais avançado que o da maioria da população negra. Percebiam-se mensageiros de 

uma massa e pertencentes a uma “carreira jornalística”, ainda que a quase maioria sem 

formação, mas adeptos de uma prática própria, sendo a imprensa “uma arma [...] a mais 

eficiente alavanca para o impulsionamento do progresso dos povos”, a ela cabendo “dignificar 

o verdadeiro mérito, a virtude sem macula [e] apontar à emulação os exemplos nobres” 

(GETULINO, 1924, Nº42: 1). Constantemente, anunciavam-se como “arautos da mocidade” 

chegando, inclusive, certa edição da revista Cultura em 1934 a defender que aquela 

publicação deveria ser para a parcela “negra Pirantiningana o mesmo que o alcorão é para os 

muçulmanos!” (CULTURA, 1934).32
 A Voz da Raça (1933, Nº8: 4), por sua vez, apresentou-

se, ao convocar os negros às suas causas, apresentou-se como a “a alavanca que vos projetará 

ao pináculo do direito, do progresso e da egualdade.”  

                                                           
30 Curioso, por exemplo, que em matéria de 18 de maio de 1923, O Kosmos, órgão oficial do grêmio de mesmo 

nome, mencionava a existência de um “livro de honra” no qual constavam os nomes dos eliminados e de 
convidados que não se portassem de modo adequado nas festas; segundo o articulista, estes “configuram maus 
elementos tanto nos clubes quanto nas famílias” (O KOSMOS, 1923, Nº 12: 1). 

31  Entre outros, cf.: FERNANDES, 1965; FERRARA, 1986; PINTO, 1993; DOMINGUES, 2004. 
32 A revista Cultura: revista da mocidade negra foi editada pelo Clube Negro de Cultura Social no ano de 1934. 

Com base em notas sobre seu lançamento presente no jornal A Voz da Raça, Petrônio Domingues (2004a: 68) 
informa sobre as condições do surgimento deste periódico: “As condições de publicação desta revista eram 
precárias. Sem nenhuma forma de patrocínio, a escassez de recursos para mantê-la era permanente. Para 
viabilizar a publicação, os ativistas – que eram jornalistas amadores – compravam o refugo de papel de bobina 
do jornal Diário da Noite e, depois, cortavam em forma de papel de resma. Por último, imprimiam o novo 
periódico na tipografia de uma outra revista, situada na Ladeira São Francisco, no centro da cidade. [...] a 
aludida publicação foi, provavelmente, a primeira revista produzida por negros e voltada especialmente para a 
comunidade negra do país. No editorial de fundação, a revista declarava: ‘a nossa finalidade é servir à 
coletividade a que pertencemos.’ (Cultura. São Paulo, janeiro de 1934).  [...] A publicação era mensal; depois 
se tornou bimestral. Além do editorial e artigos avulsos, a revista dividia-se nas seguintes seções: página de 
honra, vida social, música, esportes, página literária e movimento associativo.” 
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Através do texto “Um poeta”, assinado por Lino Guedes,33 o Getulino apresentava sua 

concepção de tempo e de formação das sociedades: o tempo era linear, enquanto o progresso 

era cumulativo, transmitido evolutivamente de geração para geração. Persistia ainda a 

separação entre as raças, umas dotadas de civilização e outras incivilizadas, sendo que as 

primeiras poderiam transmitir tal condição às outras. Diante desse movimento, caberia ao 

jornalista o papel de ordenar as transformações vivenciadas pelas sociedades, uma vez que 

estava “colocado dentro do tempo” e era considerado um “semeador da luz”, um “obreiro do 

futuro’, o “transformador e o distribuidor de teorias” que se configurava como a “cariátide” 

que corrige e estrutura “os primeiros pavimentos” da lenta construção das nacionalidades. 

Tratava-se, pois, para o articulista, de uma “elite mental” capaz de ordenar a “turba 

alvoraçada” (GETULINO, 1924, Nº42: 1).34  

Benedict Anderson (2008) destacou a decisiva importância da cultura escrita e da 

imprensa na construção e na difusão da ideia de nação, bem como a existência de uma camada 

letrada responsável por produzir representações escritas ou iconográficas e dotada de uma 

missão autoatribuída: conduzir a formação das identidades nacionais. O texto “Significação”, 

presente na segunda edição de O Xauter, assumia definitivamente tal posição ao responder os 

questionamentos de leitores a respeito da semântica por trás de seu título: “O que quer dizer a 

palavra xauter? Pode ser alemão ou francês, ninguém é obrigado a saber língua extrangeira”; a 

resposta seria dada a partir do dicionário Fonseca e Roquete: “Xauter significa guia dos 

caminhantes nos areaes da Arabia deserta”. O sentimento de superioridade e a consequente 

capacidade de iluminar os caminhos da comunidade evidenciar-se-iam pretensiosamente na 

conclusão: “Pois bem, levem o Xauter a beira do deserto, que elle cumprirá o seu dever” (O 

XAUTER, 1916, Nº 2: 1). De modo semelhante, o Getulino foi outro a tomar para si a tarefa 

de regenerar as camadas decaídas da comunidade negra, lançando mão de um argumento que 

                                                           
33 O poeta Lino de Pinto Guedes nasceu na cidade de Socorro-SP, em 1897 e faleceu em 1951.  Iniciou a carreira 

jornalística  no Diário do Povo e no Correio Popular. Trabalhou também no Jornal do Comércio, no O 

Combate, na Razão, no São Paulo - Jornal, no Correio de Campinas, no Correio Paulistano e no Diário de 

São Paulo.  Na imprensa negra, foi redator-chefe do Getulino (1923) e  editor do Progresso (1928).  Foi, 
também, redator da Agência Noticiosa Sul-Americana e membro da Sociedade Paulista de Escritores, que mais 
tarde se transformaria na União Brasileira de Escritores. É considerado o primeiro poeta e escritor negro que se 
aceitou como negro no início do século XX, tendo sua obra atingido grande destaque nas páginas da imprensa 
negra ao longo de todo o século. Utilizava como pseudônimo literário o nome de Laly. Os seus referenciais 
literários foram dramas românticos em verso, Castro Alves e a poesia abolicionista de Vicente de Carvalho. A 
temática da escravidão ocupou lugar predominante em sua obra, além de assumir uma postura cristã e simples 
nas mesmas. Nos seus escritos pode ser facilmente identificada a vontade de veicular uma mensagem de 
elevação da comunidade negra. 

34 Algumas passagens destes jornais indicam uma diferenciação interna ao próprio meio negro através da qual 
estabelecia-se uma certa cisão e um sentimento de superioridade dos negros letrados em relação aos 
analfabetos.  
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fundamentou-se claramente em uma teologia cristã. Tratava-se de um combate pela pátria, 

mas também pela fé cristã. 

 
Nossa atitude não é combater a classe; o que fazemos é condemnar seus 
erros e combater os phariseus que nela existem. Para se levantar um edifício 
firme onde existe um ameaçando ruínas, torna-se precisa a demolição: é isto 
que estamos fazendo!  
O próprio Christo que pregou amor e humildade entrou no templo e de 
chicote em punho, expulsou violentamente os vendilhões exploradores da 
verdade.  Nós estamos procedendo assim, mas, não combatendo a classe. 
(GETULINO, 1924, Nº44: 1) 

 
Ainda que de forma não tão enfática – como no Xauter e no Getulino –, de modo 

geral, a mesma tônica pode ser percebida em outros periódicos. Neles, também predominou 

certo padrão moralizador e prescritivo, assumido por muitas das páginas a fim de moldar um 

negro de acordo com os preceitos modernos de sociabilidade e de se combater a circulação de 

certos tipos, como denuncia O Bandeirante,  

 
muitos homens pretos vivendo de vícios, grande número de mulheres 
mulambas e desgrenhadas, meninos vadios perambulando pelas ruas, ao 
emvez de uns procurarem trabalho honrado, outros prezarem mais os asseio 
e, os últimos, irem para as escolas, em as quaes nada de se paga [...]. (O 

BANDEIRANTE, 1918, Nº 4: 3) 35 
 
 

Em consonância com o cenário mais amplo de formação do tipo brasileiro, o trajeto da 

regeneração do negro também passaria, portanto, pela adoção de medidas como a disciplina, o 

trabalho, o asseio, a higiene e a educação. Esses quesitos, valorizados pelos setores mais 

abastados da época, certamente ajudariam a implantar na “mocidade de hoje, tão luxuriosa e 

sem moral os princípios básicos [...] afim de seguirmos o caminho rectilinio do progresso” (O 

CLARIM, 1924, Nº4: 1). Mais de uma década depois, em 1935, O Clarim, órgão filiado ao 

Clube Negro de Cultura Social, não destoava muito desse tom ao expor suas metas aos 

leitores ao afirmar que “terá por diretriz a aproximação da juventude negra no sentido de 

ampliarmos as nossas condições intellectuaes, moraes e physicas para que a mocidade possa 

conquistar o seu devido lugar no conceito de outra collettividade” (O CLARIM, 1935, Nº1:1).  

                                                           
35 O BANDEIRANTE – Orgam de Combate em Prol do Reerguimento Geral da Classe dos Homens de Côr 

circulou na cidade de São Paulo com uma periodicidade irregular entre 1918 e 1919.  Era comandado por 
Antonio dos Santos, J. D´Alencastro e entre os principais colaboradores estavam Joaquim Cambará, Gentil 
Marcondes, Gastão Silva, além de  contar também  com a colaboração de alguns leitores como Pedro Mariano 
de Campos, Hermenegildo, Jurema de Castro, entre outros.  
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Roger Bastide avalia que essa preocupação com a moralização dos hábitos constitui a faceta 

do que denomina de “puritanismo preto”, fenômeno que ocorreria de fora para dentro e não ao 

contrário, ou seja: enxerga uma preocupação muito maior de parte dessa imprensa com as 

aparências e a superficialidade externa das sociabilidades difundidas já que, para ele, não 

ocorreria uma profícua interiorização dos valores decantados. Tal puritanismo, segundo 

Bastide, operaria do seguinte modo:  

 
Faz-se entre os brancos uma imagem estandarizada do negro, como 
preguiçoso, ladrão, bêbado e debochado. [...] É preciso, pois destruí-la 
criando outra imagem, suscitando, por conseguinte, outro tipo de negro, que 
será valorizado moralmente. Mas, como se vê, o que vale é o comportamento 
mais que a atitude interior. A moralidade se faz de fora para dentro, e não de 
dentro para fora. [...] O motor da atitude vem a ser aquele mesmo que define 
o gênero da vida da pequena classe média: o que dirão. (BASTIDE, 1973: 
151)    

 

Para além de considerar ser um movimento que opera na superficialidade das 

aparências, apenas na exterioridade dos atos e não em sua internalização, Bastide defende 

então que nesse processo de assimilação de valores de uma ordem burguesa houve a imitação 

de valores considerados de elite, “brancos” ou mesmo de uma “elite negra”, o que acabou por 

conferir ao movimento um desejo de tornar-se branco, minando a afirmação de uma 

“consciência racial”. Florestan Fernandes ratificou essa linha de pensamento ao entender que 

ocorreu um “processo de abrasileiramento que é, inapelavelmente, um processo sistemático de 

enbranquecimento” (FERNANDES, 1972:16). Pelo contrário, percebemos que a taxativa 

patrulha moral para a adequação aos padrões de civilidade vigentes reforçou laços identitários 

entre esses veículos e seus leitores, no sentido de repensar as possibilidades entre sua 

identidade racial, seu lugar histórico-social e a nacionalidade em formação.36 A concordar 

com Bastide, estaríamos incorrendo no risco da essencialização da cultura e reforçando as 

bases do racismo biológico, como se avalizássemos o pensamento corrente no período que 

afirmava que só aos brancos era dado o domínio dos bons modos, da polidez e da civilização, 

ou, como sugeriu Stuart Hall, perderíamos de vista uma lógica que figura como 

“acoplamento” e reafirmando outra que se limita à “oposição binária”.  Assim, conforme este 

autor: 

 

                                                           
36 Em caminho semelhante, Flavio Gomes, também discordando de Bastide, endossa que, para aquele período, as 

identidades negras viriam à tona uma vez que “a diferença se afirma pela igualdade: com base nos padrões de 
consumo urbanos da São Paulo do inicio do século XX” (GOMES, 2005: 41). 
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Significa insistir que na cultura popular negra, estritamente falando, em 
termos etnográficos, não existem formas puras. Todas essas formas são 
sempre o produto de sincronizações parciais, de engajamentos que 
atravessam as fronteiras culturais, de confluências de mais de uma tradição 
cultural, de negociações entre posições dominantes e subalternas, de 
estratégias subterrâneas de recodificação e transcodificação, de significação 
crítica e do ato de significar a partir de materiais preexistentes. (HALL, 
2003:325) 
 

 
 Nesse processo de negociação do que deveria ser mobilizado para figurar uma 

identidade negra, emergem de muitas das prescrições efetuadas pelos articulistas dessas 

folhas, discursos ressentidos e largamente carregados por um grau de vergonha e culpa, 

tomando para a própria “classe” a responsabilidade pelas baixas condições de sua 

sobrevivência, como bem ilustra o trecho na sequência:  

 
[...] é nos necessário procurar, por todos os meios, elevar o caracter de 
nossos homens, obrigar os nossos filhos, irmãos e amigos a frequentar as 
escolas, incutir em o espírito de nossas filhas, irmãs ou noivas a 
comprehensão exacta do que seja a honra e o apreço por si mesmas. É o que 
nos compete fazer, é este o reerguimento de nossa classe que nós 
comprehendemos! 
[...] Enquanto não se sanear esse mal que mencionamos, jamais 
alcançaremos a amplitude das considerações que almejamos. A culpa não é 
dos brancos, é nossa! Pois os meios estão ahi ao nosso alcance e disposição. 
(O BANDEIRANTE, 1918, Nº 4: 3, grifos nossos). 

 

Para além do patriarcalismo vigente, pois aos homens também cabia o dever de zelar 

pela honra das mulheres que faziam parte da comunidade, destaca-se também a utilização da 

expressão “sanear” uma vez que a edição veio a público na voga da campanha sanitarista 

levada a frente pelo Estado como tentativa de erradicar os problemas higiênicos vivenciados 

pelo país. Se o articulista responsabilizava os próprios negros por muitos estarem em más 

condições, também cabia a eles tomar para si a tarefa de conduzir seu “reerguimento” tanto 

moral, quanto material. Contudo, para o autor da nota, o principal obstáculo estaria na própria 

população negra, pois “rarissimo é aquelle que toma a serio esta questão... Só pensam muitos 

entre nós, a maioria infelizmente, em divertimentos e nada mais!” Lamento complementado 

com a advertência moral: “Dia virá em que o arrependimento será tarde...” (O 

BANDEIRANTE, 1918, Nº 4: 3). A falta de “dêcoro no falar, no sentar, no modo de estar nos 

salões” demonstrada por muitos membros da “classe” também remontaria às razões de sua 

origem, como sugere o texto “Que horror” publicado em edição de O Kosmos datada de 1922: 
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[...] ninguém perde por se mostrar agradável e cortez. [...] Infelizmente, 
temos sido testemunhas occulares de factos que muito prejudica e 
desdenham os nossos (homens pretos) que ri, graceja, acha graça de coisas 
que não há motivos para alegrias. Procedimentos taes não só desgosta, 
offende e enfada, como demonstram que ainda estamos muito aquém, muito 
longe mesmo de frequentarmos os salões, reuniões, lugares chics, etc., 
porque nos falham polidez para tanto! 
Ademais, em nosso meio social raras, muito raras são as pessoas que 
guardam discreção a respeito do que se lhe dê conta; e, assim, dificillimo 

será chegarmos  ao menos na metade da civilização que o Brasil tanto 

requer de seus queridos filhos. (O KOSMOS, 1922, Nº 6: 1, grifos nossos) 
 
 

Ao longo de suas páginas, a folha afirmava a possibilidade de correspondência entre os 

homens de cor e o progresso. Contudo, no trecho citado, a crítica à falta de bons modos de 

certos indivíduos expõe claramente a ideia de que as falhas de uns acabavam por desabonar a 

“classe” como um todo, ao mesmo tempo em que evidencia a preocupação com o seu 

pertencimento aos quadros nacionais mediante ao grau de civilização que o Brasil precisava 

alcançar.   

 Como já foi dito, o sentimento de culpa foi recorrente e, por diversas vezes, a máxima 

“o inimigo do preto é o próprio preto” – retomada de José do  Patrocínio –  guiaria o tom da 

maioria dos discursos, sobremaneira, no Getulino e em O Clarim/O Clarim da Alvorada.   O 

primeiro, por exemplo, apresentava em sua última edição de 1923 um breve texto no qual faz-

se presente um recorrente sentimento de inferioridade entre os negros, fosse “por índole ou 

um mal do sangue”, que fazia com que se sentissem “inferiores a qualquer mortal que não 

tenha a pele da côr da sua.” Tal complexo, segundo o autor anônimo, fazia com que os pretos 

desenvolvessem o hábito de se separarem de outros grupos e de ficarem somente entre si, fato 

que não se dava apenas nos espaços físicos, mas também na língua, através da distinção, por 

exemplo, entre o uso da palavra “moço” para os brancos e “rapaz” para os negros. O autor 

desaprovava esse expediente e, uma vez mais, reforçava aquele complexo de culpa. 

 
Depois de lamentarmos nossa obtusa designação e de demonstrarmos que 
éramos eguaes em tudo ao branco, gosando perante as leis do mesmo direito 
e frizar que o maior inimigo do preto é o próprio preto, arrazaram com a 
nossa logica com a sabedoria do vulgo: rapaz é filho de negro, sempre 
ouvimos dizer. (GETULINO, 1923, Nº22: 2) 
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 A máxima do negro como maior inimigo de si mesmo ganharia peso nas páginas 

tanto de O Clarim, quanto de O Clarim da Alvorada, principalmente nos textos assinados pelo 

militante José Correia Leite, um de seus diretores. Para ele, a solução dos problemas 

enfrentados pelos negros só seria atingida quando se alcançasse a “união” da classe, meta que 

acabou se tornando uma espécie de campanha obsessiva a mover aquela folha. Em seu texto 

“Incorrecto”, Leite demonstrou-se um tanto desanimado e parecia convencido de que não 

havia retorno dos leitores do jornal e do meio negro em geral para seus projetos em prol da 

união negra. Recorrendo mais uma vez à ideia da falta de interesse própria do negro em se 

associar e de ser sua a responsabilidade pelas baixas condições do seu meio, o autor critica a 

existência de muitos “elementos maus” na classe, que deveriam ser separados daqueles que 

poderiam compreender a necessidade da união em sua grandeza, uma vez que levavam uma 

vida honrada em nome da raça. “Dizem que o próprio preto é o seu inimigo; sendo esta frase 

uma exactidão, um facto, precisamos acabar de uma vez para sempre com essa verdade! [...] 

Devemos deixar para outros estas paixões que para nós de nada valem [...]” (O CLARIM DA 

ALVORADA, 1925, Nº15: 2). 

              Já nas páginas do Progresso, a ideia contida nessa máxima apareceu por diversas 

vezes e para tratar de diferentes assuntos. Logo em sua primeira edição, de 1928, o texto “Os 

homens pretos e a instrução”, de Horácio Cunha, criticava a falta de instrução entre os negros 

como o principal problema enfrentado pela classe, mesmo passados cerca de quarenta anos da 

abolição. Também para este colaborador, a culpa recaía sobre a própria classe e, 

principalmente, sobre os pais que não buscavam escolas para seus filhos por falta de vontade, 

muitas vezes. O texto revela-se, no fundo, como um apelo para que os leitores matriculassem 

suas crianças. Alhures, mas ainda com o mesmo intuito, Cunha somava à educação o grande 

valor do trabalho, criticando, agora, o pouco apreço dos negros por diversos ofícios e 

reafirmando a necessidade latente de que esses lançassem mão de toda a sua “boa vontade” 

para garantir ao menos os níveis básicos de ensino para as novas gerações. Ao término, o 

autor taxativamente condenava os que negavam a escola aos filhos ou mesmo aqueles que não 

buscaram se educar como sendo “inimigos da Pátria e da raça negra” (PROGRESSO, 1932, 

Nº52: 1).  

              Em outra edição, o mesmo autor demonstraria toda sua insatisfação com o 

comportamento de muitos negros em público, condenando sua falta de civilidade em diversas 

situações cotidianas. Curiosamente, o texto se chamava “A campanha da boa vontade: 

dedicado aos pretos brasileiros” e, não por acaso, retratava a falta de polidez daqueles homens 

e mulheres em um dos símbolos máximos da modernidade no período: o bonde. Cunha 
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repudiava a algazarra do grupo ao esperarem tal meio de transporte, sobretudo nas “saídas de 

baile” que, segundo seus dizeres, “matam toda a nossa raça de vergonha.” A situação só 

parecia piorar com o bonde já em movimento: 

 
Depois que os bondes, em viagem para os seus destinos, nos carros, 
começam com rixas e discussões entre si, por causa de dansas e outras 
cousas sem importância. Ahi saem palavras de baixo calão, phrases todas 
erradas, que seria preferível fazerem uma viagem caladas e assim fariam 
melhor figura nos bondes!  (PROGRESSO, 1928, Nº45: 1) 

 

Para o articulista, a culpa desta falta de civilidade era dos próprios negros que “não se 

prezam.” Por outro lado, dado o caráter eminentemente pedagógico dessas folhas, apontava 

como exemplo os “homens de cor” que se portavam de modo adequado e que melhor 

figuravam como modelos a serem seguidos. 

 
Vejam meus irmãos de cor, esses nossos patrícios que se prezam e sabem 
portar-se em uma praça pública, com respeito e ordem esses são a gloria da 

nossa raça. Vede as nossas irmãs de cor passeando pelo centro envergando 
seu bello vestido ou chapéu dos últimos modelos! 
Isso é o que nós queremos!! 
Eu, quando observo os meus patrícios tem uma pose com seu trajar ou com o 
seu saber intellectual ou profissional, sinto uma imensa alegria no coração, 
embora seja o ultimo dos pretos dessa terra. (PROGRESSO, 1928, Nº 45: 1, 
grifos nossos) 

 

Na crítica da folha, os tipos demarcavam-se muito bem através da estratégia de se 

buscar o “homem de côr” a partir da oposição entre bons e maus exemplos. Por um lado, 

aqueles que não eram prezados e envergonhavam a raça e, pelo outro, aqueles que não só a 

prezavam como eram motivos de sua glória e com os quais há uma nítida identificação por 

parte do autor, referindo-se a eles com os pronomes “nossos” e “nossa”, além da utilização do 

termo “patrícios”. Assim, a expressão também servia para construir entre os leitores uma 

sensação de pertencimento à raça – e à Pátria –, incentivada, em inúmeros momentos, como 

autorreferência tanto entre os redatores como para os leitores. A tentativa de se criar uma 

“comunidade imaginada” era evidente.37  

                                                           
37 Benedict Anderson compreende comunidade imaginada como uma construção antropológica e não ideológica; 

afetiva e limitada em que indivíduos que nem se conhecem, nem nunca se conhecerão criam laços de 
pertencimento – “são capazes de morrer pela nação” –, através de relações horizontais que, mesmo muitas 
vezes sendo de exploração, fazem com que seus membros tenham “em mente a imagem viva da comunhão 
entre eles” (ANDERSON, 2008: 26-34). Para tanto, lembra o autor, a imprensa desempenha papel 
fundamental. 
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Os discursos desses jornais também permeavam-se de um afã nacionalista que muitas 

vezes assumiu um caráter ufanista. O Bandeirante, nessa direção, convocava seus leitores a 

unirem-se e comprometerem-se moralmente com a causa negra, o que, no limite, configuraria 

também uma atitude política para o bem da pátria: 

 
Aggremiemo nos, elevemos o nosso conceito perante todos, sejamos juízes 
rigorosos de nós mesmos, solidifiquemos a fraternidade que nos confunde 
com os brancos nascidos debaixo da Bandeira Auri-Verde; procuremos o 
trabalho e busquemos a luz para nossa intelligencia, pois, assim, não 
presenciaremos mais o espetaculo pouco edificante que hoje deparamo. 
O Brasil é nossa pátria. [...] Elevar o nosso caracter, constituir família 

legitima e legal, crear homens de bem – é o que nos cumpre. (O 

BANDEIRANTE, 1918, Nº 5: 3, grifos nossos) 
 

Anos mais tarde, a necessidade de mudança de postura e a transformação do caráter 

negro em prol do “engrandecimento da pátria” apareceriam também como mote a nortear o 

discurso de O Alfinete, em 1921: 

 
Quando fundamos o nosso pequeno jornal [...] tínhamos e temos em mira, 
única e exclusivamente, combater a apathia em que vivem os homens pretos 
da nossa querida Paulicéa, o desamor de si mesmo e, por isso mesmo, 
defendel-os, concital-os, convidal-os com palavras escriptas e com conselhos 
oraes, para um caminho mais cheio de luz e de saber: – trabalharem para si 
mesmos e para os seus, para o engrandecimento da Patria, para o maior 
conceito do Estado de São Paulo, para maior gaudio da raça preta no Brasil 
e, máxime, para que esta raça seja amada e admirada pelos extranjeiros, para 
honra e gloria dos Brasileiros. (O ALFINETE, 1921, Nº 50: 1) 

 

Por sua vez, o projeto nacionalista de O Kosmos também se apresentou largamente 

ufanista. A edição de 18 de maio de 1924, por exemplo, trazia o artigo “Belezas Patrias”, 

cujas linhas eram exageradamente carregadas ao descrever a riqueza da fauna e da flora 

nacionais região por região. Ao final, o redator que assinava com o pseudônimo Cyclone, 

assim representou o país: “[...] e em summa do nosso Brasil, paíz predestinado, paraízo aberto 

em esplendores e o mais vivo orgulho de um continente inteiro” (O KOSMOS, 1924, Nº 24: 

1). Para além do ufanismo, esse órgão considerava que, para o progresso da nação, eram 

fundamentais a elaboração e a aplicação de leis, caso contrário, assistir-se-ia “à ruína e ao 

anarquismo”. O periódico, folha oficial do grêmio recreativo de mesmo nome, levava ao seu 

ideal de nação uma obsessiva preocupação com a normatização social, com o cumprimento 
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das leis e uma crença inabalável em estatutos e regimentos, fatores que poderiam ser 

observados no dia a dia do clube:  

 
Nação é uma reunião de homens (povo) em um dado território, herdando as 
mesmas tradições, falando geralmente a mesma língua, regidos pelas 
mesmas leis, e caminhando sempre para um fim commum ao qual completa 
com o questionamento sobre a validade de tal projeto nacional, sem o 
legitimação da ordem que segurança teria deante de leis tão duvidosas? (O 

KOSMOS, 1924, Nº 23: 2).  
 

Logo, segundo o articulista, cada indivíduo deveria cultivar dentro de si esse ideal de nação e 

o amor patriótico, o que só seria alcançado via moralização dos hábitos sociais através de 

códigos e estatutos para a boa postura.38 

O Getulino, em sua segunda edição, trazia o texto “A Mocidade!” de Gervasio de 

Moraes.39 O objetivo era convencer os jovens leitores da importância de se servir à Pátria e de 

“honrar o seu berço adorado”. Para conseguir êxito, o autor representa o Brasil como 

“poderoso”, “terra de glórias”, onde o “Progresso” é o ideal não só do país, mas também o de 

cada um dos filhos desta terra que eram resolutos e fortes. “Defender as tradições deste torrão 

abençoado” deveria ser compreendido pelos “Brasileiros nobres que conhecem e sabem 

honrar seu berço adorado” antes como uma tarefa útil, que como um sacrifício. Ao final, o 

redator entusiasmadamente convocava seus jovens leitores:  

Brasileiros!... pouse os vossos olhares nas verdejantes mattas, olhe bem 
distante e no horizonte vereis a lús rutilante do sol lançar os seus reflexos de 
ouro traçando o nome aurifulgente – Liberdade – e os vossos corações 
transbordarão de alegria enaltecendo o nome sacrosanto do Brasil. 
(GETULINO, 1923, Nº 2: 1) 

  

Em nome de seu patriotismo, Gervasio de Moraes eliminava os problemas e as más 

condições de vida da população negra do período, já que, ao menos nesse texto, a escravidão é 

vista como a “mancha negra que toldava o céo brasileiro” no passado, mas que a “Liberdade” 

abolira e, para, além disso, a “Pátria” garantiria os direitos aos descendentes dos escravos. O 
                                                           
38 Na edição de Nº 2 de A Liberdade, num texto de nome “Falta de estatutos e regulamentos”, Manuel Alves da 

Silva trazia considerações importantes sobre a questão dos estatutos das associações negras. O artigo é 
interessante por, primeiramente, já representar em si mesmo a preocupação com a legalidade e com a tentativa 
de normatização destas associações que deveriam ser regidas por estatutos e regulamentos, cabendo, inclusive, 
eliminação daqueles que não cumprissem os mesmos. As indicações do autor recaíam principalmente sobre os 
diretores que deveriam ser exemplos por excelência de conduta. 

39 Gervásio de Morais foi poeta  e destacou-se como um dos fundadores da Frente Negra Brasileira (FNB), em 
1931.   Na imprensa negra,  foi redator e secretario no Getulino,  em Campinas; em São Paulo, colaborou em 
algumas edições do Auriverde, de O Clarim  e do O Patrocínio. 
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principal direito aí referido era a educação, por sua vez, única a garantir a capacidade do gozo 

das benesses da “Civilização”.  Em outra edição do mesmo jornal, o articulista também 

manteria o tom ufanista ao tratar de suas preocupações com a situação da fusão racial no 

Brasil que, segundo sua visão, já havia se constituído em “Pátria”, porém ainda não havia 

atingido a “Nação”. 

Temos um paiz bello, grande, rico, onde as brisas cantam amenas os anseios 
do cupido, onde florescem borboletas e sonhos como pérolas de orvalho 
brilham ao sol, onde tudo é um concerto único ao bello, ao rico, ao 
abundante, mas falta-nos “nação” na sua expressão máxima e essencial, na 
sua homogeneidade imprescindível, para que todos collimen [?] nos mesmos 
esforços, de norte a sul, para que todos pensem e anseiem, em dado 
momento, uma e mesma coisa. (GETULINO, 1924, Nº 32: 2)  

 
Quanto à ideia de “todos”, o autor entende que ela não deveria excluir a “minoria”, 

que era na verdade uma “maioria palpitante”. A partir daí, advoga a necessidade não apenas 

de uma configuração política para a pátria, mas também dos sentimentos e laços próprios que 

fundamentassem uma nação, e uma possível fusão em uma raça una no porvir. Desse modo, a 

nacionalidade teria a capacidade – e mesmo a função – de solapar as especificidades raciais 

dos diferentes elementos e, harmonicamente, conferir a homogeneidade necessária à formação 

de um tipo maior, o tipo nacional. Ideal que também se mostraria claramente, por exemplo, no 

texto “Preconceitos que devem desaparecer”, presente na edição de oito de abril de 1928 do 

Auriverde.40 Nele o autor, anônimo, busca demonstrar que a nacionalidade almejada não 

deveria erigir-se a partir da tão decantada ideia das três raças originais e, mais que isso, 

considera que defender que o “brazileiro é o producto do caldeamento de trez raças” consistia 

em uma “heresia etnographica” que poderia levar ao florescimento de “legitimidades 

equivocadas” e preconceitos, além do fato de ser uma “ficção” que não dava conta da intensa 

mestiçagem experimentada naquele momento em função das mais variadas fileiras de 

imigrantes que aqui aportavam. “O que é preciso, por conseguinte, é que os brazileiros se 

unam cada vez mais sem preconceitos de cor ou de origem para um só fim: construir a 

grandeza pátria” (AURIVERDE, 1928, Nº2: 1). Portanto, a conhecida fábula não contemplaria, 

ao menos naquelas páginas, tamanha miscigenação. A identidade deveria sobrepor-se à 
                                                           
40 O AURIVERDE – Litterário, Humorístico, Noticioso tinha sua tipografia instalada na Rua Turiassu, em São 

Paulo. Era publicado semanalmente entre abril e maio de 1928. Entre seus responsáveis estavam Deocleciano 
Nascimento (redator), João Augusto de Campos (diretor) e Geralcino de Souza (secretário); já entre os 
colaboradores, destacavam-se João de Deus, Juvêncio Só, Maria Conceição, Gervasio de Moraes e J. 
Honorário de Oliveira, Luiz Barbosa, Durval Marques e Moysés Cintra. O periódico concebia como portador 
de uma missão e colocava-se ao lado do Clarim d’Alvorada na luta em prol da raça negra. 
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questão racial, sendo adotado como critério de pertença apenas o local de nascimento – o 

nacional seria o indivíduo que nascesse em solo brasileiro, independente do tronco étnico. 

Anos mais tarde, em 1929, também em um artigo de autoria anônima, “Voyage ao 

Brésil”, o Progresso traria outros elementos para se pensar a formação, a representação e o 

desejo de uma nacionalidade.  O texto repudiava um filme publicitário cujo intento era 

divulgar o país no exterior, provavelmente na França. Um apelo extremamente ufanista 

revela-se, novamente, e o autor considera como “impatriótica” aquela obra por não expor o 

grau de civilização e “não estar a altura da cultura do Brasil”. Para a folha, as imagens 

exibidas não representariam a contento o progresso das cidades brasileiras, limitando-se a 

exibir imagens de “cafesaes, cachoeiras, florestas e animaes terríveis como o indefectivel 

jacaré do Amazonas. [...] uma lucta repugnante entre uma cobra e um animalzinho que acabou 

sendo engolido. [...] uma viagem bem perigosa e nada convidativa”. Tais imagens não 

condiziam com a realidade local e eram consideradas “impatrióticas” por atentarem contra a 

imagem brasileira no exterior ao não apresentar “nossa força, nossa inteligência, a nossa 

capacidade, o grao de civilização de nossa vida” e, ao fazê-lo, reforçavam “o velho engano de 

que somos paiz de negros, de índios, de florestas e de bichos que comem gente...” 

(PROGRESSO, 1929, Nº8: 3). O autor, além de rejeitar um cenário representado pela peça 

publicitária de modo muito semelhante ao que se costumava representar a África, aponta para 

uma situação aparentemente contraditória, uma vez que nega a ideia de construção de um 

“país de negros”, algo no mínimo inusitado por se tratar de um veículo que serviria à 

semelhante natureza. Há claramente a negação do negro, mas este, não seria o “homem de 

cor” filtrado pelas boas sociabilidades pregadas naquelas páginas. 

Não havia de parte desses órgãos, portanto, o desejo de ruptura com o modelo burguês 

– valorização da disciplina, da ordem, do trabalho, da educação, etc. – a partir do qual se 

projetava o nacional. Ao contrário, mostra-se latente o intento de também incorporar-se a ele.  

Os “homens de cor”, desde que superassem seus impasses internos, estariam aptos a 

tornarem-se “brasileiros”. O objetivo era, portanto, serem considerados membros da nação e, 

ao mesmo tempo, terem preservada sua negritude e não “tornarem-se brancos”, como muitos 

afirmaram. Diante disso, podemos considerá-los como “sujeitos da transculturação” e 

concordar com Zilá Bernd quando tipifica esse como sendo o elemento que “situa-se entre 

[pelo menos] dois mundos, duas culturas, duas línguas e duas definições da subjetividade, 

realizando vaivens constantes entre elas” (BERND, 2003: 23). Desse modo, o caráter 

moralizador e a vigilância sobre os hábitos dessa comunidade mostraram-se prática comum 

nos salões de seus clubes recreativos e sociedades, ganhando bastante relevo nas falas dos 
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redatores de uma imprensa que era não apenas um espaço de reivindicações e denúncias, mas, 

fundamentalmente, um dispositivo regulador do grau de civilidade atingido pelos seus 

membros, que por sua vez teriam o comportamento observado e o “amor à Pátria” 

constantemente mensurado. Aos que não seguissem essas prescrições, cabiam penalidades 

como a menção nada honrosa em alguma coluna dos jornais, o pagamento de multas e, até 

mesmo, a suspensão ou eliminação dos grêmios e associações. 

 

 

 

1.2 – A “ressurreição da raça”.   

 

 

É esse, sem duvida, um dos “x” da nossa causa, um mal que esta se generalizando assustadoramente, 
nos ameaçando aniquilar inteiramente, um sulco profundo que a evolução vai deixando para trás, 

como um episódio negro na nossa existência. A moderna geração que é a nossa entrou no período 

agudo de suas remodelações sociais, o seu organismo está enfermado, e, assim como o humano, está 

reclamando a intervenção de todos quanto se interessam pelo evoluir progressista da moral do nosso 

povo. (O Clarim da Alvorada,1926))  

 

E havemos de vencer. Vencer antes a nós mesmos; vencer as paixões ruins que nos dominam; as 

qualidades más, o álcool, o samba desenfreado, o descrédito imerecido; vencer a incompreensão, a  

cobiça,  o  orgulho,  o despeito que vem confirmar a lúgubre frase de Patrocínio - inimigo do negro é 

o próprio negro. (A VOZ DA RAÇA, 1937, Nº 62) 
 

 

 Como já dito, grande parte destes jornais surgiram de grupos que tinham por lugar 

sociedades recreativas. O olhar lançado sobre os frequentadores revelava, além do tipo de 

conduta esperada para o “homem de cor”, uma crítica velada à falta de capacidade associativa 

às coisas consideradas “úteis” – como hospitais de ajuda mútua, escolas, bibliotecas, por 

exemplo –, atitude que impedia o fortalecimento de laços mais firmes entre a comunidade 

negra da São Paulo do período, uma vez que, nos dizeres de O Alfinete, “estes benefícios têm 

um certo rigor de ordem que não convém” àqueles que só se habituaram às diversões.  

A necessidade de ordem e de “seriedade” nos grêmios recreativos apareceria também 

nas recomendações do articulista de O Kosmos, em 1921, ao solicitar ao presidente do clube, 

em relação aos jovens que ali frequentavam, que não transformassem aquele ambiente em 

mero “salão de diversões, onde senhoras e cavalheiros se entregavam ao prazer das dansas 

simplesmente”. Imperativo era, portanto, que o recinto fosse considerado como “uma sala de 

discussões [...] de uma reunião toda familiar, o theatro das paixões políticas quando os 
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princípios que nos regem demandam silencio e respeito às leis sociaes” (O KOSMOS, 1922, 

Nº 3: 2, grifos nossos).  

 A “união” da classe – aqui concebida como alegoria para uma solidariedade política 

que visa conquistas sociais a partir de uma identificação histórico-cultural na qual concepções 

raciais em grande medida essencialistas são apropriadas e mobilizadas – seria o principal ideal 

a ser atingido no programa de ação de O Clarim e de O Clarim da Alvorada, sobremaneira 

nos textos assinados pelo militante José Correia Leite. Diversos textos em diferentes edições 

dos dois jornais apontaram para a falta de união e, consequentemente, para a incapacidade 

associativa do negro contemporâneo como sendo as grandes causadoras dos males 

vivenciados por aquele grupo, por vezes acima da própria escravidão e do preconceito de cor. 

Logo à primeira edição de O Clarim, em 1923, Leite avaliava tratar-se de um momento de 

“desorganização social” em que “centenas de homens de côr se debatem contra misérias” em 

função da falta de união que os impedia de auxiliarem-se, construindo obras beneficentes 

como escolas e hospitais com as quais tornar-se-iam “dignos de usar o nome de homens 

civilizados”, atingindo o progresso ao combaterem os vícios e arrancarem “da lama os fracos 

de espírito, socorrendo os desprotegidos da sorte, indicando o verdadeiro caminho do bem à 

mocidade” (O CLARIM, 1924, Nº1: 1).  Tempos depois, agora já pelo O Clarim da Alvorada, 

o mesmo autor continuava a tecer críticas à desunião entre os negros, responsabilizando-a 

pela situação de despreparo e abandono em que eles se encontravam no pós-abolição, sendo 

motivo de desonra para com a memória e o valor da liberdade alcançada por seus 

antepassados por viverem em condições piores do que muitos estrangeiros para cá 

recentemente emigrados. Novamente, o autor avaliava que apenas a união tiraria o negro dos 

estágios mais baixos em que se encontrava, pois, a partir desta, alcançaria a educação e a 

moralidade: “Devemo-nos unir, afim de não mais vivermos tão humilhados, despreparados, 

sem instrucção; quase analphabetos, nem moralidade, sem união; oprimidos pela própria 

vontade dentro desta sociedade tão grandiosa desta soberba terra dos bandeirantes” (O 

CLARIM DA ALVORADA, 1925, Nº14: 1). 

Algumas edições depois, mais um texto de Jose Correia Leite conclamava os negros 

“de bom senso” à mesma causa, afirmando, para tanto, a posição da folha como a “porta voz” 

da classe frente àquela campanha. Desta vez, contudo, a solidariedade política almejada 

ganharia contornos mais concretos a partir da proposta de construção de um partido político 

de negros que tomaria forma através do “Congresso da mocidade dos homens de cor”. O 

partido seria “composto exclusivamente de homens de cor”, entretanto, apenas por aqueles a 

quem a organização entendia como sendo “elementos de maior evidência em nosso meio”. 
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Logo, o autor assumia o papel de referência desempenhado pelos membros daquele órgão 

para a classe, e convocava: “Pedimos aos patrícios de senso que se unam para a reorganisação 

dos nossos direitos e constituição imediata da nossa projectada união” (O CLARIM DA 

ALVORADA, 1925, Nº16: 1).  

Outro colaborador desse mesmo periódico que também se preocupou com essa 

situação foi Moysés Cintra em seu texto “De que necessitamos?”, de 1924. No mesmo, o 

autor buscava reforçar entre os leitores os objetivos centrais do programa a que havia se 

comprometido em sua primeira edição: “formar sociedades beneficentes, educativas para que 

não vivamos por mais tempo em completo atrazo, como até presentemente” (O CLARIM DA 

ALVORADA, 1924, Nº6: 1). Contudo, o autor mostrou-se desapontado com a falta de 

resultados positivos quanto às propostas assistencialistas da folha e, novamente, a culpa caía 

sobre as costas do próprio negro, dessa vez como fruto de seu “desleixo”. Também, para 

Cintra, a solução passava pela necessidade de “boa vontade” dos negros para com a “união” 

da classe, em prol do “reerguimento da nossa geração” perante as outras raças tidas por ele 

próprio como progressistas. Ao assinalar que ela deveria guiar os pretos de todas as profissões 

e crenças, o autor deixou clara uma distinção entre o negro e outras “raças de povos 

civilizados”, no sentido de os primeiros se darem mais a eventos dedicados à diversão 

mundana enquanto os últimos frequentavam cultos a “Christo”. Em sua lógica moralizadora, 

aqueles “que se divertem em nada pensam.” 

Em linhas gerais, a crítica ao descomprometimento com a união e com o progresso da 

raça dar-se-ia principalmente em função do menosprezo para com as coisas consideradas úteis 

por parte dos associados e da má utilização daqueles espaços apenas como lugares de diversão 

nos quais “dansamos nesta capital de semanas à semanas consecutivas sem interrupção!” (O 

CLARIM DA ALVORADA, 1924, Nº 8: 2). Nesse sentido, “Agua molle em pedra dura bate, 

bate, mas não fura! Por que?”, cujo autor assinava com o pseudônimo Booker, foi mais um 

texto a convocar a mobilização da classe negra em torno dos bons ideais. Novamente, 

notamos a condenação do maior “tempo e dinheiro” dedicado mais às sociedades dançantes 

que à instrução ou educação, a despeito de reconhecer a importância de sociabilização dessas 

associações e de seus bailes – recorrendo a Platão para afirmar ser o homem um “animal 

social”. O autor considerava que aqueles espaços eram mal aproveitados e deveriam ser 

utilizados para a discussão do “adiantamento racial”. Todavia, entende que isso não ocorria 

em função da presença de muitos “elementos corruptos que impedem nosso progresso” e 

impedem a “digna representação da Família Negra”. Era mister, pois, segundo dizeres daquele 

veículo, educar e instruir os negros para “separar o joio do trigo para que a raça seja 
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representada dignamente”, levando os “irmãos de côr” a se unirem e verterem sua energia 

para “a lucta pacífica contra os preconceitos que nos opprimem! (O CLARIM DA 

ALVORADA, 1925, Nº12: 1)  

Havia, obviamente, desavenças entre os proprios “irmãos de côr” e, a esse respeito, 

Adalberto Pires de Freitas, articulista do Progresso, assegurou a existência de uma rixa 

interna no meio negro de São Paulo. De um lado, os que buscavam a moralização da classe e 

da sociedade no geral, nos quais certamente estavam incluídos os homens – e poucas 

mulheres – da imprensa negra e, do outro, a maior parte da população que frequentava os 

bailes das associações e não se prestava muito às questões morais que, em último caso, 

representavam, para Freitas, uma causa cívica e patriótica para o bem da nação. Tratava-se de 

uma disputa em torno de uma campanha pelo “saneamento moral” da raça, cujo alvo principal 

era os bailes das associações que desorientavam as famílias e prejudicavam, inclusive, a boa 

educação que os pais ofereciam aos seus filhos. O teor conservador e moralista dá o tom do 

texto: 

Esses bailes – ensaios intermináveis – que vão de domingo a domingo, são 
ou não uma gangrena a infelicitar essa mocidade sadia que deserta das 
escolas e dos centros onde se cultivam a intelligencia, atulhando os presídios 
e esgotando as lotações dos hospitais? 
É nosso dever imprescedivel afastar dos ensaios semanaes esses moços – 
esperanças vivas da pátria – essas meninas que attrahidas pela grossa 
remuneração do trivial, em S. Paulo, abandonam seu lar honesto no interior e 
se atiram de corpo e alma nos taes salões, encontrando nelles as mais das 
vezes uma macula que as tornam infelizes para sempre, manchando o nome 
honrado de seus velhos paes. (PROGRESSO, 1931, Nº 37: 1) 
 
 

Petrônio Domingues (2003: 250), na esteira de Florestan Fernandes, já havia chamado 

atenção em seus estudos para a preferência que os “negros da elite” adotaram em seus 

discursos e práticas pelos valores da sociedade global, tais como casamento 

institucionalizado, virgindade da mulher pré-matrimônio, família organizada e 

patriarcalismo.41 Voltando à passagem do Progresso supracitada, tal proposição parece se 

confirmar. O articulista não propunha o fechamento das associações que promoviam os bailes, 

                                                           
41 Na trigésima edição do O Clarim da Alvorada, L. Asobrac escrevia “O casamento”, texto em que assegurava 

as vantagens que o casamento trazia à vida dos indivíduos, o que, segundo dizia, parecia esquecido naquele 
“tempo de progresso e de velocidade”. Para ele, o casamento se imbricava obrigatoriamente com a necessidade 
de moralização da sociedade, um parecia garantir a outra. Logicamente, as mulheres seriam mais cobradas a 
este respeito. O autor critica a ideia de que o dote e a futilidade haviam substituído a honra e a moral das 
moças no casamento e propõe a cobrança de impostos sobre os que não se casassem; os homens porque não 
haviam achado uma “mulher honrada” e as mulheres porque não haviam achado quem as quisesse (O CLARIM 

DA ALVORADA, 1927, Nº30: 2). 
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mas, sim, um processo de “saneamento moral” em nome dos “sãos princípios para que dellas 

a moralidade não se divorcie, para que assim não desçamos [...] para a boa reputação deste 

grande Brasil, que é meu, que é seu, que é nosso berço querido” (PROGRESSO, 1931, Nº 37: 

1).   

Como dito, os comportamentos “desviantes” do padrão de ordem que se buscava não 

eram poupados de críticas ácidas e recomendações. Foi o caso, por exemplo, das três críticas 

presentes na “Seção Crítica” de A Rua: primeiro, a uma certa Paulina São Paulo por ter 

exagerado na bebida em baile no clube Kosmos: “queria se esquentar, água rás ou essencia de 

teribentina também esquentam”; depois ao Sr. José por estar “ficando possesso no consumo 

de caninha”; e por fim, ao Sr. Aristides Cordeiro por ter tomado um “formidável porre” em 

festa de aniversario de  outrem a ponto de ter derrubado os pratos, “Se esse é só o começo, 

qual será o fim?” (A RUA, 1916, Nº 8: 1). Alhures, condena-se o ocorrido com o maestro “Sr. 

Benedicto Vianna”, advertido abertamente pela coluna “Criticas” de A Liberdade, que não 

perdoou seu vício em álcool e satirizou: “[...] tem medo de morrer, toma todas a noites no 

Largo do Piques, um copo de leite com pinga” (A LIBERDADE, 1919, Nº 3: 3).  

Nicolau Sevcenko apontou para a frequência com que as páginas dos jornais da 

Primeira República aplaudiam a perseguição policial aos bêbados e ao alcoolismo entendido 

como “fator notável de insegurança social: assassinatos, suicídios, ferimentos, desordens, tudo 

produzido pelo álcool” (SEVCENKO, 1983/1999: 62). Fato que não seria diferente nestes 

jornais negros. Vemos que a bebida seria condenada em diversas passagens de diferentes 

órgãos, constituindo alvo importante na campanha pelo “reerguimento moral” da classe. O 

Getulino, por exemplo, trazia uma curiosa seção intitulada “Dicionario do Getulino”, em cujo 

espaço o redator de pseudônimo Larousse compõe um vocabulário próprio do jornal. Na 

edição de Nº 2, entre outros vocábulos, trazia o seguinte: “Embriaguez: vicio indecente nos 

pobres e doença repentina nos apacatados” (O GETULINO, 1923, Nº 2). Tido como dos 

maiores inimigos da ascensão do homem e da classe negra em especial, o veículo tentava 

incutir em seus leitores a necessidade de se afastar do álcool e, para tanto, em outra edição, 

trouxe a história de superação de um boxeador africano que havia conseguido se desviar desse 

mau caminho. Trata-se de uma notícia aparentemente extraída de outro jornal não 

identificado: “Heroes do Murro. Siki, o novo ídolo dos parisienses”, cujo autor era John 

O’brien e que narra a trajetória do boxeador senegalês Siki através de uma linguagem ainda 

vincada a algumas concepções evolucionistas. Aponta para um passado do boxeador como 

viciado em álcool – absinto – período em que é tratado como de “moral frouxa”, mas que, no 

presente, sofre uma moralização: torna-se um campeão, casa-se com uma mulher branca, 
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abandona a bebida e passa a evitar outras mulheres que tentam seduzi-lo. Regenera-se, 

segundo a conclusão do autor, vira “homem de família” (O GETULINO, 1924, Nº 29). Ao 

publicar a minibiografia regeneradora do atleta, a intenção da folha claramente era que ele 

servisse de exemplo para os seus leitores e, se fosse o caso, que seguissem os passos daquele 

personagem. 

Nesse mesmo jornal, Coelho Neto escrevera, em 1923, “Pela vida e pela honra”. 

Como o próprio título indica, o texto apresenta uma dura crítica ao comportamento de certos 

“moços arruaceiros da raça”, “transviados nos vícios” que estavam se perdendo física e 

moralmente pela boemia e pelo álcool. O desvio se dava no âmbito físico, no sentido de uma 

falta de cuidado com o corpo, mas também, e principalmente, no âmbito da moral. O curioso 

é a referência a uma “sociedade secreta” composta por “filhos de família de san moral de 

costumes puros”, infiltrada no meio dos desviantes para fazê-los retornar ao caminho de uma 

vida honrosa. Os “desclassificados”, por sua vez, foram identificados como “moços bonitos 

das jazzbands” que tomavam a cidade por um “imenso bordel”, comportamento que seria 

resultante da falta de bons hábitos oriunda de uma formação familiar deficiente. O autor 

comparava esta mocidade aos trovadores da idade média, mas ressaltou que estes, por piores 

que fossem, não se igualavam à mocidade atual, sobretudo em sua falta de respeito às damas e 

aos mais velhos. O comportamento em relação à mulher foi muito condenado em função da 

sua saliência que, por vezes, gerou a revolta e o revide popular através de “reações violentas”. 

A esse tipo contrapunham-se os “moços dignos” que eram parte da “sociedade secreta” 

responsável por eliminar as posturas desviantes, obviamente os modelos desejados para a 

composição da sociedade, uma vez que “representam a nossa mocidade, educada no santuário 

da Familia, no culto da virtude, no respeito e no amor das mães e das irmans”. Sua atuação, 

pois, através de uma firme  “polícia dos costumes” e de sua “obra de saneamento higiênyco”, 

traria as transformações necessárias tanto no corpo físico, quanto moral dos “homens de côr” 

e das “pragas que infestam” a cidade (GETULINO, 1923, Nº21).  

A condução do reerguimento moral, missão autoatribuída pelos homens à frente desses 

jornais, evidenciar-se-ia claramente no texto sugestivamente intitulado “Um dever”, presente 

na terceira edição de O Clarim.  O autor Moysés Cyntra confirmou o teor pedagógico da folha 

advogando o sentido de seu “dever” para com os que viviam em decadência ao construir uma 

alegoria na qual indica um estado de tirania contínuo ao qual o negro estava escravizado, no 

passado, pelos senhores, no presente, pelo “vício” – fonte maior de sua escravidão.  

Escravidão moral que os impossibilitava para o trabalho considerado a base essencial de 

qualquer sociedade. A representação efetuada apresenta os sujeitos viciados como dignos de 
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compaixão, pois figuravam entre aqueles que andavam “maltrapilhos, cobertos de chagas, 

durmindo em bancos públicos e sendo muitas vezes pensionistas da policia [...], inúteis à 

Pátria” (O CLARIM, 1924, Nº3: 2). 

Na narrativa, há a utilização de uma serie de desqualificações para os indivíduos 

entregues à embriaguês: “pobres infelizes”, promotores de “distúrbios e escândalos”, “fracos”, 

“dão trabalho à policia”, “palhaços dos transeuntes”, “pobres dominados pelo vicio”, 

“viciados”, “pobres de espírito”, “coitados”, “adormecidos no leito da ignorância”, homens 

“que  no lodaçal do vício caíram e não souberam dominar a si próprios.” O álcool mais uma 

vez aparecia como o mal principal a desvirtuar o indivíduo, incapacitando-o de constituir 

família e, se já a tivesse, de bem cuidá-la. Tal vício, agora, brotava de duas frentes: pela falta 

de moral e ignorância dos homens que se “deixam dominar” ou, ainda, recorrendo-se à 

biologia, pela presença dos “degenerados pela hereditariedade”. Para os primeiros, ainda 

haveria uma esperança concebida nos termos de uma “regeneração” pela adoção das 

prescrições e condutas projetadas naquelas páginas. Diante disso, o combate ao vício 

apresentou-se como um dever de todos e fortaleceu-se como causa racial e patriótica para com 

o futuro: “Um dever urge, portanto: zelar pela raça, em reuniões mais freqüentes, nas 

associações, afim de se tratarem com seriedade dos interesses mais inadiáveis e palpitantes” 

(O CLARIM, 1924, Nº 3: 2). Uma vez mais, a tônica da falta de união da própria da classe 

seria mobilizada, todavia, agora, revestida por uma concepção racializada na qual se admitia a 

existência de diferentes graus de progresso: “Relembremos, mais uma vez, que não temos 

união. Tratemos de conquistá-la. Assim, dentro em breve, seremos tão felizes como os povos 

de outras raças, que são respeitados e progressistas, mercê dos seus próprios exforços” (O 

CLARIM, 1924, Nº 3: 2).  

Na mesma direção, outro golpe violento contra esse “pernicioso vício” apareceu 

também em 1926, só que dessa vez nas páginas de O Clarim da Alvorada. Em um longo texto 

intitulado “Alcoolismo”, o articulista Luis Barbosa inaugurava claramente uma campanha 

contra esse “mal” que considerava “o peor destruidor dessa maravilha que é o cérebro 

humano” e, seu adepto, “um elemento desprezível, vil e incompatível com a sociedade”.42 

Nessa cruzada pela moral, o autor entendia que, naquele momento, os valores por ela 

representados estariam indo de encontro ao progresso, à velocidade e à modernidade. A boa 

moral havia perdido espaço e um de seus maiores agravantes teria sido o consumo do álcool. 

Através de uma linguagem absolutamente moralista e de tom apelativo, relaciona o álcool e o 

                                                           
42 Curiosamente o mesmo texto apareceria em sua íntegra anos mais tarde como editorial da terceira edição do 

Auriverde, em 15 de abril de 1928. Cf.: (AURIVERDE, 1928, Nº 3: 1). 
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alcoolista a figuras de corrupção, ao crime e à moléstia. Há uma clara tentativa de educar pelo 

medo que leva Barbosa a listar uma série de complicações e doenças causadas por aquele mal.  

 
A sua acção no aparelho digestivo é violentíssima, atacando os principaes 
órgãos e predispondo-os para grande número de moléstias, taes como a 
arterio-sclerose que hoje não e só o fragelo dos velhos, mas também dos 
moços beberrões e desenfreados na sociedade dos seus prazeres, lesões do 
coração, raspamento do esophago pelas queimaduras que o álcool ocasiona e 
muitas outras de suam gravidade. Muitas vezes advem a loucura e 
nomidamente a tuberculose, sendo esta terrível enfermidade a que tem mais 
fácil acesso ao organismo humano, cujo contagio opera com idêntica 
facilidade. (O CLARIM DA ALVORADA, 1926, Nº 23: 2) 

 

Para além dos danos ao próprio corpo e à moral dos “moços beberrões”, o álcool 

também traria prejuízos futuros, pois, segundo o autor, “o alcoolatra, além de soffrer, 

depaupera a sua geração e concomitantemente, as subsequentes. Bebem os alcoolistas e seus 

descendentes é que, na maior parte das vezes, nascendo atacado de meningite e, outras vezes, 

idiotas e imbecis, pagam pela sua nata insufficiencia moral”. Nesse discurso, às 

consequências à saúde daqueles que bebiam e de seus filhos, somar-se-ia a utilização de 

exemplos negativos relacionados ao consumo da bebida a fim de desestimulá-lo junto ao 

público leitor: “É difficil ver-se um ‘parasita’ que não beba, um ‘scroc’ que não tome o seu 

traguinho de ‘whiskey’, um ‘agiota’ que se tenha esquecido da pinga antes de encetar os 

‘trabalhos’ e um ‘vigarista’ que deixe de convidar a sua victima para tomar um ‘chop” (O 

CLARIM DA ALVORADA, 1926, Nº23: 2). Tratava-se de um problema grave a ponto de dever ser 

combatido pelo próprio Estado, caso desejasse evitar sua “decadência”. A solução apontada 

pelo articulista era o estabelecimento de taxas de impostos bem elevadas sobre a 

comercialização e rígida fiscalização nas fábricas de bebidas alcoólicas. Por fim, o editorial 

encerrava-se de forma dramática e o autor, religiosamente, apelava para a “salvação divina”, 

aproximando em seu discurso o tom bíblico à crença liberal no progresso. 

 
Elle [álcool] obstrue o cérebro, destróe e a moral, a inteligência e abre as 
portas a todas as horrendas moléstias que infestam a Terra. O progresso 
caminha a passos largos, é verdade, mas os quatro cavaleiros do Apocalypse 
galopam sempre e cada vez as suas victorias augmentam mais. (O CLARIM 

DA ALVORADA, 1926, Nº23: 2) 
 

 
Para os colaboradores de O Clarim da Alvorada, os malefícios causados pela bebida 

não se limitavam apenas às barreiras do gênero e da classe social. Nessa direção, trouxe em 
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sua sétima edição o texto “Decadência”, que narrava a situação vexatória vivenciada por 

“centenas e centenas de moças decahidas” que andavam “com patricias errantes, arrastanto 

immundos trajes, dominadas pelo maldito álcool” (O CLARIM DA ALVORADA, 1924, Nº7: 

1). A solução proposta passava pela criação de uma associação beneficente que se dedicasse à 

árdua “regeneração” dessas mulheres como forma de evitar que se atolassem na “lama do 

vício” e arrastassem para lá “o bom nome do esposo.” Já o texto “Coisas da épocha” ligou a 

bebida ao jogo como parceiros a desvirtuarem os indivíduos do caminho da retidão moral e do 

progresso. A diferença desta vez estava no fato de os “transviados” serem membros de um 

grupo de negros mais abastados, mas que preferiam gastar seu dinheiro com a bebida, o jogo e 

a amasia a arcar com o “sustento da prole”, “perdido da rota do Bem”, deixando-se “vencer 

pelo hyponotismo do pano verde” (O CLARIM DA ALVORADA, 1924, Nº6: 2). 43  

As páginas do Progresso também não deixariam de combater os males causados pelo 

consumo do álcool, lançando mão de falas em que confluem argumentos morais, econômicos 

e biológicos que ora negam e ora afirmam o peso da hereditariedade para tal vício. Em sua 

sexta edição, em um texto que a princípio discutiria o analfabetismo, o redator vai mais a 

fundo ao expor e condenar o quadro de confiança no cientificismo biologizante e 

evolucionista do século XIX, classificando-o como “pseudociência”, “panphletaria” e pondo 

suas posições abaixo, sobretudo a respeito da relação causal entre hereditariedade e esse vício. 

Para tanto, contextualiza o leitor a partir de uma campanha contra o álcool promovida pela 

Sociedade de Hygiene Mental e pelo livro de Leon Daudet, chamado Le stupide. Critica a 

crença ainda presente em “meias verdades do século anterior”, principalmente a respeito dos 

julgamentos morais e determinismos a que os indivíduos com “cabeças incapazes de julgar” 

eram por elas submetidos. A alegoria utilizada dá-se por meio de um diálogo entre um 

“gazeteirozinho de dez ou doze annos” e um “jornalista”. O último, ao encontrar o menino à 

saída da redação do jornal, tenta mostrar “aquella pobre consciência” que não conhecia as 

letras porque carregava um peso moral, “uma fatalidade herdada a que ela não podia fugir, e 

                                                           
43 Anos mais tarde, em 1928, o vício no álcool seria novamente vítima do crivo da imprensa negra, agora pelas 

folhas do piracicabano O Patrocínio: “Não gosto, não gosto desses negros que vivem por ahi, entafulhados por 
esses botecos. Não gosto dos gestos desses homens, que ao levar o copo à boca quebrando o pulso no ar, 
destacam para o lado o dedo mínimo meio arqueado. Aquilo é feio é ridículo. E, geralmente os que assim 
procedem são sempre pretensiosos e convencidos. Não gostam que lhes apontem o mal que pode acarretar esse 
pernicioso vício. Os homens nestas condições são muitas vezes inúteis à sociedade – essa sociedade em que 
vivemos e que eu a comparo a uma comedia, onde cada uma representa muito bem o seu papel” (O 

PATROCINIO, 1928, Nº 25). Logo, para o redator, o mal representado pelo álcool não se limitava apenas à 
esfera da vida privada daquele que bebia, mas afetava o bom andamento da sociedade como um todo, pois era 
percebida cooperativamente e cada uma tinha um “papel” a cumprir.  
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que o próprio corpo estava irremediavelmente jungido [...] realmente era uma herança 

irreparável” (PROGRESSO, 1928, Nº 6: 1).  

A folha mostrou-se contraditória em relação ao papel da hereditariedade no 

desenvolvimento moral da raça e, a despeito da negação veemente contida na passagem 

anterior, na mesma edição trazia uma breve nota anônima – “Contra o alcoolismo.” – em que 

divulga uma campanha de combate promovida pela Escola de Engenharia Mackenzie. No 

entanto, dessa vez, há afirmação da relação causal entre hereditariedade e alcoolismo para as 

raças ditas inferiores: “A influência hereditária é terrível; como sucedeu aos pelles vermelhas 

na America do Norte e está atuando nos negros africanos (PROGRESSO, 1928, Nº 6: 4). 

Em 1931, o Progresso daria sinais de que continuava sua ofensiva contra o álcool 

através de outra nota intitulada “Lei seca” (PROGRESSO, 1931, Nº 35:1), na qual rasgava 

elogios à proposição de aumento das taxas e impostos sobre a venda de cervejas e outras 

bebidas alcoólicas, medida que só traria benefícios para nossa “eugenia”. Assim, o governo de 

então evitava que muitos dos “dissabores assistidos nos EUA” por tal razão também se 

repetissem por aqui: o álcool continuava causador dos mais “maleficos effeitos” sobre a 

sociedade. Duas edições depois, o mesmo periódico trazia o texto “Guerra à pinga” 

(PROGRESSO, 1931, Nº 37:1), no qual a luta contra a bebida vinha disfarçada de argumento 

não diretamente moral. O redator aproveitou-se da crise pela falta de álcool-motor, propondo 

como solução para a indústria nacional a diminuição da produção de álcool potável e uma 

maior taxação sobre o mesmo, diminuindo ao mesmo tempo o consumo das bebidas 

alcoólicas e destinando à produção com maior força para o abastecimento industrial. 

A ofensiva contra o álcool em nome da “elevação moral da raça negra brasileira” 

ainda teria muito espaço no A Voz da Raça, configurando-se como um de seus pilares 

centrais. Em sua oitava edição datada de 1933, por exemplo, o texto “Uma campanha 

necessária” reforçaria a maioria dos argumentos lançados pelos outros veículos desde a 

década anterior.  O alcoolismo aparece, ainda, como a “praga devastadora de tantas 

felicidades, a causa maior de todos os males que afligem a humanidade, [...] causa da miséria 

moral” que abastecia os calabouços, manicômios e hospitais. Interessante notar que o autor, 

Fra Bruno, demarcando o seu lugar de fala, entendia que os efeitos nocivos daquele vício 

podiam ser expostos em seus aspectos médicos, biológicos e econômicos, mas optou por 

fixar-se apenas nos aspectos morais, uma vez que se julgava abalizado sobre “aquele ponto de 

vista.”  Para o articulista, os malefícios do álcool poderiam ser observados tanto na esfera 

privada do lar, como nos diversos espaços públicos. No primeiro caso, assinala a presença 

constante do álcool no cotidiano dos indivíduos: “Elle é desculpa para todas as coisas; para o 
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calor, refrescante; para o frio, aquece; é aperitivo, é contra constipação, uma parturiente 

também usa um pouquinho só”; como resultado: “eis ai o milagre – uma raça tarada pelo 

álcool! (A VOZ DA RAÇA, 1933, Nº8: 4, grifos nossos). Identifica algumas mudanças de 

caráter nos indivíduos, além da dor,  sofrimento, desespero e a decadência da família, uma vez 

que muitos maridos/pais decaídos priorizavam seu vício “embora os filhos durmam com 

fome”. Em relação à mulher/mãe, o tom mostrou-se mais dramático: a bebida estaria levando 

muitas delas a “cair na sargeta” através da prostituição. Já ao avaliar o aspecto público,  A Voz 

da Raça responsabilizava abertamente aquele vício pelo aumento dos casos de violência e 

pobreza material: “ai está o motivo da prostituição, do roubo e assassinato; mulheres pedintes, 

creanças doentes, pequenos principiantes do roubo e as cadêas e hospitais cheios de gente”. 

Para além disso, assumia tratar-se de um problema da alçada da “Polícia e da Medicina”. Ao 

final, a folha convocava seus leitores a se engajar em sua cruzada: “Irmãos negros, 

combatamos o alcool, nas suas diferentes formas, que seja lenta essa marcha, mas constante 

para que desta geração que morre, ressucite uma outra: forte, mas de gigantes em materia e 

em espírito” (A VOZ DA RAÇA, 1933, Nº8: 4). 

Ao lado do consumo do álcool, outra prática condenada por estes jornais foi o 

adultério, já que feria o modelo de família idealizado e forjado junto aos ensinamentos 

católicos. Para ilustrar, observemos o caso de uma certa “Izaura do Carmo”, vítima da 

constante patrulha moral. Na seção “Críticas”, do A Liberdade, era acusada de “ter levado 

uma surra na porta do quartel do 5º, por causa de namorar marido dos outros” (A 

LIBERDADE, 1919, Nº3: 3). Na edição seguinte, a tal mulher ainda seria lembrada 

jocosamente na mesma seção por “ter arranjado um novo marido no domingo a noite na Rua 

Quintino Bocayuva, e a mulher deste não sabe!” (A LIBERDADE, 1919, Nº 4: 4). Eram 

comuns ainda pequenas notas condenando algumas moças – solteiras ou mesmo casadas – que 

frequentavam certos clubes considerados desmoralizados – principalmente o Smart, o 

Colombo e o Cruzeiro do Norte –, ou ainda que se engraçavam com os “neves” – alcunha 

dada aos rapazes brancos  que participavam dos bailes dos clubes negros –, fato repudiado por 

muitos dos articulistas que, algumas vezes, chegaram a publicar “branco com branco, preto 

com preto!” Claramente, pelas páginas de A Liberdade,  uma forte tensão racial estabeleceu-

se entre negros e brancos dado o constante repudio da presença dos “neves” nas falas de seus 

colunistas.  

A conduta da mulher foi alvo privilegiado das preocupações dos redatores que, sob um 

discurso fortemente patriarcal, teceriam comentários com o intuito de assegurar os contornos 

ideados em nome da boa família negra enquanto demarcavam a dignidade dos hábitos e 
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espaços em que as moças negras circulavam.  Os olhares destes jornalistas voltaram-se 

principalmente para os salões e os bailes, forma mais comum de lazer àquele grupo social.  

Um baile de maxixe realizado no Largo do Payssandú, por exemplo, foi reprovado pelo O 

Alfinete, pois aquele ambiente era considerado vulgar e as mulheres da “classe” poderiam ser 

“seduzidas” causando, segundo o redator, “nossa vergonha e a nossa raça ficar completamente 

desmoralizada” (O ALFINETE, 1918, Nº 4: 2). As frequentadoras dos maxixes também 

sofreriam com as repreensões do A Liberdade que, em nome da ordem e do respeito, tomava a 

frente numa campanha moralizadora dos grêmios: 

 
As sociedades recreativas, que queiram a sua boa ordem e respeito nas suas 
sociedades durante os ensaios, não devem aceitar como sócias e convidadas, 
as senhoras que tem dançado maxixe no Colombo. No próximo numero, A 
Liberdade vai encetar a sua campanha contra este pessoal e dando a noticia 
da Sociedade onde dança a dama e seu nome e residência. (A LIBERDADE, 
1919, Nº 1: 2). 
  

 
Para além do maxixe, comumente associado a africanismos indesejados, os bailes de 

cavação – aqueles cuja entrada dava-se mediante pagamento na porta e não por associação do 

grêmio realizador – mereceram tratamento mais agressivo do Getulino que, em edição de 

1924, atacou tais eventos como sendo “antros de desmoralização” que causavam mal, 

sobretudo, à dignidade das mulheres. Segundo a nota, caberia à força policial a vigilância 

daqueles espaços: “À policia compete, portanto, acabar com taes arapucas, que alem do mais, 

não se recommendam como centros de moralidade. São pelo contrário, antros de 

desmoralização, onde se atrahem, muitas vezes, moças inexperientes que lá são vilmente 

ludibriadas” (GETULINO, 1924, Nº58: 3). 

A vaidade e o vestuário das frequentadoras das sociedades recreativas também 

despertava o crivo dos colunistas. Em 1922, O Kosmos desaprovava certos hábitos femininos 

ao mesmo tempo em que apresentava seu modelo idealizado de mulher: 

Diariamente os jornaes criticam justa e benevolentemente o actual exagero 
da moda, que em geral, as senhoras adoptam nos seus vestuários, 
prejudicando assim: a moral e o physico. São bem desnecessários os decotes 
descomunaes, os braços nus, a demasiada pintura, que forçosamente virá 
estragar a belleza natural feminina.  [...] o recato e o pudor, davam melhor 
brilho e belleza feminil; a modéstia concorria para o encanto irresistível da 
mulher. [...] Se todas reflectissem, não adoptando os trajes berrantes e gestos 
desabridos, haverá do sexo forte mais respeito e os seus encantos não seriam 
severamente ultrajados pela crítica. A mulher por si só predomina o homem 
com a esthetica da sua beleza! (O KOSMOS, 1922, Nº 6: 2, grifos nossos). 
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Logo, em consonância com os padrões de moral burgueses vigentes, a mulher negra, 

para ser considerada uma boa senhora e conquistar o respeito dos homens a frente dos 

periódicos, deveria ser dotada de uma conduta recatada, honesta, discreta, modesta, honrada, 

submissa e que soubesse se portar nos eventos sociais dos grêmios recreativos para não 

manchar a reputação daquelas sociedades e, num sentido mais amplo, da própria população 

negra. Cabia às diretorias dos clubes a efetivação desses anseios, pois – como cobrava uma 

nota de O Alfinete – somente através dos estatutos de cada um se regulamentaria a proibição 

do “ingresso de certas damas que, além de serem alegres demais, trazem más consequências à 

sociedade e às pessoas que alli vão” (O ALFINETE, 1921, Nº 75: 3). 

A preocupação com uma estética própria da “patrícia de côr” também repercutiu os 

impasses entre a afirmação de uma identidade racial em relação à nacionalidade, além, é 

claro, do próprio estereótipo pretendido para o gênero. Horacio Cunha, escrevendo para O 

Clarim da Alvorada, em 1925, perseguia a prática corrente de se copiar a moda dos cortes de 

cabelo de Paris. Desta feita, o alvo era o penteado a “la garçonne” utilizado em larga monta 

nos cafés e confeitarias da capital francesa  que, segundo o articulista, traria como problema a 

indiferenciação entre homens e mulheres. A partir daí, em nome da afirmação de um signo 

próprio àquele grupo racial, mas também aliado a um tom religioso, sugere que por mais 

“carapinhados” que fossem os cabelos das “patrícias de côr”, essas deveriam aceitá-los como 

presentes do “Creador”. Ao final, a crítica afirmava às leitoras que a adoção de tal moda 

“desprestigiava “a raça” e “deprimia” os princípios patrióticos, além de aconselhar que 

devessem “imitar” do estrangeiro apenas os bons predicados, ou seja, “cousas que possam 

engrandecer a nossa raça; as artes, as ciências e a literatura” (O CLARIM DA ALVORADA, 

1925, Nº 16: 1). 

A edição de dois de setembro de 1923 de O Getulino colabora para elucidar a 

preocupação excessiva dos periódicos em relação à conduta feminina, reforçando o papel e a 

função que lhe cabiam na sociedade. O artigo cujo título ia direto ao cerne da questão – “A 

influência social da mulher.” – é assinado por Laly Guedes, personagem fictício criado pelo 

redator Lino Guedes. A intenção, com a utilização do pseudônimo, era provavelmente criar 

maior intimidade com as leitoras, facilitando sua assimilação do padrão ali projetado. De cara, 

a epígrafe anônima dava o tom do discurso que se seguiria: “Um país para ser grande e 

prospero precisa de boas mães” (O GETULINO, 1923, Nº 6: 1). Para Laly Guedes (Lino 
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Guedes) vivia-se num estado de “anarquia social” e a saída de tal estado passaria, 

obrigatoriamente, pelo papel da educação ofertada para e pelas mulheres: 

 
Como fazer desapparecer o estado de anarchia social em que vivemos? 
Fazendo reflectir na sociedade o sol do coração da mulher por uma completa 
educação da sua alma; que se conheção, que governe, que viva e vivifique 
para seus filhos, physica e moralmente, fazendo com que a mulher seja em 
toda a parte o que a Natureza indica que deve ser. A salvação da civilização, 
a felicidade do homem e o mundo estão indefectivelmente na influencia 
social da mulher. (O GETULINO, 1923, Nº 6: 1) 
 
 

 A mulher, portanto, aparece extremamente essencializada, concebida a partir de uma 

missão que lhe foi dada pela natureza; por outro lado, também surgiria como “synonimo de 

ternura, symbolo de verdadeira força moral”, já que as influências vinham diretamente de 

Deus. Lino Guedes, na figura de Laly, faz uso de um discurso repleto de argumentos “físicos” 

e morais para determinar/legitimar um caráter próprio para o feminino, bem como os lugares/ 

funções que cabiam à mulher a partir de sua conformação físico-moral. A “verdadeira 

mulher”, dizia o autor, poderia até ser “sublime, heróica e recta”, mas só se realizaria 

enquanto representante ideal de seu gênero se fosse “terna”. Foi criada com uma missão moral 

nobre e elevada, na qual encontraria espaço para exercitar todas as suas aptidões e energias 

natas, referindo-se, obviamente, à maternidade.  

 
A verdadeira arma da verdadeira mulher, [...] deve ser e é, posto não exista 
no mundo ninguém que ignore a sua influência e onde, quando e como 
esgrimi-la.  Essa arma é a suavissima doçura, que existe na sua mais forte 
debilidade. O seu logar é onde a chama a santa caridade. 
A mulher foi creada para mãe, para doce companheira do homem, e nesse 
conceito, a sua constituição physica e moral é para o completo 
desenvolvimento de tal missão. (O GETULINO, 1923, Nº 6: 1). 

 

A partir de sua décima oitava edição, O Clarim da Alvorada passou a dedicar uma 

seção exclusiva para as suas leitoras. Tratava-se da “Página Feminina” que trazia textos cujo 

intento era claramente aproximar as “patrícias”, tornando-as aliadas na concretização de seus 

ideais. Não por acaso, o primeiro texto publicado na seção foi “A mulher negra no passado e 

no presente”, de Vicente Ferreira: uma narrativa que intencionava enaltecer o destacado papel 

histórico desempenhado pela personagem-título na constituição da nação brasileira. O autor 

destacou sua ação fundamental em tal processo, ilustrando-a como figura ambígua ora 

portadora de uma força estruturante para a sociedade, ora, e na mesma medida, tendo por 
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traço fundamental certa ternura e delicadeza típicas da maternidade para a conformação da 

família brasileira. Ambos os traços – força e delicadeza –, reivindicava o autor, forjariam o 

modelo idealizado para a mulher e sua atuação num momento em que a decadência moral se 

apresentava como horizonte daquela sociedade. Eis as imagens com que a negra almejada foi 

concebida: “anjo tutelar da pátria”; “heroína da cor”, “estrela do lar e organizadora da vida 

para o triumpho”, “Irma mais velha da família branca brasileira”, “esteio dos lares brasileiros 

mais bem organizados”, “anjo gentil do renascimento na hora contemporânea do Brasil” (O 

CLARIM DA ALVORADA, 1929, Nº18: 4). 

Em seguida, o articulista reconstrói o papel decisivo da negra em diferentes momentos 

da formação nacional, sempre relacionando sua atuação a uma função afetiva, associando-a a 

características como delicadeza, amor, esperança, bondade, carinho, graça e organização, 

essas, por sua vez, figurando entre os pilares por ela construídos para a nossa conformação 

social. Contudo, Ferreira avaliou que esta potencialidade do gênero tinha ficado para trás e, de 

algum modo, havia sido solapada pelo presente. Era mister, pois, que o projeto de 

reerguimento moral a resgatasse da posição decaída e estagnada em que se encontrava em 

muitas das sociedades recreativas, livrando-a da ameaça representada por aqueles elementos 

de índole duvidosa e alçando-a novamente à condução “graciosamente firme” dos caminhos 

pelos quais o negro se efetivaria na nacionalidade em construção.  A essa mulher caberia, 

então, a missão de reestruturar no negro decadente, “triste, desolado e só” o orgulho através 

do qual não só se mostraria apto à pátria, como também escaparia de sua “morte moral”. 

Diante desse quadro, o texto transforma-se em convocação para que as leitoras engrossem as 

fileiras da condução desse projeto coletivo de elevação moral do negro brasileiro, ainda que 

um papel feminino realmente ativo, na prática, se mantivesse quase nulo.  

Libertai-vos, desvencilhai-vos mulheres negras do pântano, da lama sórdida 
que fermenta, e, alevantai a bandeira do vosso protesto com um sorriso de 
irmã que sabe castigar sorrindo; vindes com a vossa graça e enthusiasmo 
amparar a obra da raça negra, que está perecendo por falta  do vosso carinho 
e do vosso amor. (O CLARIM DA ALVORADA, 1929, Nº18: 4). 

 

Outro espaço recorrente em que a figura feminina ganharia relevo nos clubes e em 

seus respectivos periódicos era a promoção de concursos de beleza. Giovana Côrtes, ao 

avaliar a presença feminina nas páginas do Menelik¸ ressalta que, entre as classes e o 

periodismo branco de inícios do século XX, estavam em voga competições de simpatia, 

virtuosismo e elegância entre as moças cuja disputa dava-se mais em função dos seus 

predicados sociais que pelos aspectos de beleza em si. Tal prática também tornar-se-ia comum 
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nos veículos da imprensa negra que, a partir de uma postura racializada, utilizaria tal 

expediente para elevar a figura da mulher negra e livrá-la dos “estereótipos da feiura, 

animalização e hipersexualidade criados e recriados durante e depois da escravidão em torno 

do seu corpo” (CÔRTES, 2012: 176). O Progresso, neste caminho, através do texto “Miss 

Progresso” de 1931, apontava para a real importância daquele certame: elevar a moral da raça 

preta através da mulher negra: “Erguer o moral da Raça cantando lôas à mulher preta” 

(PROGRESSO, 1931, Nº 34: 1). Outra característica importante ressaltada na nota era a 

tentativa do estreitamento dos laços de “amizade” com os “irmãos do interior”, já que de lá 

também vinham representantes para a disputa do título.  

Para além do noticiário sobre os concursos de Miss Progresso, nesse órgão a mulher 

negra teria destacado papel.44 Na edição de número trinta e nove, trazia uma espécie de texto-

manifesto – “Mulher Negra, ouve!” – em que o autor dirige-se diretamente ao público 

feminino do jornal (apesar das poucas letradas negras do período), convocando-as para a luta 

pela emancipação moral do negro no plano da história nacional e em respeito à memória de 

seu passado personificado na figura da “mãe preta”,45 descrita em forma de exaltação como 

sendo a figuração das que “foram humildes, amorosas e santas no grande amor que 

consagravam ao filho do branco”. Numa identificação imediata entre educação e 

progresso/civilização, Orlando, o articulista, fala à “mulher de 1930”, àquela que frequentou 

os bancos escolares e, educada, estaria mais capacitada a guiar seus irmãos e irmãs no 

caminho da redenção negra; a ela caberia um papel fundamental nesse processo uma vez que 

a folha a incumbia da missão de divulgar a sua palavra aos demais membros da comunidade, 

sobretudo aos filhos e às “irmãs de raça” não letradas que “se debatem na angustia moral de 

todos os desprezos, de todas as humilhações”.   
 
Ouve mulher de 1930! 
Acode os teus irmãos e tuas irmãs de raça! 
És intelligente, foste a escola e Ella te deu a chave que decifra os mistérios 
das páginas dos livros.  
Tu sabes o que é pensar! (PROGRESSO, 1929, Nº 39: 2). 

  

Assim como nas demais, também na narrativa tecida por este órgão, a mulher é 

supervalorizada e entendida como elemento fundamental na campanha pela moralização do 

                                                           
44 Entre as suas últimas edições, este jornal apresentava também a coluna “Cousas que nós pretos devemos 

saber.” (sem autoria), que era voltada às lições de etiqueta e comportamento em público; várias delas 
direcionadas à mulher e à manutenção do seu recato.  

45 A figura da Mãe Preta será alvo de intensa disputa entre diferentes grupos em seu desejo de construir uma 
memória afetiva na qual a mulher escrava figurava como grande responsável pela construção tanto da 
nacionalidade quanto do próprio Brasil.  
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negro, o que faz com que seja representada como um “facho de luz depositado por Deus” no 

caminho do homem e da Terra com a missão de iluminar seus irmãos, retirando-os assim dos 

desvios, dotada de uma inteligência que atuaria como “o balsamo de um pensamento que seja 

luz redemptora”. Ao final, é convocada para uma luta política, atuando nas ruas ou mesmo 

escrevendo livros e nos jornais da imprensa negra em prol da “redempção” de seus irmãos de 

cor.  

Escreve tu também teus livros e nos jornaes também, mostrando o direito  os 
deveres do homem e da mulher negra na sociedade em que vivem. Vem para 
a praça publica, sobe nessa tribuna do povo, e deixa pender de teus lábios a 
divina palavra para aquelles que tem sede e fome de justiça. (PROGRESSO, 
1939, Nº 39: 2) 

 
 Fica claro que o articulista inclui a mulher negra no projeto de um processo de 

transformação social. Entretanto, suas falas nos guiam para um tipo ideal no qual se 

enquadrava apenas aquela que fosse letrada, morigerada e capaz de servir de exemplo para as 

demais, tanto por seu recato e respeito aos códigos sociais, como por serem verdadeiras 

“guias espirituais”. Além, é claro, da permanência dos limites de uma certa submissão. Não 

por acaso, poucas edições depois, a convocação desse texto-manifesto parece ter sido atendida 

por Thomazia Teixeira que assinaria o artigo “A mulher na atividade social”. Em um texto de 

linguagem evolucionista que concebe a sociedade desde um “passado remoto” até o 

“desenvolvimento cyclopico dos povos”, ainda que tente demonstrar que a mulher não havia 

sido “creada apenas para o recesso do lar” e estabelecer o lugar que deveria ser ocupado pela 

negra na nova sociedade que se apresentava e na qual ocuparia lugares e teria direitos antes 

impensáveis, a autora acaba afirmando a ideia de ser o homem o portador do progresso por 

excelência, sua “cellula máxima da civilização”.  Segundo Thomazia, vivia-se o século da 

evolução dos povos e muitas novidades se mostravam aos contemporâneos. A mulher não 

poderia ficar apartada disto, mas, ambiguamente, deveria permanecer “sem abandonar o seu 

recatamento, sem desviar dos misteres que lhe são afectos nas lides domesticas”. À negra 

cabia a “aprimoração de tudo quanto for útil à pátria, à sociedade e ao lar”, sua missão 

cumprir-se-ia a partir do momento em que utilizasse seu esforço, vontade, capacidade 

intelectual e amor em prol da raça, porque “fazendo vibrar sua forças latentes, doutrinará, 

estimulará as suas companheiras, ora aprendendo, ora ministrando ensinamentos puros”. Seu 

compromisso dar-se-ia, então, num primeiro momento para com o próprio gênero, ao ajudar 

outras a “despertar dessa morbidez retrograda e evoluir também”, consequentemente, ao fazê-

lo, acabaria por “descortinar horizontes límpidos, marchando para a perfeição da raça, numa 
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senda luminosa, útil a todos, difundindo o espírito de união salutar e nobre” (PROGRESSO, 

1932, Nº 45: 2). 

 Uma proposta alternativa à tônica com a qual as mulheres foram tratadas nesse 

momento inicial da imprensa negra, parece ter sido esboçada no Tribuna Negra em 1935.46  

Em artigo assinado por uma mulher de nome Nice, convocava-se as “irmans de cor” a darem 

continuidade a aos “esforços de Luiz Gama, para a perfeita emancipação da raça”. Vejamos: 

 
Collegas, já é tempo de sahirmos do esconderijo destinado à mulher. 
Precisamos nos mover. Talvez esteja dependendo de nós a realização do 
ideal de Luiz Gama.  
Temos de desejar a mesma liberdade almejada pelo nosso patrício, que é, foi 
a mais sabia e prudente das emancipações. (TRIBUNA NEGRA, Nº1, 1935: 
1) 

 
 
Ainda que convocasse as patrícias para uma mudança de postura, ao final, Nice acaba 

reafirmando o lugar da mulher enquanto mãe: “Moças, escutai: quem diz mulher diz mãe. 

Independente de outros problemas que nos deve interessar é a preparação do negro para o 

futuro, portanto das nossas crianças de hoje, homens de amanhã” (TRIBUNA NEGRA, Nº1, 

1935: 1). 

 Aliás, a mesma folha, em crítica ao esquecimento da memória de Luiz Gama pelos 

negros, condenou veementemente o tipo de estratégias para o “erguimento” adotadas por 

grande parte dos “homens de côr”, concebendo-as como parte de uma evolução de fachada, 

com preocupações superficiais que se limitam apenas a transformar hábitos e aparências, mas 

que, no fundo, não atingem a real integração à dita civilização. Pelo contrário, acabavam 

limitando-se à mera imitação de veleidades para o deleite dos outros, deixando a raça triste 

ainda mais triste. 

 
O negro não participa das cousas que preocupam a vida humana. A evolução 
decorrente, fez o negro apenas clamar que elle é “evoluído” pelo facto delle 
andar vestido, saber rezar, casar-se na Igreja, e que o Brasil é muito grande, 
muito rico porque já lhe disseram. No entanto, tudo é ínfimo, como outrora, 
apenas com alguns dos costumes, por um verniz de civilização que possue.  

                                                           
46 TRIBUNA NEGRA – pela união social e política dos descendentes da raça negra circulou em São Paulo em 

1935. Sua direção era divida entre  Augusto P. das Neves (diretor); Manoel A. Santos (redator); Fernando 
Góes (secretário). Entre seus colaboradores aparecem Henrique Antunes Cunha e Israel Castro. O projeto da 
criação do jornal surgiu do encontro entre dissidentes da FNB por divergências políticas quando da Revolução 
Constitucionalista de 1932. A partir de 1935, o advogado Guaraná de Santana expulso da FNB por se associar 
aos constitucionalistas e fundar a Legião Negra em 1932, se une a  José Correia Leite para criarem este  jornal, 
mas o projeto não teve continuidade por divergências políticas. 



73 

 

Hontem andava elle semi nu, hoje procurando sempre uma imitação aos 
requintes; hontem disputava-se nos sambas a fama e a resistência dos 
bambas, hoje, porém, disputa-se no pernosticismo de veleidades, os recintos 
luxuosos para as dansas e exhibições de luxo sobre a miseria. Dancings 
magestosos – os “Comercais” os “Martinellis” – eis a loucura, a fama, a 
vaidade, o delírio de uma raça pobre e triste que nos deixa triste. (A 

TRIBUNA, 1935, Nº1, aspas do original) 

 

Se o modelo de mulher negra almejado é a da figura letrada, mas que deveria 

permanecer impoluta, cândida e submissa, aos diretores dos grêmios recreativos cabia zelar 

para a constituição de um espaço ordeiro e propício para que estas senhoras, acompanhadas de 

suas famílias, lá pudessem frequentar. Mais que isso, como tentativa de desconstruir uma 

imagem desses clubes como espaços apenas de diversão e bailes recreativos – muitas vezes 

ocupados por certas damas e rapazes de índole duvidosa –, e de representações dos negros 

como pouco dados ao “cultivo intellectual”, atacava-se o estado de apatia e ignorância no qual 

os negros se afundaram no pós-abolição. A solução estaria na educação que moralmente o 

reergueria e a um só tempo promoveria o fim do analfabetismo, dotando o negro brasileiro 

das habilidades necessárias para “imitar” o negro dos EUA, em certos momentos idealizado 

como signo de sucesso e detentor de uma “capacidade creadora assombrosa”; inclusive tendo 

desenvolvido uma sólida cultura intelectual capaz de rivalizar com as outras raças (a branca) 

no caminho para a civilização (O ALFINETE, 1918, Nº 2:1).47 

Alguns articulistas reivindicavam uma atuação mais dedicada à educação, através da 

utilização daqueles espaços dos grêmios como escolas, bibliotecas, salas de leitura e saraus 

literários.  Assim, uma edição de O Alfinete de 1919 propôs:  

 
Pensamos que as Sociedades, como ponto de reunião familiar, não devem ser 
formadas unicamente para dançar; precisamos progredir... Precisamos 
mostrar que não é somente one-steps, ragtime e picadinho que sabemos 
cultivar; também sentimos amor e bôa vontade para as coisas instructivas: os 
bons livros de literatura e moral. (O ALFINETE, 1919, Nº 8: 2) 

 
 

                                                           
47 A relação estabelecida nestas folhas com os negros dos EUA é um tanto ambígua. Ora pendendo para 

admiração e identificação racial, ora, na maioria das vezes, condenando seu extremado radicalismo racial que, 
ao mesmo tempo em que os levou a muitas conquistas, acirrou um estado de ódios e segregação racial naquele 
país e que não teria espaço por aqui. Fator que fez com que em diversos momentos fossem rechaçados – 
principalmente no O Bandeirante e no Getulino – projetos de imigração que visavam a vinda de negros norte-
americanos por empresas colonizadoras de lá.  Aquele país ressoava para a quase totalidade dos jornais negros 
daquele momento o lugar por excelência do racismo, do preconceito e da segregação. Não raro, por diversas 
vezes, foi representado como “o país do lynchamento” ao passo que a França configuraria, por outro lado, uma 
terra livre de preconceitos que incorporava muitos de seus colonos africanos aos seus quadros sociais e mesmo 
a cargos políticos efetivando, deste modo, os ideais preconizados em sua revolução. 
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Contudo, as tentativas nesse caminho parecem não ter atingido grande êxito e, ao 

apontar a causa principal para o fracasso, o articulista adota uma vez mais o argumento da 

culpa da própria “classe”, aparecendo novamente a figura do negro desinteressado pelas 

“coisas úteis” do espírito, mais dado às diversões “mundanas” e em desarranjo com o ideal de 

progresso tão decantado à época: 

 
[...] quando o Kosmos inaugurou uma pequena biblioteca, teve de pedir o 
seu fechamento por falta de leitores, notando-se que os sócios e mesmo o 
Gremio não fazia despeza alguma com a manutenção da mesma; poderia 
obter entretanto tudo, si todas as Sociedades incutir no espírito de seus 
associados, esse principio de progresso, fazendo com que os associados 
adquirissem amor pelas cousas úteis; por quanto não é raro se encontrar 
grande número de rapazes, que infelizmente exhibem 5 ou 6 recibos de 
sociedades dançantes ... (O ALFINETE, 1919, Nº 8: 2, grifos nossos). 

 
 

A adesão às letras confundia-se obrigatoriamente com o cultivo do progresso, afinal, 

como afirmava um articulista do Elite, ao tratar da importância da educação para as mulheres 

nos idos de 1924, “a educação floresce em qualquer terreno. Bem hajam os pais que  legarem 

tal thesouro às suas filhinhas, prestando, desse modo, enorme benefício à classe” (ELITE, 

1924, Nº 4: 1).  

 No Elite, novamente,  veio a público um texto emblemático a respeito das imbricações 

entre progresso, educação e a apatia do meio negro. Tratava-se do artigo originalmente 

publicado no primeiro número do O Clarim em janeiro de 1924, intitulado “Imitemo-los” de 

Moysés Cintra (pseudônimo de Jayme de Aguiar).48 É um texto bem representativo da 

mentalidade progressista do período à qual os negros, pelo menos os editores dos jornais, não 

escapavam. O autor buscava estabelecer os ideais a serem alcançados, já que, segundo o 

artigo, o “Progresso” era a tônica do momento e podia ser observado nas mais diversas áreas: 

 
Estamos num período de progresso por excellencia. Em todos recantos vêm-
se ressoar as palavras tão bellas: – Progresso, Industria, Commercio e 
Intellectualidade. Estão sendo sempre as primeiras em perspectiva. Estamos 
numa época de evolução literária. Si percorrermos do Amazonas ao Prata 
ficaremos extasiados não só com as bellezas da natureza, mas, com os 
embellezamentos de esthetica.  

                                                           
48 Jayme de Aguiar era filho de uma família alforriada, nasceu e cresceu em São Paulo, no bairro do Bexiga. 

Fundou, ao lado de José Correia Leite,  O Clarim d’Alvorada, em 1924. Também esteve entre os homens à 
frente da fundação da Frente Negra Brasileira, em 1931. Além de participar de diversas entidades do 
movimento negro, atuou na imprensa negra dirigindo o jornal Evolução, e colaborou no O Patrocínio, O 

Clarim, Alvorada e na revista Senzala, em 1946.  
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Em tudo se progride: uma política excellente, sciencias, artes, pedagogias, 
philosophias varias. (ELITE, 1924, Nº 4: 1) 
 
 

Diante de tanto entusiasmo, quem seriam, na visão do articulista, os indivíduos que 

progrediam? Quem eram os tais que deveriam ser imitados, segundo o sugerido pelo título do 

artigo?  

Em todos os recantos existiram e actualmente existem patrícios, que 
merecem elogios aos quais devemos seguir e imita-los. De como imita-los? 
É simples: com um pequeno esforço de vontade tudo conseguiremos.  
Venceremos se combatermos a humildade, fazendo-nos apresentáveis em 
logares necessarios com o apoio de nossa boa apresentação. Para isso é 
preciso frequentar escolas, propagar a boa imprensa; instituir sociedades 
Beneficientes, Educativas, Literarias, com reuniões intimas. (ELITE, 1924, 
Nº 4: 1). 

 

O autor não foi claro em apontar exemplos específicos a serem imitados, limitando-se 

apenas a moldar um tipo ideal. Os negros teriam que adotar esse modelo de “homem de cor” 

idealizado pelo articulista, educar-se e aderir ao associativismo tão pregado pelas lideranças 

da classe, além de mirar os poucos “patrícios” que haviam obtido destaque em suas áreas para 

que assim atingissem o “progresso moral e material”.  Ao mesmo tempo, na conclusão do 

texto, é reforçada a ideia de um duplo pertencimento, tanto à nacionalidade, quanto à raça: 

“corações de brasileiros e irmãos que somos”. Para tanto, a utilização de biografias de negros 

ilustres do passado e mesmo de negros de índole ilibada na própria comunidade como 

exemplos a serem seguidos foi uma das estratégias discursivas mais empregadas nesses 

periódicos. Os legados de nomes como os de Henrique Dias, Luiz Gama, Jose do Patrocínio e 

Cruz e Souza tornar-se-iam espécies de guias morais e teriam referência constante como 

exemplos de lealdade, coragem, bravura, civismo, fé, conhecimento, ordem, dedicação e amor 

à raça e à pátria que deveriam ser incorporados pelos leitores. Ao lado destes grandes homens 

do passado, negros comuns e mesmo membros destacados das diretorias das associações e das 

suas redações da própria imprensa negra também teriam sua boa conduta referenciada como 

modelar (Joaquim Cambará e o Dr. Juliano Moreira, por exemplo). As narrativas históricas 

em andamento naquelas folhas revelam ainda o grande destaque conferido à memória de 

importantes abolicionistas como José Bonifácio, Ruy Barbosa e Antonio Bento, considerados 

“brasileiros sensatos, apostolos fervorosos de uma causa justíssima” (O CLARIM DA 

ALVORADA) e, principalmente, com a Princesa Izabel, que se sobressaiu em muitos desses 

veículos como sendo a principal articuladora dos caminhos da libertação de seus 
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antepassados. Ademais, seria recorrentemente reverenciada como “a Redemptora [...] 

encarnação do amor ao próximo, é o anjo protector da raça negra” (O CLARIM DA 

ALVORADA) ou ainda a “veneranda mãe dos brasileiros pretos” (GETULINO, 1923, Nº17). 

Filiados ao “princípio do progresso”, os jornais negros construíram narrativas em que 

suas expectativas de inserção na nacionalidade passariam obrigatoriamente pela valorização 

do trabalho e, uma vez que também se moldavam enquanto homens de letras, na capacidade 

regeneradora da educação e na valorização da palavra através do combate massivo do 

analfabetismo, pois apenas assim os “homens de cor” conseguiriam libertar-se “da escravidão 

da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instinctos pelo 

da razão”. Conseguiriam, ainda, a um só tempo, uma melhoria material de suas condições de 

vida ao alcançar bons postos de serviço no comércio e nas repartições públicas graças a “uma 

educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas” que, por sua vez, também 

atuaria na “libertação physica pela limitação dos appetites; libertação intelectual pela 

conquista intellectual pela conquista da verdade e libertação moral pela procura da virtude” (A 

SENTINELA, 1920, Nº 1: 1).  

Como modo de estimular o combate à apatia com a qual os negros eram 

tradicionalmente identificados, o Progresso lançava mão do texto “A preguiça”, de autoria de 

Adalberto Pires de Freitas, que se utilizou de seu texto para a exposição de dois tipos: o 

trabalhador e o preguiçoso. Caminho no qual outra vez a comparação entre bons e os maus 

modelos apareceria pedagogicamente para promover um projeto que, imbricado numa moral 

religiosa e liberal de valorização do trabalho como único meio de se progredir, fosse capaz de 

despertar entre os leitores a consciência de que aquele se tratava de um dos vícios dos mais 

graves – “a mãe de todos os vícios” –, que acabaria levando o homem ao ócio, a pensamentos 

e sensações más e que o induziriam, invariavelmente, a cometer erros. Opera-se certa 

pedagogia do medo e da culpa, estando vinculado aquele mal a uma imagem de decadência 

que se forma a partir de ações e cenários obscuros tais como roubos, cárceres e masmorras 

fétidas nos quais a preguiça liga-se fatalmente à impossibilidade da honestidade e à ideia de 

punição. O artifício da oposição dar-se-ia a partir da comparação entre as imagens do 

trabalhador e do preguiçoso, contrapondo as virtudes do primeiro aos vícios do segundo que 

“forçosamente alimenta alguma ideia má”, pois “o espírito das trevas é amigo do ocioso 

sempre disposto ao mal, porque não trabalha” e cuja “alma é um campo onde livremente o 

mal age”. Na outra ponta, residia o modelo ideal, qual seja, o negro trabalhador que “não tem 

tempo disponível para engendrar cousas que prejudiquem a outrem” já que, em função de seu 

apreço pelo labor, “há de ser sempre um amigo da rectidão, um cumpridor exacto dos seus 
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deveres” (PROGRESSO, 1932. Nº51: 2). Para além do confronto entre esses dois tipos, 

haveria ainda espaço para a condenação do preguiçoso a partir da identificação entre o seu 

comportamento e os espaços sociais por ele frequentado:  

 
Onde se encontra o preguiçoso? Nos botequins, nas esquinas, pelas ruas, a 
esmo junto as mesas de jogo, completamente esquecido de tudo, de si e da 
família que é a coisa mais santa que possuímos [...], anda pelos salões 
fingindo, para melhor captar a confiança  e sympathia urdindo sempre planos 
capazes de envergonhar. (PROGRESSO, 1932. Nº51: 2) 
 

 
O texto apoia-se num moralismo de tom religioso que o aproximava muito de um 

sermão no qual, como sempre, o combate à preguiça objetivava levar o leitor ao bom caminho 

da construção da família, da própria gente negra e da pátria, através do fortalecimento do 

valor do trabalho. Este, por sua vez, tido como a “actividade honesta, sã e patriótica, que é 

justamente o que nossa Pátria espera de seus filhos”. Mais uma vez, o argumento a guiar as 

ações daqueles homens passaria pelo apelo ao patriotismo da gente negra, pois “o Brasil 

espera de seus filhos força, trabalho e honestidade” e aos “homens de côr” caberia se 

policiarem contra a preguiça tornando-se “dignos desta porção da América, trabalhando” 

(PROGRESSO, 1932. Nº51: 2). 

Permeando os laços identitários que tentavam forjar, o discursos desses periódicos 

também reafirmam tentativas de pertencimento ligando-se a um certo ressentimento pelas 

humilhações sofridas no passado e que ainda persistiam nas relações cotidianas travadas com 

a “raça privilegiada”. Ressentimento que se mostra evidente na passagem de O Alfinete de 

1921: 

 
Em matéria de nacionalismo puro, de nacionalismo verdadeiramente cívico, 
se ama prejudiciaes cores do Jacobinismo condenável, ninguém terá mais a 
reclamar que a raça infeliz a que pertencemos. 
Apesar dos seus feitos, porém e do muito que a essa raça deve a nação, 
vivem os seus membros espesinhados pela sociedade e torturados pela 
critica.  
Parece que ser preto neste paíz, é um defeito moral! 

É assim que vivemos neste meio que foi formado e regado com o suor dos 
nossos maiores; é assim que vivemos nesta terra onde tudo se nos negam, 
desde os direitos políticos-sociaes até a entrada em certas e determinadas 
congregações religiosas!  
A sociedade nos odeia, o povo branco nos persegue e a religião nos exclue 
de seu completo patrimônio espiritual!! 
Para todos existem aqui corações, venham elles atté da China, para o 
desgraçado que teve a infelicidade de nascer escuro só há uma sentença: é 
preto. (O ALFINETE, 1921, Nº 77: 2, grifos nossos) 
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Ainda que presente, a tônica do ressentimento não foi predominante nas falas dessa 

imprensa alternativa, ao menos não nesse momento. Os sentimentos de culpa e de vergonha 

parecem ter desempenhado papel mais estruturante e mobilizador em direção ao tal 

“reerguimento” moral do negro. Havia, ainda, um desejo latente de incorporação à nação em 

nome do qual, constantemente, negou-se a existência de preconceitos raciais em função da 

negociação de uma harmonia racial tipicamente brasileira.  A despeito da força emotiva de 

diversas denúncias contra a perseguição que sofriam pela polícia, no “nacionalismo” um tanto 

ufanista concebido pela maioria das vozes presentes nestes jornais também havia espaço para 

a celebração de um país em que as diferentes raças encontrariam certo espaço de mobilidade 

e, diferentemente do que acontecia com os “irmãos de cor dos E.U.A.”, desde que 

regenerados e adotando a educação, a disciplina, a ordem e o trabalho como guias, o “homem 

de cor” teria a possibilidade de também fazer parte dos quadros de “repartições públicas”, 

“das casas mais importantes de commercio”, ingressar nas mesmas “Academias onde o 

branco estuda” e “gozar dos mesmos direitos que aquele”, já que também seria um “cidadão 

brasileiro” (O BANDEIRANTE, 1918, Nº 3: 2). Para tanto, aqueles indivíduos teriam que se 

unir e romper com uma serie de vícios como o álcool, a promiscuidade, uma certa apatia e a 

falta de gosto pelo trabalho e pela instrução, lugares-comuns que revelavam o tom de culpa de 

alguns redatores. Teriam também que moralizar suas sociabilidades desviando de práticas e 

comportamentos com os quais eram contrapostos aos padrões de civilidade em voga e 

geravam certa vergonha nas falas dos articulistas. Trajetória que se evidencia nitidamente no 

projeto político assumido pelo A Liberdade: 

 
A liberdade e a responsabilidade são correlativas ao ser e augmentam com 
sua elevação; é a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e 
moralidade. Sem Ella, não seria mais que um autômato, um joguete nas 
forças ambientes.  
A noção de moralidade é companheira inseparável da liberdade. 
[...] Para todo espírito, por pequeno que seja seu grau de evolução, a Lei do 
dever brilha como um pharol, através das paixões e interesses. (A 

LIBERDADE, 1920, Nº 12: 1). 
 
 
Ao avaliar a mesma época, Tânia de Luca assinala que circulava entre a 

intelectualidade do país um evidente “afã de banir o negro do cenário nacional”, que deveria 

desaparecer de cena em nome de um “desejo de invisibilidade” que “não era apenas físico, 

mas também psicológico” (DE LUCA, 1999: 172). Em certa medida, podemos afirmar que o 

mesmo afã povoou o imaginário dos redatores dos periódicos aqui analisados; todavia, o 

negro que desejavam eliminar era aquele estigmatizado pelos lugares-comuns atribuídos pelo 
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discurso cientificista em voga. Como se, eliminando certas práticas e comportamentos, 

ocorresse uma espécie de exorcismo de todos os males que acreditavam trazer de sua origem. 

Compreendidos como sujeitos transculturais, portanto, esses homens desejavam criar uma 

cultura negra filtrada pelos mesmos padrões morais valorizados pelas elites brancas do país. O 

intento não era “tornarem-se brancos” – como uma parte da literatura sobre o tema propôs –, 

antes sim, reerguerem-se moralmente, afirmando laços étnicos próprios ao grupo e, desse 

modo, capacitá-los a também participar em igualdade de condições com as demais raças para 

a afirmação de sua inclusão na nacionalidade. Não é por acaso o aparecimento da crítica à 

expressão “negro de alma branca” em suas páginas. O discurso enunciado por esses jornais 

negros revela um claro impasse entre a afirmação de sua identidade49 racial – enquanto 

“homens de cor”– e também brasileira. Não havia, portanto, a negação do pertencimento à 

“classe de cor”, mas sim um jogo fluído de articulações e (res)significações de identidades  

num movimento sinuoso entre a raça e a nacionalidade em formação.  

 

 

                                                           
49 Zila Bernd, num sentido muito parecido, oferece uma definição para identidade na qual nos apoiamos: “O 

conceito de identidade  não deve, pois, estar vinculado a um alvo determinado a ser atingido; deve ser 

travessia, movimento de descontrução dos espaços que se opacificaram devido a sucessivos processos de 
apropriação e controle do outro, e de construção de espaços transparentes onde são inventados novos modos de 
relação com o outro” (BERND, 1987: 140).  
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2 – “A África é para os africanos,  meu nego”: os homens de cor e suas
leituras de Áfricas (1916-1937).

Antes de 1930, a situação do negro era de pouca perspectiva, porque nas primeiras décadas do
século tudo era de aspecto negativo. Os ranços da escravidão ainda estavam presentes. As lutas pelo

branqueamento estavam iniciadas. Diziam que até o fim deste século o negro ia desaparecer ou
restaria muito pouco.  (JOSÉ CORREIA LEITE, 1992).

Em conhecida passagem datada do último quartel do Oitocentos, presente em Estudos

sobre a poesia popular do Brasil,1 o crítico literário sergipano Silvio Romero   inquietava-se

com a falta de estudos científicos que se dedicassem à compressão das contribuições do negro

para  a  cultura  brasileira,  uma  vez  que  este   constituía  “um manancial  para  o  estudo  do

pensamento primitivo” em função de sua ascendência africana. Em tempo de ápice das teorias

raciais, os pensadores posteriores que buscaram dar conta da demanda suscitada por Romero,

em sua maioria, reforçaram um lugar inferior ao africano/ negro ao dedicarem-se, sobretudo,

ao estudo das influências das práticas e manifestações religiosas trazidas pelos escravos.

A inquietação  de  Romero  seria  atendida,  em que  pesem as  divergências  em suas

filiações teóricas e conclusões, pelo médico maranhense, radicado na Bahia, Raimundo Nina

Rodrigues.2 Extremamente influenciado pelas correntes cientificistas de então, esse professor

da Faculdade de Medicina na Bahia empreendeu “pela primeira vez um estudo rigorosamente

científico de parte de nossa população constituída pelo elemento afroamericano” (AZEVEDO,

1956: 166). Obcecado em dotar sua obra de cientificidade e em estabelecer o lugar de onde

falava,  em seus  textos  referências  a  pensadores  como  Spencer,  Gabriel  Tarde,  Garófalo,

Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Haeckel, Buffon, Agassiz, entre outros, são freqüentes. Sua

preocupação maior  passava pela constituição da nação brasileira,  evidenciando o papel da

raça, pelo que denominou como “a esfinge do nosso futuro – o problema ‘o negro’ no Brasil”

1  “É uma vergonha para a ciência do Brasil que nada tenhamos consagrado de nossos trabalhos ao estudo das
línguas  e das religiões  africanas  [...].  O negro não é só uma máquina econômica;  ele é,  antes de tudo, e
malgrado sua ignorância, um objeto de ciência” (ROMERO, 1888/1977: 34-35).

2  É importante ressaltar que, mesmo havendo uma condenação generalizada dos tipos mestiços, o papel que a
miscigenação assumiu para estes pensadores  não foi o mesmo. Silvio Romero, por exemplo, concebia-a como
uma espécie de “mal necessário”,  uma vez que, em sua interpretação,  os cruzamentos se tornam caminho
obrigatório para atingir-se o elemento ideal (branco) em um futuro distante. Logo, a miscigenação e o mestiço
soam como instrumentos  regeneradores  para  o nacional.    Por sua  vez,  o  maranhense  Nina  Rodrigues  –
apoiado nos ensinamentos da antropologia criminal de Lombroso – é mais pessimista em sua avaliação da
mestiçagem  ao  entender  que  não  poderia  haver  “melhorias”  na  qualidade  dos  produtos  gerados  pelos
cruzamentos uma vez que os caracteres negativos dos grupos inferiores se sobressaíam em tais processos. 
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(RODRIGUES, 1933/2004: 15, aspas do autor).3 Em suas pesquisas, tanto etnográficas quanto

na implantação da medicina legal no país, seu diagnóstico não foi nada favorável à população

de cor, o que se mostra evidente na seguinte passagem:

O que  demonstra  o  estudo imparcial  dos  povos  negros  é  que  entre  eles
existem  graus,  há  uma  escala  hierárquica  de  cultura  e  aperfeiçoamento.
Melhoram e progridem; são, pois, aptos a uma civilização futura. Mas se é
impossível dizer se essa civilização há de ser forçosamente a da raça branca,
demonstra ainda o exame insuspeito dos fatos que é extremamente morosa,
por  parte  dos  negros,  a  aquisição  da  civilização  européia.  E  diante  da
necessidade de, ou civilizar-se de pronto, ou capitular na luta e concorrência
que  lhes  movem  os  povos  brancos,  a  incapacidade  ou  morosidade  de
progredir, por parte dos negros, se tornam equivalentes na prática. [...] O que
importa  ao  Brasil  determinar  é  o  quanto  de  inferioridade  lhe  advém da
dificuldade de civilizar-se por parte da população negra que possui e se de
todo fica essa inferioridade compensada pelo mestiçamento, processo natural
por  que os  negros  se  estão integrando no  povo brasileiro,  para  a  grande
massa da sua população de cor. (RODRIGUES, 1933/2004: 96)  

A compreensão do Brasil,  para este autor, estava estreitamente ligada à visão biológica da

raça, uma vez que avalia que grande parcela da população trazia em suas origens étnicas as

causas  da  inferioridade  brasileira.  A  sua  posição  se  mostrou  extremamente  temerosa  e

pessimista quanto à presença do negro para o futuro da civilização no país. Contudo, como

adverte Oliveira Junior (2013: 348, aspas do autor), 

negros africanos ou crioulos, ex-escravos residentes no Brasil, tornaram-se
objetos dessas investigações; o olhar diante da África no Brasil  partiu do
negro da diáspora,  já que os estudos científicos de africanística brasileira
partem de  uma  “África”  que  precisamente  não  estava  do  outro  lado  do
Atlântico, mas no povo brasileiro que estava a se definir.

Podemos dizer que o mesmo ocorria com os jornalistas negros. Leitores assumidos de tais

autores, por vezes, as premissas daqueles “homens de ciência” seriam por eles rechaçadas,

mas também encontrariam certa acolhida em suas páginas.

Durante essas décadas iniciais da imprensa negra paulista, para além de combaterem

os vícios,  modelarem um tipo ideal  de mulher  e nutrirem grandes expectativas  acerca do

trabalho e da educação, em função do projeto moralizador em curso, a religiosidade também

3  Oliveira Junior,  ao referir-se à  obra pioneira deste autor,  assinalou que “o sentido das  interpretações  de
Rodrigues  [...]  tornou-se  argumento  confiável  e  inconteste  para  as  gerações  de  etnógrafos  subsequentes,
incluindo Arthur Ramos, Édison Carneiro, Ruth Landes e Roger Bastide, assim como para os leigos que ainda
os citam involuntariamente” (2013: 348).



82

mereceu  espaço  privilegiado  nas  páginas  dos  periódicos.  A  maioria  das  representações

apareceria de forma racializada e somente às manifestações ligadas ao catolicismo caberiam

visões  positivas.  Assim,  são  recorrentes  as  referências  a  santos,  menções  de  passagens  e

personagens bíblicos – volta e meia, inclusive, retomando o mito da redenção de Cam – e há

grande espaço destinado nas notas sociais e nos mexericos a missas, casamentos e batizados.

 A Liberdade, por exemplo, apresentava a coluna “Cousas da Egreja”, já  O Kosmos,

por  sua  vez,  trazia  “Notas  Lithurgicas”.  Em  ambos,  o  conteúdo,  além  de  noticiar  os

acontecimentos das paróquias, trazia ensinamentos em tom de sermões para a reflexão dos

leitores. Alguns desses órgãos buscavam reforçar uma identidade cristã fortalecendo a ideia

de que o Brasil era um país essencialmente católico e que “si não tiver princípios sólidos

baseados na Religião de Christo os seus filhos não serão verdadeiros; andarão sempre no erro

e ignorantes serão por toda a vida” (O CLARIM, 1926, Nº2: 3).  Ou ainda, como conclamava

o Auriverde acerca da manutenção das tradições brasileiras: “Sejamos christãos porque fora

de Jesus não há gozo!” (AURIVERDE, 1928, Nº 2:1). Não por acaso, a mesma edição desta

folha trazia, logo em sua primeira página, o poema “Crucifixo” em que o autor, João de Deus,

adotou um caráter de catequese,  ensinado os valores cristãos aos leitores na forma de um

diálogo entre mãe e filho:

Minha mãe quem é aquelle
Pregado naquella cruz?
– Aquelle, meu filho, é Jesus
[...] E quem é Jesus? – É Deus!
E quem é Deus? – Quem nos cria
[...] E veio ensinar a gente 
Que somos todos irmãos. (AURIVERDE, 1928, Nº2:1)

Em nome de uma afirmação católica e ordeira, muitos males se confundiriam como

sendo parte constituinte de uma essência própria da raça a ser combatida.   Nesse sentido, a

passagem de 1933 presente em  A Voz da Raça, veículo oficial da Frente Negra Brasileira,

denunciava:

Somos bons católicos, gostamos das festividades religiosas e aconselhamos
todo o respeito  ao  ritual  religioso,  mas  não podemos  deixar  de  protestar
contra  o  péssimo  costume  de  certos  festeiros  em instituírem o  samba,  o
batuque, na frente das igrejas onde nossa gente negra inconsciente é tratada a
cachaça [...] não é só o negro que bebe, [...] porém ele é o pano preto em que
muito aparece a mancha branca por isso é preciso acabar com o bombo e o
pandeiro [...]. (A VOZ DA RAÇA,1933, Nº 10: 2)
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Para além da desordem, algumas manifestações  sincréticas também seriam alvo da

apreciação destas folhas. Foi o caso, por exemplo,  da crônica “São Paulo de Anquinhas e

bandos”  publicada  no  Progresso que  consistia  na  descrição  de  eventos  e  costumes  das

paróquias  da  cidade.  Ao se  referir  a  uma  festa  ocorrida  na  Igreja  de  Nossa  Senhora  do

Rosário, informa que depois de ocorrida a parte mais “pomposa” da cerimônia, tinha inicio a

“procissão dos irmãos de N. S. do Rosario dos Pretos” e, a certa altura, o texto critica as

manifestações observadas entre os envolvidos:

[...] gritos gulturaes que lhes enchiam a alma de prazer. A esse ruído juntava-
se o ribombar dos “tambaques”, bombos enormes, que produziam um som
medonho. E as parceiras de músculos flácidos, de cidilha de panno branco à
cabeça,  pulseira  barata  e   saia  arrepanhada,  acompanhavam-nos  naquelle
baillar delirante, que empolgava os assistentes. E para não faltar à tradição
das dansas africanas as jovens bailarinas  balançavam as ancas pulando de
vez em quando uns saltos semi-barbaros, cheios de graça. O que prova que
[...] o africanismo continuava a manifestar-se. (PROGRESSO, 1929, Nº18:
3)

 Tempos  depois,  a  mesma  folha  publicaria  uma  breve  nota  na  qual  apresentou  a

tradição da congada na cidade de São Paulo. Apesar de certa empolgação, concebe aquelas

manifestações como herança exótica e pitoresca das senzalas, um “espetáculo curioso” cujas

roupas são consideradas “esquisitas” e que manifesta uma alegria tida  naturalmente como

“instintiva, franca e africana.” A manifestação configurava, portanto, por um lado, uma via

para se rememorar uma ancestralidade africana – através da expressão “avós” –, ao mesmo

tempo  em que  apontava  para  o  primitivismo  por  trás  da  mesma:  “É  a  música  dos  avós

guerreiros,  no Congo ou no Senegal,  festejando victorias  e  louvando os deuses bárbaros”

(PROGRESSO, 1930, Nº23).

Obviamente,  havia  a  clara  tentativa  de  romper  com  quaisquer  reminiscências  a

africanismos, afinal, em função do discurso racista e higienista vigente, esses deporiam contra

a positivação da imagem necessária ao projeto “reerguimento da classe”. Em linhas gerais,

não havia um referencial definido do que fosse a África no imaginário nacional, nem mesmo

entre os “homens de côr”; esta aparecia, como assinalou Anderson Oliva (2007: 141), “mais

como  comportamentos  que  foram  transportados  para  dentro  do  Brasil  e  que  aqui  foram
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reinventados” do que como aquele “continente de nossa fronteira atlântica”, ou seja, figurava

mais como um conjunto de práticas sociais que como espaço geográfico. 

Entre as práticas criticadas por remeterem àquele continente estavam a capoeira e o

batuque. Em relação à primeira, sua presença seria criticada em uma nota de A Liberdade e, o

articulista, em tom de denúncia, advertia: “Vi, ouvi e não falei de um representante que estava

jogando capoeiragem” que, além de não ser “bonito”,  atentava contra as “sociedades com

fóros de civilisadas” (A LIBERDADE, 1919, Nº 8: 2). Já o segundo aparecera identificado

como traço  constituinte  próprio de  personalidade  negra/africana  nos  versos  do poema “O

africano”, de Mario Alencar, publicado na primeira edição da segunda fase do O Clarim da

Alvorada (1929).   Tratava-se  da  elaboração  de  uma  representação  naturalizada  daquele

personagem com a  qual  o  poeta  reforçava  alguns  estereótipos  sobre  o  negro/africano  ao

relacioná-lo com o feitiço,  a ginga,  a alegria  e o batuque.  Mais que isso, o autor acabou

acenando para a impossibilidade de ação consciente do negro ao não mais encontrar-se em

condição escrava, argumento que se tornaria importante entre estudiosos do “problema negro”

no pós-abolição ao longo do século XX.

[...] dizem que ensandeceu de dor no mesmo dia
Em que morreu seu dono: outros de nostalgia;
Outros que é feiticeiro e simula mudez.

Porque as vezes lhe vem súbita vida estranha
E elle pula e descanta e risos arreganha
E ágil  ginga ao jongo ao batuque dos pés. (O CLARIM DA ALVORADA,
1929, Nº1: 2) 

O batuque também seria desqualificado em uma breve nota do Progresso a respeito de

um espetáculo que levava o próprio objeto no título em função das origens daquele ritmo:

“Batuque, baseada em motivos africanos, tem um rythmo bárbaro de aspecto muito singular”

(PROGRESSO,  1931,  Nº  38:  3).  Antes  disso,  em  1929,  a  mesma  folha  trouxe  o  texto

“Salomés Negras” em que tecia uma pesada crítica ao estado da dança naquele momento. Esta

foi  concebida  com  um  aspecto  muito  próprio  e  indissociável  da  contemporaneidade  em

função do seu  “ritmo  vertiginoso  e  frenético”,  fosse  como passatempo  ou como  esporte.

Importam-nos, sobretudo, as opiniões lançadas  a respeito da influência africana e mestiça

sobre  a  dança  moderna  que,  para  o  autor,  perdera  “o  seu  ritual  de  elegancia  e  as  suas

características de arte” – “religião da arte” – ao incorporar certas práticas que a transformou

em uma espécie de “convulsão epiléptica, este samba selvagem a que nos estamos assistindo

agora, com a tolerancia e a cumplicidade das pessoas de bom senso, de bom gosto e de boa
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moral” (PROGRESSO, 1929, Nº8: 3).  O crítico lamentava o fato de que as danças no século

XX – em especial o charleston e o maxixe – deveriam ter evoluído, mas, contudo, acabaram

buscando suas motivações, ritmos e temas em “extravagantes danças bárbaras doutras raças,

e,  sobretudo  da  raça  negra,  consagrando  o  batuque  com  todos  os  requebros  em  toda  a

violência própria da sua grosseira sensualidade”. Logo, a concorrência do negro e do africano

para  o  progresso  da  dança  seria  insignificante  ou  prejudicial,  limitando-se  a  uma

voluptuosidade naturalmente ligada a movimentos quase animalescos que, todavia, desvirtuou

o avanço da arte que agora  não portava a mesma beleza, harmonia e graça da dança “branca”.

O negro tornou-se o grande inspirador da choreographia ultra-moderna [...]
cuja  voluptuosidade  tem  um caráter  acentuadamente  africano.  [...]  Tudo
nessas  formas  orchestricas  é  selvagem:  os  movimentos  de  kanguru,  os
maneios de ventre e as ancas,  a ondulação desnalgada de cada passo,  os
trejeitos, os pinchos, os uivos.  Difficilmente se vislumbra  nessa serie de
movimentos convulsivos de attitudes angulosas, um lampejo de belleza, de
harmonia  e  de  graça  –  de  graça  branca,  bem entendido.  (PROGRESSO,
1929, Nº8: 3)

Esta íntima associação que se estabelece entre corpos africanos e a sua aptidão para as

atividades físicas, sobretudo para a dança, aparece recorrentemente como sendo das maiores

contribuições  para identidades  que experimentaram em algum grau da assimilação a uma

“cultura negra”. Gilberto Freyre, por exemplo, utilizou-se de tal argumento para referir-se ao

futebol brasileiro: 

[...]  como  se  fosse  uma  dança.  Isto,  pela  influencia,  certamente,  dos
brasileiros de sangue africano, ou que são marcadamente africanos na sua
cultura: eles são os que tendem a resumir tudo à dança – trabalho ou jogo –,
tendência essa que se faz cada vez mais geral no Brasil,  em vez de ficar
somente característica de um grupo étnico ou regional. (FREYRE, 1947:172)

O corpo africano  tem ocupado  lugar  privilegiado  no imaginário  ocidental  sobre  o

negro. Cenário no qual, como bem demonstra Patrícia Pinho, as imagens do corpo do negro

baiano – e, acreditamos,  do afro-brasileiro de um modo geral – tem desempenhado papel

central,  uma  vez  que  reúnem caracteres  físicos  e  simbólicos  nos  quais  se  inscreve  uma

narrativa  identitária.  Em termos  fenotípicos,  o corpo negro expressaria  uma “africanidade
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anteriormente tida como negativa, atrasada, e associada à feiura e ao mau cheiro”, contudo,

em função da negociações políticas entre diferentes grupos sociais, constrói-se uma cultura

negra em que a compleição física do afrodescendente reveste-se de “orgulho e beleza”. Ao

passo que, simbolicamente, tem-se atribuído representações através das quais se incorre cada

vez mais na controversa ideia de uma “essência africana” ao dotá-lo de habilidades inerentes

como a “força física, a virilidade e a aptidão para a música e a dança” (PINHO, 2004: 23).  4

Na imprensa negra, não foi diferente. O Clarim da Alvorada, nesse sentido, foi enfático: “Ide

à África. Observe a raça e vereis. Que belos tipos! Quantos representantes da raça negra que

primam pela sua beleza física e natural!” (Clarim da Alvorada,1925, Nº. 15). 

Para além da voluptuosidade de suas danças e ritmos, de uma maior capacidade de

adaptação para a vida nos trópicos, o corpo negro também teria sua imagem exaltada em

função  de  sua  aptidão  para  determinados  exercícios  físicos.  Nessa  direção,  o  Progresso

reproduziu um artigo em que se propunha que o Comitê Olímpico Francês pesquisasse “ao sul

do Sahara  [...]  africanos  nativos  que podem dar  um salto  em altura  de  dois  metros,  sem

esforço  ou  treinamento  e  outros  que  podem correr  doze  horas  sem demonstrar  cansaço”

(PROGRESSO,  1930,  Nº31:  1).  A  sugestão  destinava-se  também  aos  dirigentes  norte-

americanos. Claramente, a exaltação daqueles homens condicionava o vigor físico do corpo

africano como sendo ideal para a prática de certos esportes. Além de uma origem biológica

para a maior aptidão física, o meio e o cotidiano dos africanos estavam envoltos em hábitos

ainda  primitivos  que  teriam  capacitado  aqueles  corpos  para  o  melhor  desempenho  nas

atividades  físicas.  O  teor  das  falas  é  extremamente  descritivo,  assemelhando-se  ao  do

cientificismo oitocentista.

As  esperanças  francezas  augmentaram  depois  da  descoberta  de  uma
verdadeira  “troupe”  de  athletas  nativos  que  passam os  dias  subindo  nos
coqueiros ou correndo centenas de milhas  para alcançar a aldeia próxima ou
ainda atirando  pedras de vinte libras a altura de cincoenta pés  para arranjar
o seu jantar predilecto que são cocos. (PROGRESSO, 1930, Nº31: 1)

4  Desse modo, ao buscar enfatizar um tipo de referência à África, acaba-se naturalizando situações histórico-
culturais em nome de uma identidade afrocentrada, por sua vez, cada vez mais racializada cujos significados e
símbolos como penteados afro e trajes “típicos” – ainda que estereotipados – esgotam seu caráter político-
ideológico à medida que tornam-se meros ornamentos ou souvenires (PINHO: 2004).
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 Ao final, o Progresso lembrava que, mesmo sendo exímios atletas, aqueles africanos também

deveriam se enquadrar em uma certa postura patriótica e morigerada de acordo tanto com os

preceitos olímpicos, como também dos costumes das nações a que se filiassem. 

Sobre  as  relações  entre  o  Brasil  e  a  África,  há  concordância  entre  alguns  autores

(ZAMPARONI, 1995; SARAIVA, 1995 e 1999) ao entenderem que desde a diminuição das

demandas  comerciais  em virtude da proibição  oficial  do tráfico negreiro em 1850, houve

mudança na direção dos influxos e comunicações – não só comerciais, mas também das trocas

culturais –  que ligavam as duas regiões. Estes  voltaram-se para vias mais ao norte, Europa e

Estados Unidos,  além de se intensificarem com a própria  América  Latina.   José Honório

Rodrigues, por exemplo, afirma que a imagem que se forjou sobre a África após a ilegalidade

do comércio escravo era a de “uma terra tão distante geograficamente e humanamente como

os pólos” (RODRIGUES, 1961 apud OLIVA, 2007: 135). Caminho semelhante ao apontado

por Alberto Costa e Silva (COSTA E SILVA, 1994: 37), para quem, naquele momento, “o

Atlântico deixou de ser uma espécie de rio larguíssimo” que unia e não separava a margem

daqui com a de lá.  

Miriam  Ferrara,  em  seu  estudo  sobre  a  imprensa  negra,  também  confirma  este

distanciamento mesmo entre os negros brasileiros.  Em função disso, ao tratar das relações da

imprensa negra com a África, não se aprofundou nas implicações identitárias que emanam de

suas  folhas.  Assim,  considerou  ora  que  as  notas  não  demonstravam  a  compreensão  da

complexidade  da  cultura  africana  (FERRARA, 1986:  166),  ora  que  as  informações  eram

escassas, imprecisas e originárias “não de matéria opinativa” o que gera, segundo a autora,

“dúvida sobre o real entendimento do processo histórico-político por parte dos responsáveis

por esta imprensa” e “denota o desconhecimento sobre a civilização africana” (FERRARA,

1986: 201-2). Desse modo, limitou-se apenas a reproduzir superficialmente as passagens dos

jornais e a concordar com Roger Bastide sobre certo silenciamento do continente por aquelas

páginas.  Contudo,  o  próprio  estudioso  francês  foi  enfático  e  apontou  claramente  para  o

impasse identitário naquela atividade jornalística: “a valorização do preto não vai até a África.

[...] esses jornalistas tem medo de lembrar sua origem, de evocar uma África, bárbara em seus

pensamentos, um país que é imaginado quase como um país de selvagens” (BASTIDE, 1973:

148-149).

Em posição oposta à de Ferrara, pensamos que a falta de um conhecimento “real” da

historia  ou  território  africano,  a  pouca  frequência  de  notas  ou  informações,  bem como a

origem das mesmas, não invalidam a formação e a circulação de identidades racializadas e

memórias sobre aquele continente que, como bem nos esclarece José Flávio Sombra Saraiva
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(2012:  25),  por  meio  de  ações  e  construções  mentais,  “tornou-se  parte  construtora  das

instituições, da economia, das identidades múltiplas e da cultura do país”. Logo, concebemos

que,  nessa  operação,  interessam  muito  mais  as  apropriações  e  (res)significações  que  os

discursos daqueles articulistas estabeleceram a partir da mobilização das diferentes imagens e

representações da África que lhes chegavam – extraídas de  matérias publicadas em jornais da

grande imprensa,   de exemplares enviados por órgãos da imprensa negra internacional  ou

mesmo de leituras de teóricos da raça, brasileiros ou não. Movimento político que, por sua

vez, possibilita compreender as motivações das escolhas e recusas daqueles “homens de côr”

em direção a um silenciamento negociado dos signos de uma africanidade ancestral a eles

comumente  associados,  mas  não obrigatoriamente  compartilhados.5Assim,  nos  projetos  de

identidade  nacional  enunciados  nas  páginas  desses  primeiros  periódicos,  observamos  uma

clara recusa a qualquer traço que os identificasse a uma ancestralidade que para lá remontasse

suas  origens  e,  dessa  forma,  na  maioria  dos  casos,  quase  sempre  corroboram-se imagens

cristalizadas  a  partir  dos  ideais  evolucionistas  que  equacionavam a  África  à  barbárie,  ao

exótico  e  ao  atraso  intelectual,  moral  e  material  largamente  divulgados  desde  séculos

anteriores.  

No ano de 1918,  O Alfinete  trazia  logo no parágrafo inicial  de seu editorial,  uma

linguagem ainda colada ao evolucionismo oitocentista: “Nas leis psicológicas das evoluções

dos povos, o papel da raça negra, embora seja inferior em alguns paízes como nos da África, é

tão importante  e marcha em igualdade de condições  moral  e intellectual  quanto as outras

raças” (O ALFINETE, 1918, Nº 2: 1). No mesmo ano, O Bandeirante apresentava um artigo

intitulado “O inferno material” cujo teor descreve um território “infestado de animaes ferozes

e peçonhentos, taes como: a Panthera, o Leão, o Tigre, a Hyena profanadora dos cemitérios, a

Vibora, a mosca infeccionadora de inúmeros males e variadas as espécies de parasitas”, ou

seja, “em resumo o inferno material em que o homem vive!” (O BANDEIRANTE, 1918, Nº 3:

1). Representação semelhante a que se dá a ler na seção “Silhuetas” através da qual O Clarim

da  Alvorada  objetiva  traçar  perfis  biográficos  de  literatos.  Na  trigésima  terceira  edição,

publicada em 1924, o biografado seria o português Filisilgo e faz-se interessante destacar a

forma utilizada  para  mencionar  sua passagem pela  África.  O narrador  descreve  um meio

selvagem  capaz  de  interferir  no  comportamento  daquele  personagem  que  percorreu  “os

5  Appiah, a respeito do processo de construção de indentidades, contribui ao demonstrar-nos que: “Histórias
inventadas, biologias inventadas e afinidades culturais inventadas vêm junto com toda a identidade; cada qual
é uma espécie de papel que tem que ser roteirizado, estruturado por convenções de narrativa a que o mundo
jamais consegue conformar-se realmente” (APPIAH, 1997: 243).
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domínios portuguezes de além mar, obtendo o conhecimento das cousas africanas, pelo seu

convivio com os indígenas e as lutas que travou com gorillas e chimpanzés, si deles não tem a

feição, tem o gesticular e o andar, taes e quaes” (O CLARIM DA ALVORADA, 1924, Nº33: 3).

Anos mais tarde, em outra edição do mesmo jornal, aquele continente novamente apareceria

de forma caricatural: 

Não existe outro [continente] mais curioso, em todos os reinos da natureza.
[...]  Tudo ali  é  grande e disforme.   Os seus  elephantes intermináveis,  os
tubarões monstros da costa do Atlântico, os seus homens disformes pelos
exercícios necessários, as preces aos deuses do culto bárbaro, transformam o
continente em centro da curiosidade dos naturalistas, que procuram raridades
para seus museus. (O CLARIM DA ALVORADA, 1926, Nº 25: 9)

Paganismo e natureza sobressaindo-se a qualquer traço possível da identidade cultural que se

almeja.  Imagens e cenários muito próximos aos construídos por Lacerda Werneck em seu

texto  publicado  no  Getulino no  qual  buscava  historiar  o  surgimento  da  escravidão  negra

remontando-a aos interiores daquele continente, descrito de modo aterrador como sendo “um

quadro negro e tétrico, horripilante e maldito. [...] um matto espesso, cheio de bichos ferozes,

cujas  fauces  hiantes  soltam  o  hálito  impregnado  de  cheiro  de  carne  humana  em

decomposição; os tigres e os leões ululam como cães damnados” (GETULINO, 1924, nº 41:

1). Ao se reportar aos seus habitantes, o articulista parte de uma premissa evolucionista que,

mesmo  não  negando  a  humanidade  daqueles  indivíduos,  os  condiciona  a  posições  mais

ultrapassadas diante do paradigma evolutivo do homem.

[...] numas palhoças distingue uns serenes humanos, uns dormindo ao relento
nas noites cálidas – são os últimos representantes de uma humanidade ida.
Tem a tez empretecida pelo escaldante sol  daquellas paragens,  não falam
língua  certa;  não  conhecem sob  o  mesmo  nome  que  os  do  Ocidente  o
verdadeiro  Deus,  mas  são  os  filhos  daquelle  Adão  que  os  monogenistas
fazem pai do homem.  (GETULINO, 1924, Nº 41: 1)

Se àqueles bárbaros homens cabia uma humanidade incompleta, a completar-se quem sabe em

um futuro, dada sua origem monogenista, ao cenário circundante também não se dedicava as

melhores apreciações. Parecia imperar aquilo que Costa e Silva (2012: 9) nomeou de “a feição

de um pesadelo” a tomar a África ao sul do Saara. Por meio do texto “O continente negro”, O

Clarim da Alvorada tentaria uma representação outra para a África que não a de um “imenso
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matagal cheio de feras e de negros imbecis”, já que, reconhece o autor, tratava-se da “sagrada

terra dos nossos avôs.” Ainda que o intuito fosse o de melhorar a imagem daquele continente,

não há a tentativa de uma aproximação plena e aquele faz parte de um passado longínquo, de

uma ancestralidade distante que não configurava seu pertencimento.   Para o articulista,  os

preconceitos  com  que  aquela  terra  era  (re)tratada  são  frutos  dos  norte-americanos  que

tornaram oculta a  “historia sincera da África” por “sua miserável influencia”, por outro lado,

contraditoriamente,  entende que o reconhecimento  da sua grandiosidade histórica  também

viria pelo crivo de alguns intelectuais dos EUA que reivindicavam para aquele continente a

existência de “brilhante civilizações cuja pompa e grandeza se fazia sentir em todos os pontos

de vista” no passado: 

a Ethiopia sob o sábio reinado da rainha negra Candancia, tão celebre pela
sua ilustração e tino administrativo, as pompas dos egypcios sob o reinado
do grande monarcha negro Nerfelari  ao mesmo tempo que uma febre  de
progresso se desenrola pelo Baixo Nilo. (O CLARIM DA ALVORADA, 1927,
Nº28: 1)

A África aparece ainda como “manancial inexgotável de riquezas” constituindo uma

espécie de “taboa de salvação da Europa” desde longínquas épocas e, em função disso, era

também  motivo  de  disputas  em tempos  recentes  já  que  “foi  a  cobiça  pelos  seus  férteis

territorios que instigou os ânimos em 1914” (O CLARIM DA ALVORADA, 1927, Nº28: 1).

Quanto às suas gentes, foram referidas como “peles negras” pelo autor que, por seu turno,

confirmou ser constante a circulação de impressos, “jornais e revistas, caricaturas de todo o

gênero em que o negro sempre ocupa papel inferior e ridículo” e os africanos, por sua vez,

apareceram “vestidos de tangas a devorar um incauto branco” ou a vender “seus  filhos em

troca de algum lenço vermelho.” O periódico, embora conteste uma hierarquização de bases

biológicas entre as raças, defendida por muitos, mantém a pertinência da máxima da evolução

e dos diferentes estágios entre os povos em seu progresso histórico-social.

Não há raças superiores nem raças inferiores, mas umas mais adeantadas e 
outras menos adeantadas. São palavras do ilustre Charles Darwin.
Ora, pois. É a raça negra inferior?
Não!
- Que foi que aconteceu?
- É que seu adeanto desde séculos está sendo estrangulado pelas ambiçoes e 
pelos interesses inconfessáveis dos que a odeiam. 
- Mas a História se repete... ” (O CLARIM DA ALVORADA, 1927, Nº28: 1)
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O  continente  passava,  portanto,  por  um  período  de  declínio  em  função  dos  ódios,

preconceitos, interesses e ambições externos.  Logo, a sua história se constrói de fora para

dentro  e  sua  participação  limita-se mais  a  de  ser  o  palco  que  a  de  atuar  neste  processo.

Contudo, como claramente há a ideia de um tempo cíclico – “Mas a Historia se repete...” –, o

continente voltaria a ter no porvir toda sua grandeza e, quem sabe, poderia dar aos outros o

mesmo tratamento que há tempos vinha recebendo. 

Exotismo e atraso também permeariam os discursos que os articulistas do Progresso –

órgão que mais trouxe notícias sobre a África nesse período – construíram em suas páginas. A

edição  de  28  de  abril  de  1929,  por  exemplo,  revelava  uma  concepção  de  África  que  se

cristalizaria  em seu  sentido  mais  corrente,  como  lugar  inferiorizado  e  selvagem,  um dos

poucos “recantos do universo” em que o “surto grandioso” de civilização ainda não havia

penetrado;  terra  de  povos  bárbaros  e  primitivos  que  ainda  se  viam guiados  por  lendas  e

fantasias em contrapartida às benesses do progresso vivido pelo mundo moderno.  A notícia

se voltava para a apreciação da tribo dos Bushman:

Em todos os hemisférios existem vestígios de eras primitivas e  em todos os
continentes há povos  e collectividades que conservam e praticam tradições
hábitos retrógrados e bárbaros, alheios as conquistas modernas,às realizações
do homem da actualidade e à evolução sempre ascendente do ambiente, de
progresso de nossos dias.
É  na  África  onde  se  localizam  as  mais  numerosas  e  variadas  tribus
selvagens.  Entre  as  mais  curiosas  e  bárbaras  podemos  citar  a  tribu  dos
Bushman até há pouco desconhecida e em torno da qual corriam lendas e
versões fantasticas, aliás, justificáveis. (PROGRESSO, 1929,Nº11:1)

Logo,  a  modernidade  encontrava-se  fora  da  África.  A  semelhança  com  as  apreciações

hegelianas acerca do desenvolvimento do continente e seus nativos em comparação às demais

regiões do globo é evidente, sobremaneira, quando essas enfatizavam que aquele não fazia

parte da historia mundial já que “não tinha nenhum desenvolvimento para mostrar; e o que

porventura  tenha  acontecido  nela  –  melhor  dizendo,  no  norte  dela  –  pertence  ao  mundo

asiático ou europeu” (HEGEL, 1837/2008: 88). Obviamente, o filósofo alemão referia-se à

região abaixo dos limites do Saara genericamente também referida como “África negra” que,

em seu juízo, alocava-se mais próxima da historia natural que da razão universal. 6

6  Em 1964, a UNESCO encabeçaria um projeto que visava contar a história da África a partir da perspectiva
dos próprios africanos que resultou nos 8 volumes da Coleção História Geral da África. No primeiro destes
volumes, o historiador britânico John D. Fage, ao analisar a evolução da historiografia sobre a África, afirma
sobre o filósofo alemão: “Ainda que a influência direta de Hegel na elaboração da história da África tenha sido
fraca, a opinião que ele representava foi aceita pela ortodoxia histórica do século XIX. Essa opinião anacrônica
e destituída de fundamento ainda hoje não deixa de ter adeptos” (FAGE, 2010: 13). 
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O tom pitoresco com que se narrava as práticas cotidianas dos africanos também seria

a tônica do texto “Armas de um povo, iguais aos dardos do cupido” publicado no Progresso.

Trata-se de uma nota curiosa em que se constitui uma metáfora interessante para descrever a

utilização das armas e de práticas místicas observadas/imaginadas entre os pigmeus da África

do Sul. Enquanto o cupido utilizava-se de setas para distribuir o amor, aquele povo destas se

utilizava  como arma em combate ou vinganças.  Portanto,  situava-o como místico e  ainda

primitivo,  pois  ligado  a  manifestações  atrasadas  de  curandeirismo,  envenenamentos  e

feitiçaria  que  já  não  deveriam  mais  ter  lugar  em  meio  àquela  modernidade  idealizada

(PROGRESSO, 1929, Nº15: 1).

Embora  a  referência  à  África  presente  nesses  jornais  se  mostre  quase  sempre

generalizante  e  homogeneizadora,  em  algumas  edições  podemos  encontrar  notícias

específicas sobre determinadas regiões.  Algumas informações deram conta da vida na Libéria

e em Serra Leoa. Em relação à primeira,  O Clarim da Alvorada transcreveu uma notícia de

outro jornal,  provavelmente  do exterior,  na qual  a  Libéria  era  didaticamente  descrita,  em

função de acreditarem que havia entre  os  brasileiros  um desconhecimento  acerca  daquela

nação independente. O foco recaiu sobre o cenário político do país e buscou afirmar que se

tratava de uma república que tinha na sua independência política e na sua autonomia em

relação à infiltração dos governos europeus seus valores principais.  Todavia, o autor acaba

reconhecendo que, apesar de experimentar algumas marcas do progresso – como a indústria,

por exemplo –, sua economia ainda não havia alcançado resultados importantes – o que, para

ele, se dava mais em função de contingências materiais e não de incapacidades evolutivas de

seus homens. Há certa deferência com o país africano e um elogio enfático quanto ao seu

cenário  político  que,  para  o  autor,  parecia  muito  mais  estável  que  em muitos  países  da

América  do Sul e  de outras  colônias  europeias  na África.  Entretanto,  ao final,  acaba  por

referir-se  ao  país  como  “republica  de  Canibaes”,  reforçando,  as  imagens  depreciativas

correntes  em detrimento  da  habilidade  política  anteriormente  destacada  naquele  povo  (O

CLARIM DA ALVORADA, 1928, Nº6: 2).

Quanto ao outro país, apareceu em uma breve nota intitulada “Ainda há juízes”, na

nona edição do mesmo jornal. As informações diziam respeito à abolição tardia da escravidão

em Serra  Leoa,  protetorado  inglês  que a  teve  abolida  através  de  decisões  de  autoridades

europeias reunidas na Liga das Nações, em 1928. Na conclusão, o tom de benevolência cria

algum distanciamento entre o negro brasileiro e os escravos africanos daquela região: “a liga

das Nações olhou para esses infelizes que só agora fizeram o seu 13 de maio. Antes tarde do

que nunca!” (O CLARIM DA ALVORADA, 1928, Nº9: 1).
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A região mais austral do continente africano também foi referenciada pelos jornais

negros através, por exemplo, do bom tratamento dispensado ao “Preto Khama”, “chefe dos

bamanguatos, povo da família dos cafres” que viveu entre a atual Botsuana e a África do Sul.

O líder  foi  homenageado pelo  Getulino  na ocasião de sua morte  por meio  do texto “Um

grande homem de raça negra.  O chefe dos bamanguatos.”,  em 1923. O chefe Khama foi

elogiado, via jornais ingleses, como “um grande homem africano, assignalando o seu valor

physico e moral, a independência do seu caracter e a originalidade das suas idéas.” A folha

destacou principalmente sua atuação conciliadora, sempre tentando “harmonizar” as relações

entre os nativos e os ingleses, inclusive, visitando a rainha Victoria para solicitar auxilio no

combate aos abusos cometidos pela companhia de colonização que atuava naquela região – o

que não poderia ser diferente tendo em vista que originalmente a notícia provinha de um

jornal  inglês.  Desse modo,  ressalta  a  matéria,  conseguiu  assegurar  através  de  seu caráter

conciliador a independência de seu povo em relação a tal companhia. Mais uma vez, outro

fator a despertar o interesse do  Getulino  em reproduzir homenagens àquela figura foi, sem

sombra  de  dúvidas,  sua  forte  ligação  com o  cristianismo,  atuando  amplamente  contra  o

costume da poligamia.  Obviamente,  ao selecionar  esta notícia  e reproduzir  a forma como

aquela figura foi positivada, a folha campineira tinha por objetivo colaborar na disseminação

de mais  um modelo de conduta no qual  seus leitores pudessem se espelhar  (GETULINO,

1923, Nº14:1).

 A  Etiópia  foi  o  país  africano  mais  representado  nestes  jornais  da  raça.  Petrônio

Domingues  (2011:  168-170),  considera  que  esta  figurou no imaginário  da  época  como  a

“portentosa pátria-mãe dos africanos” constituindo uma espécie de “gramática da africanidade

dos negros em diáspora”. Sentido no qual, remonta sua importância como referência para a

formulação de identidades negras ao redor do mundo desde o século XIX até meados do XX

em função dos seguintes fatores: era uma civilização milenar, detinha um valioso patrimônio

cultural e por ter sido o único país do continente a não ser ocupado pelas potências européias

na “partilha da África”.  Sob o comando do imperador Menelik II, os etíopes venceram os

italianos na guerra de 1894-1896 (batalha de Adowa). Vitória militar, por sua vez, ratificada

pelo Tratado de Paz de Adis Abeba, assinado em 26 de outubro de 1896 (OLIVA, 2007: 146).

Contudo, à medida que o século XX avança, o seu território sofreria novas ofensivas italianas,

desta  vez,  comandadas  pelos  ideais  fascistas  da  expansão  projetada  por  Mussolini.  Este,

alegando  que  aquele  povo  compunha-se  de  “um rebanho  de  escravos  que  clamava  pela

liberdade; uma horda de bárbaros, aos quais era preciso levar a civilização”, conseguiu êxito

em invadir a Abissínia em outubro de 1935 graças a um forte poderio bélico que despertou a
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indignação internacional. Domingues lembra que se falava em termos de uma batalha de Davi

contra Golias, cenário que gerou grande comoção mundial e fortaleceu entre muitos negros ao

redor  do  mundo  a  representação  etiópica  como  “uma  mística  de  resistência,  valentia  e

heroísmo”  que,  “para  além  da  referência  ancestral,  [...]  simbolizava  liberdade  e

autodeterminação” (2011: 167-173).

O ano de 1935,  ainda  de acordo com Petrônio  Domingues,  viu a  mobilização  em

defesa da Etiópia definitivamente assumir um caráter transnacional e afro-diaspórico a partir

da fundação de diversos grupos e associações compostas por africanos e seus descendentes

em diversos lugares.  Em Londres, foi criada a  International African Friends of Abyssinia;

nos  EUA,  o  Conselho  Internacional  de  Amigos  da  Etiópia  e  a  Ajuda  Unida  à  África

(Federação Mundial Etíope). Além deste tipo de organização que, em linhas gerais, buscava

angariar  fundos  financeiros  de  auxílio,  a  imprensa  negra  norte-americana  também

desenvolveu ampla campanha de informação e denúncia da situação etíope. O autor cita, por

exemplo, o Chicago Defender  que informava seus leitores sobre o “Movimento pela Paz da

Eiópia” sediado naquela cidade e que reunia cerca de “quatrocentos mil membros da raça,

com filiais estrategicamente espalhadas em todo o país” (DOMINGUES, 2011: 173).7 Este

periódico constantemente manteve contato com a imprensa negra de São Paulo, sobretudo,

com O Clarim da Alvorada.  Assim, a preocupação com a situação do país africano também

pôde ser notada nas páginas da imprensa negra local, sobremodo, nas páginas do jornal  A

Tribuna Negra  que circulou por São Paulo em setembro daquele mesmo ano e que tinha entre

seus  idealizadores  nomes  como  José  Correia  Leite  e  o  advogado  Guaraná  de  Santana  –

fundador da Legião Negra em 1932 –, ambos, dissidentes da Frente Negra Brasileira.  

Em sua  única  edição,  esta  folha  adotou  uma postura  extremamente  crítica  à  ação

imperialista  na  África,  demonstrando  uma visão  mais  universal  dos  problemas  raciais  ao

situá-los como sendo da alçada da  “família negra do mundo.”  Em a “A guerra e o negro”,

Israel de Castro retomou a participação da raça na primeira guerra mundial,  destacando o

papel  decisivo  do  soldado  negro  e  seu  sangue  derramado  principalmente  nas  colônias

francesas, inglesas e nas tropas americanas. Questiona o lugar de esquecimento que lhe coube

na nova partilha do mundo pós-guerra e condena abertamente “o assalto do ‘monstro fascista’

contra o ultimo grande Imperio negro do mundo, a Abyssinia”. A linguagem remete a um

sentimento  de  pertencimento  e  identificação  entre  os  negros  de  todo  mundo  com aquele

império ao convocar os leitores: “nós os negros não podemos deixar de levantar bem alto

7   Na década de 1920, Robert Abbott editor-chefe do periódico norte-americano visitou o Brasil. A partir de
então, ocorreu a formação de uma rede transnacional de intercâmbios entre estas duas publicações. A respeito,
ver: (FRANCISO, 2010; PEREIRA, 2010).
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nosso protesto contra essa scena selvagem de attentado à existencia de um povo que nenhum

perigo oferece a chamada ‘civilização’” (TRIBUNA NEGRA, 1935, Nº1: 1, aspas do original).

Ao final,  em tom provocativo,  o articulista  inverte o discurso civilizatório empregado por

Mussolini  e  ataca ironicamente o foco de suas preocupações  que deveriam se limitar  aos

problemas  internos  da  ditadura  na  Itália  ao  passo  que,  a  um  só  tempo,  ratifica  a

autodeterminação dos africanos:  

Dizem  os  assaltantes,  pela  palavra  de  seu  “chefe”,  que  vão  libertar  os
abissínios da escravidão em que vivem, mas, porque não começam elles por
libertar mais de 40 milhões dos seus irmãos na Metrópole que soffrem fome
e a mais dura escravidão, imposta pelo regime da tyrania que alo domina?
Os  negros  da  Abyssinia  agradecem  e  dispensam  essa  benevolência  das
hienas da Peninsula Italica, e apellam veementemente para a solidariedade
de toda a  família  negra  do  mundo  afim de evitar  por  todas  as  formas  a
consumação desse hediondo crime.  (TRIBUNA NEGRA, 1935, Nº1: 1)

A aproximação deste órgão com ideais pan-africanistas se torna evidente em mais três

momentos  daquela  edição.  Em “Um negro rico  que pensa na sorte  de sua  raça”,  a  folha

transcreve  algumas  passagens  de  uma  entrevista  que  Paul  Robeson,  importante  ator  e

militante negro dos EUA, havia dado a um jornal inglês. Os editores do  A Tribuna Negra

orgulhosamente apresentaram-no como “abastado artista negro de fama mundial” e “maior

intérprete de Othelo” e selecionaram trechos em que a concepção diaspórica do entrevistado

prevalece e, obviamente, com as quais o jornal não só concordava. Mais que isso, por meio

das quais buscava despertar em seus leitores uma identificação com os “negros do mundo

inteiro”.      

 – Não nos esqueçamos, proferiu Robeson, de que fora da America existem
três grandes centros de população negra: as Ilhas Carsibas (Jamaica, Haiti,
etc.),  o  Brasil  e  o  resto  da  America  do  Sul  e  enfim  a  Africa.  Nessas
diferentes regiões os negros falam diversas línguas; e ao mesmo tempo os
negros da America têm uma instinctiva sympathia pelos negros do mundo
inteiro. (TRIBUNA NEGRA, 1935, Nº1: 4) 

Em relação ao futuro do negro e à dominação européia sobre a África, Robeson revelou-se

pessimista e, numa posição muito semelhante à observada na maioria das falas dos ativistas

negros brasileiros, depositava sua esperança na união e na luta da raça. Contudo, ao contrário
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do que se viu em algumas representações africanas na imprensa negra de São Paulo, sua visão

apresentava aqueles homens como portadores de cultura capazes de levar a civilização para

um mundo que vivia tempos de barbárie.

– É impossivel ver com optimismo o futuro. Durante muito tempo ainda a
Africa ficará sob o comando dos europeus. Mas os negros devem sobretudo
se reunir no mesmo campo, lutando pela liberdade e pela justiça social. Não
se poderá imaginar que todos os negros da Africa possam se levantar em
bloco contra as outras raças. No entanto, elles devem se unir cada vez mais,
e trabalhar pelo desenvolvimento da idéa da liberdade no mundo inteiro, ao
mesmo  tempo  procurando  augmentar  systematicamente  a  sua  cultura.  O
mundo actual vive em plena barbárie, e eu acredito que a civilização dos
negros unidos poderá lhe trazer um novo principio humanitário, um principio
de  amizade  entre  os  homens,  e  de  serviço  à  collectividade.  (TRIBUNA
NEGRA, 1935, Nº1: 3) 

Além da transcrição desta entrevista, uma clara inspiração transatlântica de A Tribuna

Negra  ficou evidente em outra estratégia adotada naquela edição. Trata-se da utilização de

uma  ilustração  de  Toussaint  D’loverture  apresentado  ao  público  por  meio  da  seguinte

legenda: “O grande general libertador do povo negro haitiano, deve ser evocado nesta hora em

que as massas negras de todo o mundo se guiam e alongam os seus olhos avidos de liberdade

e revolta para a Ethiopia milenaria” (1935, Nº1: 3). Ao eleger aquela figura relativamente

pouco conhecida do seu público leitor  como herói,  o periódico buscou evocar a memória

daquele personagem, instrumentalizando-a com o intento de causar comoção nos leitores para

a causa do país africano e, no limite, também para suas lutas cotidianas.  

Outra não foi a mensagem da coluna “Mundo Negro” assinada por José Correia Leite.

Nesta também se podia perceber nitidamente os traços pan-africanistas do posicionamento

deste jornal. Leite tece a figura do negro de modo universal, transatlântica, concebida a partir

de sua origem compartilhada que, por sua vez, deveria despertar um orgulho que o levaria

marchar rumo ao bem comum de todos os descendentes de africanos espalhados pelo mundo. 

Todo  homem  negro  que  tenha,  neste  momento,  uma  partícula  de
reconhecimento à sua situação, à sua origem e ao seu amor próprio, não pode
de maneira  alguma,  sob quaesquer  pretextos,  permanecer  indifferente  em
face  da  hora  inquietante  e  decisiva  para  com a  raça,  no  ponto  de  vista
universal.  (TRIBUNA NEGRA, 1935, Nº1: 3-4) 

Segundo o autor, era um tempo de crise para os descendentes de africanos.  Vivia-se

um momento de “provocação atirada no rosto do homem negro” a qual muitos aceitavam,
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negando “seu próprio sangue”, encastelando-se “envergonhados das suas origens” por ainda

viverem sob “uma pavorosa visão, a sombra da senzala.” Era preciso, pois, nos dizeres de

Leite,  usar  tal  situação  como  “estimulo  para  a  lucta”.  O  mote  desta  convocação  partia,

novamente, da situação da Etiópia cuja dominação configurava um atentado que extrapolava

as fronteiras físicas daquela nação:

Definitivamente, os negros de todo o mundo estão desafiados a marchar para
vencer ou morrer.  Essa é a  pura verdade.  Não há meio  termos.  Si  nesse
momento,  o  ultimo  Imperio  Negro  cahir,  esgotado  sob  o  peso  desse
clamoroso  attentado  à  liberdade  de  uma  nação,  preparado  em  nome  da
civilisação,  com  elle  cahirá,  fatalmente  os  quarenta  milhões  de  negros
dessiminados  nos  vários  hemispherios  da  America.  (TRIBUNA  NEGRA,
1935, Nº1: 3) 

Diante deste cenário,  o articulista justificava a necessidade de engajamento na luta

contra  a  espoliação  da  África  por  meio  de  uma  solidariedade  racial  embasada  em “uma

questão de brio e de amor próprio” no presente, mas também, num sentimento de “dever de

honra para com os nossos antepassados”. 

E o desagravo que o negro brasileiro deve trazer como repulsa, como um
protesto moral em defesa de mais esse golpe que se atira a luz meridiana
desse  grande  século,  contra  o ultimo  Imperio  Negro,  enxovalhando mais
ainda a África repartida e espoliada – é a reunião de nossas forças perdidas,
para um trabalho constructivo de base moral, social e econômica. Trabalho
de fé, numa hora de angustia em que os negros não podem ficar dispersados,
desapercebidos, inúteis a si e a seu povo. (TRIBUNA NEGRA, 1935, Nº1: 3-
4)   

Nas páginas da imprensa negra paulista,  o espaço destinado àquela nação também

trataria  das  figuras  à  frente  de  seu  governo.  Certamente,  a  que  mais  se  destacou  foi  do

Imperador Menelik cuja atuação foi retratada, por exemplo, no texto “A Abyssinia.  Menelik e

seu sucessor – passado e presente”  (GETULINO, 1924, Nº26: 3). A narrativa sobre a vida

nesse  país  é  construída  com  base  em  informações  extraídas  do Boletim  da  Sociedade

Nacional de Geographia de Washington e a primeira referência feita é ao fato de tratar-se

paradoxalmente de um dos únicos três países independentes da África (ao lado do Egito e da

Liberia), mas que, ao mesmo tempo, marcava-se  ainda como um reduto onde a escravidão era
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permitida e largamente  praticada.8 Ao referir-se à capital, a folha  recorreu às impressões de

um viajante para  afirmar que “acredita que seja maior o número de escravos na sua capital,

Adis Ababa, do que o de pessoas livres”.  Segundo a matéria, o hábito de se ter escravos era

tão corriqueiro que mesmo os criados europeus ali residentes tinham os seus e, aparentemente,

para os próprios cativos era mais vantajoso manter essa condição ao invés de correr o risco de

serem capturados novamente. Afirma ainda que, na falta de gente local para se escravizar, era

prática comum a captura em regiões do Quênia e do Sudão Britânico. 

A narrativa recorre ao elogio e à idealização da figura do Imperador Menelik para

fundamentar sua crítica ao presente do país, dez anos após a morte daquele “velho grande

homem” de espírito progressista que, nos dizeres do autor, soube conduzir a Etiópia de forma

grandiosa,  fazendo  com que a  Itália  se  retirasse  daquelas  terras.  Ao elogio  à  ordem e  à

prosperidade  dos  tempos  de  Menelik  contrapõe-se  o  desencanto  com  a  Etiópia  daquele

momento:

Durante o seu reinado de um quarto de século, o velho rei construiu a sua
capital,  abriu  estradas,  construiu  linhas  férreas,  insatallou  telephones,
promoveu a creação de bancos, escolas, saneamento, abastecimento dagua,
hospitaes e um regime definido de direito e de ordem. Hoje, a sua estrada de
ferro está sob direcção franceza e depende da França financeiramente,  as
ruas  se  encontram  abandonadas  e  as  próprias  legações  estrangeiras  são
constrangidas  a  se  barricarem contra  os  salteadores.  (GETULINO,  1924,
Nº26: 3)

No  discurso  do  Getulino,  o  “progressivismo”  do  país  se  subsumia  à  pessoa  do

imperador e não a uma raça “abyssinia” como um todo já que, com o desparecimento daquele

personagem,  o país voltou a viver num  cenário decadente e de dependência, ou seja,  em

uma condição  própria daquilo que se esperava de um povo africano.  Curiosamente, o texto

se encerra chamando a atenção dos leitores para o fato de os etíopes chamarem os brancos de

“carne vermelha” para, automaticamente, em seguida, indicar a predileção daqueles africanos

por “comer carne crua e de preferência de animal recém morto” (GETULINO, 1924, Nº 26:

3), insinuando claramente a possibilidade da prática do canibalismo entre eles.

8  A escravidão só foi abolida na Etiópia em 1942.
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Ainda  sobre  a  aquele  país,  o  texto  “A  coroação  do  novo  rei  da  Ethyopia”,  por

exemplo, narrou a posse do novo rei Ras Tafari, em 1928.9 O país foi representado de modo

ambíguo, numa imagem que incorporou simultaneamente o moderno e o primitivo: 

Sob alguns aspectos, [...]  vai acompanhando a marcha da civilização, sob
vários outros, porem, é a mesma Ethyopia de séculos atrás, com todos os
preconceitos e usanças de então. Entretanto, tudo leva a crer que dentro de
alguns anos seja um payz lidimamente moderno. (PROGRESSO, 1928, Nº 7:
3).

É retratado como lugar “curioso” por apresentar alguns avanços em relação a seus vizinhos

que, mais atrasados, certamente portariam o padrão esperado de uma nação africana. O tom é

sempre de um olhar que se entende superior e se mostra espantado; apesar de modernizar-se, é

como se ali  não fosse o lugar para avanços,  como se não correspondesse a uma essência

africana na qual o primitivo teria voz mais alta. Segundo a folha, a expectativa de progresso

para o país dava-se basicamente por dois fatores: “a vontade inflexível de seus dirigentes [...]

espíritos fortes e animados de sincero e elevado patriotismo”; além da “sua religião que é a

catholica, e não o mahometanismo, professado por outros povos visinhos, cujo atraso, muitas

vezes, as degrada até o fetichismo” (PROGRESSO, 1928, Nº 7: 3). Patriotismo e catolicismo,

não por acaso valores tão caros ao projeto de reerguimento moral no negro brasileiro.

Há o elogio da figura de Ras Tafari  com o reconhecimento  de seus esforços para

aproximar a Etiopia do Ocidente, ou seja, da civilização: “Com sua personalidade original e

vygorosa imprimiu novo rumo a Ethyopia, fazendo figura na Liga das Nações esforçando-se

para remoçar sua physionomia introduzindo nella um pouco do dynamismo e da technica do

Ocidente”  (PROGRESSO,  1928,  Nº  7:  3).10 Já  no  ano  seguinte,  “O  throno  do  famoso

Menelik” dava conta do estado das atividades políticas do mesmo imperador Ras Tafari, para

defender que aquele país, ao manter boas relações com chefes de Estado europeus e adentrar

9  Ras Tafari tornou-se imperador em 1930 após a morte da imperatriz Zauditu, passando a adotar o nome Hailé
Selassié (Poder da Divina Trindade). A partir de então, tornou-se alvo de devoção e culto para muitos negros
de  várias  partes  do  mundo,  sobretudo,  na  Jamaica  onde  se  desenvolveu  o  movimento  religioso  e
anticolonialista  conhecido  como rastafarianismo.    Segundo Domingues,  os  “seus adeptos  acreditavam na
divindade do imperador, afirmando que ele era a encarnação terrena de Jah (Jeová). Pregavam o retorno à
África e viam a Etiópia como a terra prometida para os povos negros.  [...] não nasceu no vazio histórico,
desprovido de sentidos e significados. Havia uma tradição, entre as comunidades de descendentes de escravos,
de fazer alusão à Etiópia nas quadrinhas, nos discursos, nos contos, nos poemas, nas canções, nas prédicas
religiosas e mesmo nas manifestações lúdicas” (DOMINGUES, 2011: 169-170).

10  Eric Hobsbawm e Terence Ranger (1984: 256) destacam a constante oposição com que se costuma comparar
as manifestações culturais do Ocidente com as observadas na África; o primeiro, revestido da ideia de ser o
local por excelência da transformação e da modernidade, acaba estabelecendo para a segunda “a imagem de
um povo homogeneizado e imobilizado, acorrentado espacial e historicamente em etnicidades cristalizadas.”  
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em organizações  internacionais  como,  no caso,  a  Liga das Nações,  poderia dar  os passos

necessários para se modernizar. A Europa e suas instituições figurariam, portanto, como o

“espírito  moderno”,  ao  passo  que  a  Etiópia  situava-se  ainda  em  “correntes  básicas  da

tradição” (PROGRESSO, 1929, Nº11: 2). Tendência que se reforçaria algumas edições adiante

em duas notas: a primeira, que comentava a publicação de uma revista estrangeira sobre a

colonização europeia na África. Embora se tratasse apenas de um breve comentário, percebe-

se nitidamente certa concordância da folha com a sugestão do artigo discutido em favor de

uma aliança entre França e Inglaterra para colonizar o bloco africano (PROGRESSO, 1930, Nº

20: 2). Já a segunda, tecia elogios à missão bem sucedida de missionários católicos enviados à

Etiópia para o trabalho de conversão daquele povo que, segundo os dizeres do redator, vivia

ainda em sua maioria na religião “do tempo de Alexandre,  no IV século” (PROGRESSO,

1930, Nº 21: 1).

O  elogio  contido  a  essa  modernidade  deslocada  que  aquele  Estado  africano

apresentava também povoaria as páginas do A Voz da Raça já em meados da década de 1930.

Em texto assinado por Silverio de Lima, a despeito da condenação da ação imperialista sobre

aquele país, o argumento do autor demonstra uma ambiguidade que dimensiona a Abissínia

tanto por sua importância histórica, como por manter certas práticas atrasadas.  

Com ou sem a sua homologação o mundo inteiro assistiu o desenvolvimento
para o golpe mais violento e épico que se desferiu no longo curso da sua
história. Impulso de ordem inteiramente sentimental induziu-nos a voltar a
este assunto de extrema delicadeza, e, o fazemos não para comentá-lo na sua
contextura  política  simplesmente  para  lastimá-lo  em toda  a  sua  dolorosa
trajetória de aflições e de martírio, mormente no seu desfecho final o que
não  se  quis  ou  procurou-se  evitar.  Sabia-se  perfeitamente  que  a  Etiópia
prendia à cauda da sua civilização incompleta velhos costumes antagônicos
aos tempos que vivemos. Certo é também que não deve existir ninguém na
ignorância  de que fora  esse  o móvel  principal  para  que se  lhe  levasse  a
guerra e consequente destruição porquanto se tal “zelo” prevalecesse, não
teriam existência as tantas civilizações bem próximas que ainda adotam nos
seus códigos e leis penais castigos tais, cuja execução horrorizam e revoltam,
revivendo o triste resaibo dos tempos da barbárie. O maior crime que se lhe
acusavam era  o  da  prática  e  manutenção do  comércio  de  gado humano,
entretanto, a história mostra-nos em todas suas idades que poucos foram os
povos que não se aproveitaram desse “mercantilismo” repugnante e iníquo
para formação básica e estabilidade das suas economias, e não faz a mínima
alusão  de  que  fosse  a  Etiópia  o  seu  último  reduto  sobre  a  terra.  Seja
finalmente como for – os meios dos quais lançou mão para destruição do
Império  mais  velho  do  mundo,  foram dos  tais  que  ultrapassam todos  os
sentimentos de justiça humana para atingirem as raias da mais requintada
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crueldade dilatando-se na mais flagrante ameaça a todas as soberanias que se
fundamentam menos no direito da força que na força do direito (A VOZ DA
RAÇA, 1936, Nº 55).

O olhar lançado por este articulista marca-se por uma certa benevolência e solidariedade ao

demarcar sua repulsa contra a dominação italiana. Ainda assim, prevalece a imagem de uma

sociedade refrataria à civilização plena; “tempos de bárbarie” que ultrapassavam o espaço

físico das fronteiras etíopes e se estendiam às regiões vizinhas. 

Ambiguamente,  algumas  edições  depois,  o  mesmo articulista  escreveria  “Verdades

Autenticas”, texto no qual apontou para a possibilidade de equiparação cultural das raças a

partir do encontro com outras mais civilizadas. Para tanto, embora não tenha se aprofundado,

Lima  lançou  mão  de  duas  máximas  para  sugerir  como  se  daria  tal  processo  evolutivo.

Primeiramente, retoma o químico francês Lavoisier “que subscreveu ‘nada se cria, nada se

perde em plena natureza, tudo se transforma’”; em seguida, recorre ao literato austríaco Stefan

Zweig que, segundo aquele articulista, teria endossado as palavras do anterior ao propor: “O

que um homem possa, outro pode realizar”.  Logo, mimeticamente, “na lentidão dos séculos”,

o  contato  entre  as  diferentes  raças  aliado  às  influências  do  meio  aproximaria  as  mais

adiantadas das mais atrasadas, eliminando privilégios de umas sobre as outras por meio da

construção de um “saber humano” (A VOZ DA RAÇA, ANNO III, Nº 60, 1936: 1, aspas do

original).  O  articulista  prossegue  sua  fala  com  o  intento  de  comprovar  que  tal

“desenvolvimento progressivo” já poderia ser observado “no antigo e misterioso continente

Negro,  mórmente  na  sua  rica  e  privilegiada  região  Sul,  onde se  assinala  a  existência  de

numerosas  cidades  que surpreendem pelas suas perfeitas  organizações  urbanísticas”.  Cabe

salientar que, ao se referir a estas paisagens africanas mais progressistas, Lima o faz a partir

de impressões obtidas do periódico londrino  Geographical Magazine –  que classifica como

“autorizado” –, ou seja, admite positivamente alguns avanços materiais e das sociabilidades

daquelas terras mas o faz a partir do olhar avalizado de uma cultura considerada superior,

portanto,  imitável.  O mimetismo dos  africanos  em relação  aos  europeus fica  evidente  na

seguinte passagem em que descreve a cidade de Ibatan (Nigéria):

[...]  a ancia e o capricho notante entre os seus organizadores negros em
tudo  querer  imitar  aos  seus  irmãos-mestres  europeus a  começar  pelos
esportes. Havendo ali numerosos campos de tênis, futebol, piscinas e muitos
outros  equipamentos  para  difusão  da  fisicultura,  entre  a  infância  e  a
juventude de ambos os sexos. Comumente emprega-se ali a eletricidade, o
telegrafo,  a  radiotelefonia,  automotorização  e  a  criologia  nas  suas  multi-
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aplicações. A cidade de Ibatan destacou-se na construção de seu belo Hotel
de Ville (Paço Municipal) [...]. A engenharia apresenta-se nas suas maiores
expressões  pelas  construções  de  modernos  hospitaes,  notáveis  edifícios
públicos  e  particularmente  ferrovias,  pontes,  barragens,  usinas  e  outros
serviços. (A VOZ DA RAÇA, ANNO III, Nº 60, 1936: 4, destaques nossos)

O argumento de Lima se estenderia também à educação e à formação de uma classe liberal

naquela localidade:

Não menos representativa é a classe liberal que soma numerosos advogados,
medicos,  educadores  e  bancários.  Todos  egressos  das  escolas  e  das
universidades que lhes outorgaram suas praticas e sensatas lições que eles
empregam  na  vida  publica.  Para  a  raça  negra  universal,  mormente  sua
juventude,  esses  dados  dispensam  maiores  comentários  pois  espelham
radicalmente a importância que assume “éco” reconfortante da terra “mater”
– sede da nossa origem – transmitido pelo prestigioso órgão britânico e com
esse  meio  não  ficaremos  privados  de  expor  ao  mundo  que  a  nossa
capacidade intelectual e produtiva não são aquelas delimitadas pelos nossos
silencio e retraimento. (A VOZ DA RAÇA, ANNO III, Nº 60, 1936: 4, aspas
do autor)

Assim, se por um lado o articulista do  A Voz da Raça aderia à uma pertença negra

universal ligada por sua origem  à África representada como “terra mater”,  por outro,  ao

reproduzir  acriticamente  as  visões  da  revista  inglesa,  corroborava  para  difundir  o  lugar-

comum de que  o progresso africano, quando ocorria, não era propriamente autônomo já que

dependia do contato e da imitação dos “seus irmãos mestres-europeus”, considerados mais

avançados. 

Na transição do século XIX para o XX, os grandes feitos  humanos  ganharam sua

vitrine maior por excelência: as famosas exposições universais, espaço privilegiado nos quais

as  diferentes  nações  se  exibiam  de  modo  a  estabelecer  o  seu  nível  de  adiantamento  e

evolução. Segundo Sandra Pesavento, era uma boa possibilidade de nações como o Brasil se

mostrarem de modo a parecer “ser moderna, participar da rota do progresso, tornar-se uma

grande nação, desfazer a imagem do exotismo tropical do atraso e da inércia” (PESAVENTO,

1997: 16). Em 1931, mais uma vez, Paris sediaria a Exposição Colonial e o  Progresso  não

deixou de comentar o evento. O artigo, sugestivamente intitulado “África”, volta sua atenção

para  descrever  a  presença  do  continente  naquela  edição  do  evento.  Esse  último  foi

apresentado ao leitor como um espaço multifacetado em que se buscava dar conta das mais

diversas manifestações  humanas em seus diferentes  estágios  evolutivos:  “todos os climas,
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todas as raças, todos os graus de cultura humana, todas as expressões de trabalho, todas as

religiões,  numa  impressionante  mescla  de  elementos  contradictorios  que  offerecem-se  a

observação dos visitantes”.  Era,  pois, um espaço de contrates,  mais que isso, o articulista

definiu  aquela  feira  como “uma monstra  de  exotismos”.  Obviamente,  tal  classificação  se

remetia ao pavilhão africano que, nos dizeres do jornal, protagonizava um movimento duplo

já que foi responsável por barbarizar Paris ao mesmo tempo em que modernizava o continente

negro, pois se via de um lado “o requinte artístico de sua cultura e alli os signaes da barbaria

africana”. As peças expostas reforçavam a leitura de uma África bárbara, exótica e mística

com  a  recomposição  em  maquetes  de  aldeias  atrasadas,  circundadas  por  florestas  onde

circulam personagens estereotipados e a vida selvagem sobrepunha-se à urbanidade.

Para  os  que  amam  o  exotismo,  existe  alli  todo  o  mundo  de  encantos.
Feitceiros  negros,  bailarinas  que  executam  números  de  dansa  selvagem,
instrumentos  musicaes  de  todos  os  feitios.  Ao  longe,  ouve-se  o  urro
authenticos que vieram da África para povoar o Jardim Zoologico anexo à
Exposição. (PROGRESSO, 1931, Nº 38: 1)

Ainda  sobre  o  estado  das  manifestações  culturais  africanas,  em 1924,  o  Getulino

apresentou a crítica “Negre spirituals” cujo foco voltava-se para a tendência conhecida como

“Arte negra” em voga na Europa. Segundo a própria folha, aquela tendência com motivos

africanos  revelava  uma  imagem  da  África  primitiva  e  fetichista,  pois  os  decoradores   a

buscavam “entre os motivos artisticos das tribus africanas mais ou menos selvagens”. A nota

entendia  que  os  que  adotavam  aqueles  motivos,   sobretudo  na  escultura,  ao  invés  de

revolucionarem a arte, estavam retornando “à sua simplicidades primitiva” ao inspirar-se “nos

fetiches e nos ídolos rudemente talhados dos negros africanos” (GETULINO, 1924, Nº5). A

crítica aproximava-se das concepções forjadas por Nina Rodrigues sobre o estado das artes

entre os negros que, não por acaso, algumas edições depois teria o estudo “As belas artes

entre  os  colonos  pretos  do  Brasil  –  a  Escultura”  transcrita  naquele  periódico.11 Na visão

determinista  deste  intelectual,  as  manifestações  culturais  dos  indivíduos  nada  mais

representam do que o estágio evolutivo alcançado por suas conformações biológicas e essas

atingiriam  seu  limites  evolutivos  em  função  da  cepa  racial  à  qual  pertenciam.  Embora

reconhecesse certo adiantamento “em cultura e civilização” entre os grupos africanos para cá

11  Tal texto,  em realidade, trata-se de um excerto que analisa a situação da escultura entre os negros e que foi
retirado do capítulo “Sobrevivências africanas as línguas e as Belas-Artes nos colonos pretos” presente na
coletânea Os africanos no Brasil,  obra póstuma publicada em 1932 e que reúne diversos estudos de Nina
Rodrigues sobre as sobrevivências africanas no Brasil, realizados entre 1890 e 1905.
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trazidos, o médico maranhense não conseguia se desvencilhar, em nome da ciência, do que

concebia como sendo uma “observação desapaixonada dos fatos” e mostrava-se taxativo:

Taes os productos da escuptura negra. Não passaria pelo espírito de homem
mediocremente instruido a idéia de aplicar a determinação do seu valor, as
exigências e regras artísticas  por que se aferem productos da arte nos povos
civilizados.
Os fructos da arte negra não poderiam pretender mais do que documentar em
peças de real valor ethnográphico uma phase do desenvolvimento da cultura
artística. (RODRIGUES, 1932 apud GETULINO, 1924, Nº64)

 
Logo, tratava-se de exemplos de um estágio ainda fetichista e animista, de valor menor que as

produzidas pelos europeus.  Curiosamente, o texto foi publicado na seção “Coisas esquecidas”

e o  Getulino  se limitou apenas à transcrição da referida obra sem nenhuma contestação ou

crítica. Assim, por mais que estivessem num processo de reconstrução dos negros e da sua

importância para a historia do Brasil, aquelas páginas ainda recorriam à autoridade de cânones

do racismo científico que tanto os condenou, neste caso, pela morosidade do país em civilizar-

se.

Algumas  notícias  sobre  as  articulações  econômicas  de  povos  africanos  também

expressaram  aspectos  do  imaginário  sobre  o  africano.  Uma  delas  relatava  uma  crise  de

abastecimento de cacau nos EUA. Ao buscar explicações para tal fato, um surpreso redator

aponta como causa o fato de os países produtores da Costa do Ouro terem, segundo o discurso

do jornal, aprendido o jogo do comércio internacional alheios à sua existência, já que próprios

dos países civilizados do ocidente: “chegaram a uma descoberta phenomenal os africanos [...]

haviam descoberto a lei  da offerta e da procura.  Secretamente,  sem que ninguém de fora

soubesse  organizaram os  produtores”  (PROGRESSO,  1931,  Nº  33:  2).  Aqueles  africanos

causaram espanto, pois, mesmo isolados “nos povoados, nas aldeias e nas florestas”, teriam

apreendido  as  regras  do  jogo  comercial  por  si  sós,  sem  que,  para  isto,  precisassem  da

intervenção iluminadora dos europeus.

Pela primeira vez, a África explorada, descobrira o segredo dos civilizados.
O que nós tentamos para o café, e fracassamos; o que os próprios inglezes
quizeram  fazer  para  a  borracha,  os  norte  americanos  para  o  algodão,  o
Canadá  para  o  trigo,  o  mundo  todo  para  sua  crise  chronica  de  super-
producção, os míseros negrinhos da Costa de Ouro expontaneamente, sem
missões econômicas, e sem Bancos Centraes, resolveram e levaram a effeito,
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com  surpreendente  êxito,  naturalmente,  como  a  coisa  mais  simples  do
mundo. (PROGRESSO, 1931, Nº 33: 2)

O  parágrafo  acima,  que  conclui  a  notícia,  revela  o  teor  da  representação  do  continente

africano  tanto  como  lugar  avesso  ao  mundo  da  civilização,  quanto  como  vítima  deste.

Destaca-se a contraposição que o olhar do autor estabelece entre Brasil e África, incluindo

nosso país no rol dos civilizados diferentemente daqueles “míseros negrinhos”.   

É esse distanciamento reivindicado na relação entre África/africano e os negros do

Brasil que permeia os projetos de nacionalidade enunciados nas páginas desse momento da

imprensa  negra,  um  sentimento  que  ficaria  evidente  na  recusa  de  incorporação  ao  pan-

africanismo observado na conhecida passagem de O Getulino em 1924:

Que vá para a África, expulse, se puder, os donos daquela ‘pinóia’, banque o
domador de feras, aprenda o idioma indígena, ou faça prevalecer o seu, vista
uma tanga ou faça com que o preto indígena vista casaca e as pretinhas,
também indígenas, usem pó de arroz e carmim, ou que as que vão metam-se
em tangas... 
[...] a África é para os africanos ainda vá.
[...] Ora, podendo-se lavar os pés, na bacia que é logar proprio, é asneira 
descer-se as ribeiras.
[...]  A África é para os africanos, meu nego. Foi para o teu bisavô cujos
ossos, a esta hora à terra reverteram e em pó se tornaram.
A África é para quem não teve o trabalho de cultivar e dar vitalidade a um
imenso país como este. A África é para quem quiser, menos para nós, isto é,
para os negros do Brasil que no Brasil nasceram, criaram e multiplicaram.
Nem por brincadeira, se pense que negro brasileiro faça alguma cousa que
preste em África. [...]
O que faria em África essa minoria alfabetisada em meio a esse colosso de
gente  sem  instrução?  O  que  faria  em  África  essa  gente  sem  dinheiro?
(GETULINO, 1924, Nº 27: 1)

Logo, a África não figurava como manancial privilegiado para a constituição de uma

identidade para os negros brasileiros. A distância entre o “homem de cor” concebido pela

narrativa do  Getulino,  de modo semelhante a outros órgãos analisados,  dá-se não só pelo

tempo que separa este e os antepassados para cá trazidos como escravos há muito. Afirma-se,

isto sim, pela demarcação da diferença entre o grau de moralidade que esse julga portar e que

o coloca em condição superior aos africanos que ainda se encontrariam de tangas, em meio

selvagem e carente de instrução. Esclarecedora a alegoria  a demarcar  nitidamente os dois

mundos  idealizados:  o  “homem  de  cor”,  portador  dos  princípios  higienistas  modernos,

lavando-se adequadamente em bacia; ao passo que o africano, misturado e confundido com a
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própria  natureza  selvagem,  servia-se  ainda  das  ribeiras.  Um,  o  passado  a  ser  esquecido

enquanto que o outro, morigerado, o presente a se lançar numa redenção futura.  

O filósofo ganês Kwame Appiah asseverou que a persistência da ideia de raça acabou

gerando  –  tanto  em  colonizadores  europeus  quanto  em  pensadores  africanos  e  afro-

descendentes, em especial afro-americanos dos EUA e Caribe –, a imagem de um continente

habitado por  um povo culturalmente  unificado  e  que,  mesmo disperso,  partilharia  de  um

destino comum já que o vínculo racial atuaria como uma espécie de “principio organizador da

solidariedade política” (APPIAH, 1997: 23).12 Desse modo, recua ao século XIX para mostrar

que  mesmo  os  formuladores  do  pan-africanismo  nos  EUA,  como  Alexander  Crummell  e

W.E.B.  Du  Bois,  pautaram  suas  ancestralidades  e  seus  projetos  de  retorno  à  África  no

iluminismo, no cristianismo e nos pressupostos biológicos das teorias racialistas correntes.

Dessa forma, construíram discursos que ratificaram uma homogeneidade biologizante para o

negro e para o continente africano, como detentores de um passado e um futuro que emergem

de um vazio cultural destituído do modelo de civilização ocidental. Sentido no qual torna-se

ilustrativa a passagem do pan-africanista Crummell destacada por Appiah:

A África é vitima de suas idolatrias heterogêneas. A África tem definhado
sob o peso do aumento das misérias moral e civil. A escuridão cobre a terra,
e uma grande escuridão, o povo. Os grandes males sociais têm prevalência
universal.  A  confiança  e  a  segurança  estão  destruídas.  A  licenciosidade
abunda por toda a parte. Moloch domina e impera em todo o continente e,
pelo  ordálio  da  Sassywood,  dos  fetiches,  dos  sacrifícios  humanos  e  da
adoração  do  demônio,  vem  devorando  homens,  mulheres  e  crianças.
(APPIAH, 1997: 43)

Logo, mesmo propondo uma volta ao seu continente original, Crummell, assim como

outros  pensadores  afro-americanos  citados  por  Appiah,  parte  de  uma  imagem  da  África

idealizada, genérica e cultivada a partir de referenciais que a destituíam de uma cultura – ou

de  culturas  –  própria.  A  África  para  qual  se  deseja  voltar  precisaria,  portanto,  de  uma

transformação alinhada aos valores que esses homens absorveram da cultura ocidental na qual

12  Para  construir  sua  tese,  o  filosofo ganês  estabelece  três  diferentes  categorias  de  apreensões  raciais  que,
segundo ele, são determinantes para se avaliar as diferentes “invenções” da África, tanto para o cientificismo
do  período,  para  o  pensamento  religioso  e,  mesmo,  para  intelectuais  afrodescendentes  responsáveis  por
fomentar as primeiras bases do pan-africanismo. Distingue racialismo de racismo extrínseco e intrínseco. Em
linhas  gerais,  o  primeiro  seria  a  simples  divisão da  humanidade em diversos  troncos de  acordo  com sua
compleição fenotípica – textura do cabelo, formato do rosto, cor da pele – que diferencia um grupo de outro
(“separados,  mas iguais”).  Já a segunda e a terceira categorias  somariam à simples classificação racialista
caracteres e aptidões morais, intelectuais, deficiências culturais que evidenciam diferentes estágios evolutivos
e, em último caso, legitimam a aversão e os posicionamentos político-ideológicos entre os variados grupos.
Portanto, as duas últimas classificações são as responsáveis pela formação de estereótipos e preconceitos e, em
ultima instância, pelos conflitos étnico-raciais.
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se  formaram,  principalmente  nos  EUA.  Em conformidade  com este  pensador,  buscamos

mostrar que, assim como esses precursores do pan-africanismo, os redatores dos primeiros

jornais  negros  analisados  partilharam  de  uma  ideia  de  África  muito  próxima  à  desses

intelectuais  analisados por Appiah,  ou seja,  muitos  dos articulistas  negros,  sempre que se

voltavam para o continente africano, também partiam de referenciais racializados através dos

quais  se  observava  a  necessidade  de  uma  regeneração  para  a  África  e  para  os  negros

brasileiros.13 

É, pois, deste diálogo conflituoso entre dois mundos, um que se volta para a recusa e o

silenciamento de possíveis origens africanas indesejadas e outro que se apresenta no porvir,

por  fazer,  moderno e  progressista  –  desde  que o indivíduo se moralize  –,  que surgiria  a

brasilidade proposta pelos “homens de cor” responsáveis por essas páginas negras entre 1915

e meados da década de 1930. Origem e comportamentos que precisam ser negados, para que a

outra  pertença  se  efetive  enquanto  projeto  político  com  vistas  à  seleção  de  memórias  e

representações possíveis à conformação de uma identidade e à cidadania.  Sentido no qual são

enfáticas as bases do patriotismo proposto pelo O Bandeirante: 

Si nossos antepassados tiveram por berço a terra africana, é preciso que se
note,  nós  temos  por  berço  e  Pátria  este  grande  Paíz  [...]  Não  somos
africanos, somos brasileiros!
[...] O que devemos fazer é isso e mais o seguinte:
Não pretender perpetuar a nossa raça, mas, sim, infiltrarmo-nos em o seio da
raça  privilegiada  –  a  branca,  pois  repetimos,  não  somos  africanos,  mas
puramente brasileiros. 
Para  isto  conseguirmos  mais  rapidamente,  é nos  necessário procurar,  por
todos os meios,  elevar o caracter de nossos homens, obrigar nossos filhos,
irmãos e amigos a frequentar escolas, incutir em o espírito de nossas filhas,
irmãs ou noivas a comprehensão exacta do que seja a honra e o apreço por si
mesmas. É este o reerguimento de nossa classe que nós comprehendemos.
(O BANDEIRANTE, 1918, Nº 3: 1, grifos nossos)

13  Em suas memórias, o militante José Correia Leite confirma a influência exercida pelas ideias de Marcus
Garvey sobre a sua militância ao assinalar que: “As idéias do Marcus Garvey vieram reforçar as nossas. Com
elas nós criamos mais convicção de que estávamos certos. Fomos descobrindo a maneira sutil do preconceito
brasileiro,  a maneira de como a gente  era discriminado.” (CUTI,  1992:  81).  Em outro momento, afirma
também que havia uma certa “[...] ligação da nossa luta com o movimento Panafricanista, chamei o Marcus
Garvey  de  precursor  do  Movimento  da  Negritude...  Eu  fui  garveysta.  Nós  criamos  dentro  do  Clarim  da
Alvorada um grupo garveysta. No jornal havia uma seção que se chamava Mundo Negro. Mesmo no jornal
Alvorada  [1946]  houve esta  seção.  Infelizmente,  nunca  pudemos pegar  muitos  brasileiros  para  apresentar
como valores,  como expoentes da raça.  Então, nós tínhamos de apelar para os norte-americanos.  Na ética
norte-americana se o indivíduo tivesse sangue de negro era negro. Nós não podíamos citar nessa condição
Machado de  Assis,  Juliano Moreira,  Lima  Barreto,  Tobias  Barreto,  por  causa  da  ética  brasileira  que  era
diferente” (CUTI, 1992: 195).
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 Portanto,  esses  “homens  de  cor”  buscavam  sentir-se  e  ser  reconhecidos  como

brasileiros e, para isso, lançavam mão de narrativas históricas e de memórias com as quais

vinculam a seus antepassados não os males de origem da nação – como tantos intérpretes

coetâneos quiseram.  Em direção contrária,  apropriam-se de uma leitura que identifica na

atuação da “classe” no passado as razões para o fortalecimento “desta formidável nação de

mares, serras e valles: berço de um povo heroico que tem a sua grandeza cimentada com o

sangue dos nossos avós, com o suor” daqueles que “aqui viveram illuminando a historia da

pátria com o seu secular martyrio” dos quais eram herdeiros e pelos quais deveriam continuar

concorrendo com o melhor de suas “energias para o engrandecimento dessa mesma história!”

(O KOSMOS, 1922, Nº 2: 2). Para tanto, a raça foi utilizada ora com sentido histórico, ora

vinculada ao seu aspecto biológico. Em ambos os casos, sempre de maneira apropriadamente

essencializada e, por vezes, assumindo preceitos evolucionistas e hierarquizantes.

2.1 – Os Congressos  Afrobrasileiros  nas páginas do periodismo negro na década de
1930. 

Tornou-se, assim, o africano um decidido agente patogênico no seio da sociedade brasileira. Por
inferioridade de raça, gritam então os sociólogos arianistas. Mas contra seus gritos se levantam as

evidências históricas... O negro foi patogênico, mas a serviço do branco; como parte irresponsável de
um sistema articulado por outros. (GILBERTO FREYRE, 1933)

[...] o que se deve condenar é a reserva, a prevenção a priori que boa parte da nacionalidade ainda
tem contra todo o elemento negro. Se o afro-brasileiro ainda não atingiu o grau cultural da média do
grupo branco, muitas causas influíram nesse estado de coisa. A primeira, a mais velha, provém ainda

da Abolição.  (SENZALA, 1946)

Na década de 1930, os debates e a produção de um conhecimento mais aprofundado

sobre  o descendente  africano e suas  contribuições  para  a  formação nacional  assistiu  uma

guinada  interpretativa  e  tomou  grande  impulso  entre  renomados  intelectuais  locais  e
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estrangeiros. Estes buscaram deslocar o eixo central do debate do domínio biológico da raça

para uma visão que incorporasse a noção de cultura em suas apreciações do ser brasileiro. Ao

indicar o quadro de profundas mudanças pelas quais o país estava passando, Renato Ortiz

(2006: 40) lembra-nos que “as teorias raciológicas tornam-se obsoletas; pois a realidade social

impunha outro tipo de interpretação do Brasil.” 14 Nesse caminho, o nome de maior relevo foi

o de Gilberto Freyre que, com a publicação do seu Casa Grande e Senzala em 1933, causou

grande  impacto  no  modo  de  pensar  o  papel  ocupado  pelos  diferentes  grupos  étnicos  na

composição  da família  brasileira,  contribuindo para positivar  caracteres  que anteriormente

eram vistos como máculas e degenerações especialmente ao delinear  o papel do africano/

negro  escravizado  em  tal  processo.  Tal  obra  reverteria  o  sentido  da  miscigenação

estabelecendo “uma ponte entre o naturalismo dos velhos intérpretes da nossa sociedade (...) e

os pontos de vista mais especificamente sociológicos que se imporiam a partir de 1940” sob a

influência “da antropologia cultural dos norte-americanos, por ele divulgada em nosso país”

(CÂNDIDO, 1967: 10).15

A intensa amalgamação, não só biológica, mas, sobretudo social e cultural, entre os

três elementos  fundadores  – português,  índio e negro – torna-se a principal  chave para a

compreensão  culturalista  freyriana  da  história  do  Brasil,  contrariando,  desse  modo,  a

incompatibilidade explícita que pensadores como Nina Rodrigues e Oliveira Vianna haviam

estabelecido entre uma população mestiça e qualquer projeto bem sucedido de Nação. Entre

suas principais teses, assinalava:

[...]  os  europeus e  seus  descendentes  tiveram entretanto de transigir  com
índios  e  africanos  quanto  às  relações  genéticas  e  sociais.  A  escassez  de
mulheres  brancas  criou  zonas  de  confraternização  entre  vencedores  e
vencidos, entre senhores e escravos, [...] a miscigenação que largamente se
praticou aqui corrigiu a distância social que doutro modo se teria conservado
entre a casa-grande e a mata tropical; entre a casa-grande e a senzala. [...]
Entre  os  filhos  mestiços,  legítimos  e  ilegítimos,  havidos  pelos  senhores
brancos,  subdividiu-se  a  parte  considerável  das  grandes  propriedades,

14  O autor elenca entre tais mudanças: a aceleração da urbanização e da industrialização, o desenvolvimento de
uma classe média, o surgimento de um proletariado urbano, a formação de uma nova consciência histórica
oriunda  do  modernismo,  o  cinema,  o  telégrafo,  o  avião  e,  principalmente,  uma  nova  orientação  da
historiografia brasileira com o aparecimento das obras de Caio Prado Jr, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto
Freyre (ORTIZ, 2006: 39-40).

15  A  guinada  para  uma  abordagem  positiva  da  miscigenação  realizada  por  Freyre  ligou-se  diretamente  à
orientação recebida do antropólogo americano Franz Boas, em seus estudos na Universidade de Columbia
(EUA). Segundo seus dizeres, foi com aquele professor que aprendeu a “considerar fundamental a diferença
entre raça e cultura; a discriminar entre os efeitos das relações puramente genéticas e os de influências sociais,
de  herança  cultural  e  de  meio”  (FREYRE,  2001:  45).  Para  análises  mais  aprofundadas  desta  obra,  ver:
(SKIDMORE, 1976; ARAÚJO, 1984; LIMA, 1989; RIBEIRO, 2001; HOFBAUER, 2006; entre outros).
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quebrando-se  assim  a  força  das  sesmarias  feudais  e  dos  latifúndios  do
tamanho de reinos. (FREYRE, 2001: 46)   

Logo, para Freyre, nos cruzamentos entre os diferentes tipos, necessários para a formação das

famílias locais, o elemento português foi personagem indispensável e catalisador posto que há

muito já apresentaria certa pré-disposição para a vida nos trópicos e para se amalgamar com

outros tipos – plasticidade –, já que carregava consigo diversas misturas ocorridas em função

dos contatos anteriormente estabelecidos com povos mouros e mesmo com africanos, pois sua

localização geográfica lhe conferiu um caráter “de povo indefinido entre a Europa e a África.

Nem intransigentemente de uma nem de outra, mas das duas.” (FREYRE, 2001: 80). 

Ao  luso  pintado  por  Freyre,  indivíduo  plástico  por  excelência,  somaram-se  os

indígenas e os africanos escravizados, espécies de agentes responsáveis por dar acabamento à

adaptação dos colonizadores  aos trópicos.  Diferentemente dos intérpretes  racialistas que o

precederam, na visão do pernambucano, aqueles dois tipos eram dotados de uma bagagem

histórico-cultural rica, construtiva e não mais deletéria. Ao longo de todo o ensaio o autor

evidencia exaustivamente as diferentes formas através das quais as relações íntimas travadas

entre  esses  personagens  genésicos  moldaram  uma  cultura  mestiça  e  original  cujas  bases

direcionariam não só traços culturais da Nação, como também as bases políticas do Estado –

fosse através da culinária, da música, da religião,  da língua, das relações de poder, etc. A

miscigenação,  aliada  a  fatores  como  a  monocultura,  a  religião  e  a  formação  patriarcal,

delineou  uma  cultura  local  própria  que  se  diferenciava  da  portuguesa.  Como  assinala

Elizabeth Cancelli (2008: 182):

As formas narrativas em Casagrande & senzala tiveram o encantamento de
apresentar a harmonização dessa forma de vida, numa perspectiva inclusive
plástica com a natureza e o meio-ambiente, que fazia da nostalgia do século
XIX e do modo português de estar no mundo — fraterno, plástico, tolerante,
cristão  — um pano  de  fundo  para  o  quadro  mais  geral  de  integração  e
presença marcante do negro em um ideal de civilização.

Logicamente  – nem poderia  ser  de  outro  modo,  dada  a  dinâmica  das  relações  do

sistema político-econômico  vigente  –,  o  português,  mais  que isso,  o  senhor,  conduz esse

processo.  Ainda assim, em função de seu culturalismo, Freyre atribui grande importância à

parcela negra da população, que outrora condenada por sua “morosidade” evolutiva, assume

em  CG&S papel  estruturante em termos de uma “missão civilizadora” no Brasil.  O autor

destina  dois  capítulos  para  demonstrar  a  grande  influência  exercida  pelos  africanos  na
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constituição da família  patriarcal  que deitou raízes nas mais  diversas tradições  brasileiras.

Nesse sentido, é enfático:

Todo brasileiro, mesmo o alvo, de cabelo louro, traz na alma, quando não na
alma e no corpo [...] a sombra, ou pelo menos a pinta, do indígena ou do
negro.  [...]  Na  ternura,  na  mímica  excessiva,  no  catolicismo  em que  se
deliciam nossos sentidos, na música, no andar, na fala, no canto de ninar
menino pequeno, em tudo que é expressão sincera de vida, trazemos quase
todos a marca influência negra.  (FREYRE, 2001: 343)

O autor diferencia tipos de escravos – as amas de leite, as negras velhas, as mulatas, os

“muleques-brinquedos”  –  cuja  presença  teria  rompido  os  limites  entre  a  casa-grande  e  a

senzala,  unindo  essas  duas  esferas  para  formar  a  família  patriarcal  brasileira  e,

conseqüentemente, a Nação, ainda que tenha generalizado um modelo regional para o todo

território  e  se  concentrado  em  escravos  domésticos.  Aspectos  sócio-culturais  de  uma

incipiente  brasilidade  vão  sendo  construídos  no  contato  com  os  escravos  de  maneira  a

“amolecer” a tradição do colonizador, emergindo então costumes originais próprios e uma

cultura sincrética e mestiça; o português aqui falado, por exemplo, tornou-se mais agradável

aos ouvidos, assim como a religião católica praticada que ganhou expressões mais flexíveis de

modo a quebrar sua rigidez original. 

Em  CG&S,  as  trocas  entre  escravos  e  portugueses  buscam  escapar  da  armadilha

biologizante  do  século  XIX e situam-se  no campo histórico-cultural  –  “sob o  critério  da

História social e econômica. Da Antropologia Cultural.” ( FREYRE, 2001: 376) –, não sendo

mais a carga genética do negro responsabilizada pelas mazelas da sociedade analisada. Os

vícios comumente atribuídos aos africanos – depravação sexual, preguiça – resultam, a partir

da  visão  freyriana,  de  características  estruturais  do  sistema  político-econômico  aqui

implantado pelo português, na medida em que são fruto dos desmandos e abusos a que foram

submetidos por sua condição escrava e não de seus caracteres genotípicos. Inverte-se a lógica

e o colonizador branco aparece como o agente ativo principal na geração dos “defeitos” do

escravo: “O negro foi patogênico, mas a serviço do branco, como parte irresponsável de um

sistema articulado por outros” (FREYRE: 2001: 377). Através dessa distinção entre o caráter

negro e sua condição escrava, articula-se um mecanismo que positiva a participação deste

elemento  na formação  da nacionalidade.  Conquanto  desvie de  uma ótica  biologizante,  ao

tratar de aspectos culturais e até psicológicos, o autor, para validar sua proposta de uma Nação

mestiça, acaba essencializando algumas características na personalidade dos diferentes tipos
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que se misturaram. Assim, apesar da amalgamação, cada personagem é condicionado a um

lugar/função específico em sua metáfora da formação do Brasil. Nesse sentido, a passagem é

ilustrativa:

Foi ainda o negro quem animou a vida doméstica do brasileiro de sua maior
alegria. O português, já de si melancólico, deu no Brasil para sorumbático,
tristonho; e do caboclo nem se fala: calado, desconfiado, quase um doente na
sua tristeza. Seu contato só fez acentuar a melancolia portuguesa. A risada
do negro é que quebrou toda essa “apagada e vil  tristeza” em que se foi
abafando a  vida nas  casas  grandes.  Ele  que deu alegria aos são-joões  de
engenho; que animou os bumba-meu-boi, os cavalos-marinhos, os carnavais,
as  festas  de Reis.  [...]  inundou das  reminiscências  alegres  de seus  cultos
totêmicos e fálicos as festas populares do Brasil. (FREYRE, 2001:512, aspas
do autor)

Logo, a alegria surge como reminiscência africana que possibilitou ao negro flexibilizar e

conferir  leveza  à  vivência  lusa  nestas  terras  e  à  vida  social  do  brasileiro  em formação.

Característica que seria estendida pelo autor, em edição do Quilombo de 1950, para além de

nossas  fronteiras  ao enxergar  os povos da África “como uma grande fôrça criadora”  que

“coloriu” grande parte do mundo com sua presença, equivalendo-se, nesse sentido, a outros

povos  tidos  por  exímios  conquistadores  –  romanos,  espanhóis,  portugueses,  franceses,

holandeses, ingleses – a uma “cultura que nunca desapareceu sob qualquer forma de pressão

imperial” e do “seu sangue que vem contribuindo pela mistura com outras raças para novas

combinações  de forma e de cor entre os homens.  Novas expressões de beleza e de vigor

humano”  (QUILOMBO,  1950,  ANO II,  Nº10:  11).  No elogio  freyriano,  contudo,  não  há

espaço para a crítica da exploração e violência a que aqueles povos foram submetidos nesse

processo  diaspórico  por  meio  do  qual  novas  terras  e  homens  se  pintaram  de  negro,

predominando  um olhar  horizontalizante  que  se  detém a  observar  o  colorido  das  trocas,

misturas e formas daí resultantes. 

Embora  sejam recorrentes  as  cenas  de  violência  e  dos  antagonismos  das  relações

raciais,  as  imagens  resultantes  da  intensa  miscigenação  ocorrida  projetam-se

harmoniosamente das páginas de  CG&S, levando ao cerne de sua significação para Freyre,

qual  seja:  uma democratização  social  que  encurtou  as  distâncias  entre  a  casa grande e  a

senzala, apaziguou os conflitos étnicos entre o senhor e o escravo, possibilitando, deste modo,

a formação de uma meta-raça nacional mestiça.  A posteriori, atrelada ao jargão político do

imaginário daquele momento de transição do governo nacional e, internacionalmente, à queda

dos totalitarismos na Europa e também como contraponto aos horrores da 2ª Guerra Mundial,
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tal concepção freyriana seria largamente assimilada em termos de uma “democracia racial”,

passando a figurar como uma narrativa mítica que situava o Brasil no mundo como caso sui

generis e exemplar a ser seguido.16 Na construção deste discurso, como sugere Antonio Sérgio

Guimarães (2008: 75) “[...] raças não existem e a cor é um acidente, algo totalmente natural,

mas não importante, pois o que prevalece é o Brasil como Estado e como nação; um Brasil em

que  praticamente  não  existem  etnias,  salvo  alguns  quistos  de  imigrantes  estrangeiros.”

Imagem  bem  recebida,  inclusive  por  boa  parcela  dos  intelectuais  da  imprensa  negra,17

especialmente, quando se contrastava o país a outras sociedades multirraciais e de passado

escravista onde a segregação era institucionalizada e mais evidente, Estados Unidos e África

do Sul, principalmente.18 Como nos lembra Renato Ortiz, 

16  A expressão, embora carregue um significado intimamente relacionado à CG&S, não veio à baila nas páginas
do autor. O sociólogo Antonio Sérgio Guimarães (2001: 147-148) buscou rastrear a gênese do termo: “Freyre
não pode ser responsabilizado integralmente nem pela idéia nem pelo seu rótulo – ainda que fosse o mais
brilhante defensor da ‘democracia racial’,  evitou, no mais das vezes, nomeá-la”. O termo não aparece em
CG&S, embora o mesmo já empregasse o similar “democracia étnica” – que se complementava com “e social”
–  ao  se  referir  ao  contato  travado  entre  jesuítas  e  indígenas  nos  tempos  coloniais  em suas  palestras  na
Universidade de Indiana em 1944. Neste mesmo ano, aponta para a utilização do termo pelo pernambucano na
seguinte  passagem  de  uma  matéria  publicada  no  Diário  de  São  Paulo  (31/08/1944):  “[...]  População  de
mestiços, de brancos e pretos fraternalmente aglomerados [...] numa enorme e amistosa confusão de braços e
pernas. Perto de mim, um preto exausto pelo esforço do dia deixava cair sua cabeça pesada, coberta de suor e
adormecida,  sobre o ombro de um empregado de escritório,  um branco que ajeitava cuidadosamente suas
espáduas de maneira a receber esta cabeça como num ninho, como numa carícia. E isso constituía uma bela
imagem da democracia social e racial que Recife me oferecia no meu caminho de regresso [...]" (FREYRE,
apud GUIMARÃES, 2001: 162).  Na literatura acadêmica, Guimarães (2001: 148) identifica como pioneiro na
utilização da expressão o norte-americano Charles Wagley em Race and class in rural Brazil de 1952, no qual
afirmava: “O Brasil é renomado mundialmente por sua democracia racial”. 

17  Abdias do Nascimento, provavelmente o militante negro brasileiro de maior destaque no século XX, utilizou-
se positivamente da expressão em discurso pronunciado na Associação Brasileira de Imprensa ao inaugurar o I
Congresso do Negro Brasileiro, no ano de 1950. Segue-se a passagem publicada na primeira página da décima
edição  do  Quilombo (ANO II,  Nº10:  1950,  1):   “Observamos  que  a  larga  miscigenação  praticada  como
imperativo de nossa formação histórica, desde o início da colonização do Brasil, está se transformando, por
inspiração  e  imposição  das  últimas  conquistas  da  biologia,  da  antropologia  e  da  sociologia,  numa bem-
delineada doutrina de democracia racial, a servir de lição e modelo para outros povos de formação étnica
complexa, conforme é o nosso caso.”  Décadas mais tarde,  este seria um dos maiores contestadores desta
concepção. 

18  Tal apreciação tornou-se possível, segundo Célia Azevedo (2003: 17-20), a partir da leitura realizada pelo
norte-americano  Frank  Tannembaum  em Slave  and  Citizen  (Escravos  e  cidadãos)  de  1947.   Através  de
análises comparativas entre a realidade da escravidão na América Portuguesa e na América Anglo-saxônica, o
autor sugeriu uma maior benevolência nas relações senhor-escravo aqui – inclusive através da Lei e da religião
–, enquanto que lá, haveria uma maior exploração e uso da violência. Uma terra o paraíso e a outra o inferno
para os escravos. Para Tannembaum, influenciado por Freyre,  o caráter mais brando com que se operou a
relação  senhor-escravo  no  Brasil  permitiu  a  existência  de  uma  sociedade  mais  propensa  à  convivência
harmônica e tolerante entre os diferentes grupos raciais, o que, num primeiro momento “facilitou” a abolição
e,  posteriormente,  no  pós-abolição,  resultou  em uma sociedade  menos excludente.  Logo,  aqui,  os  negros
teriam maior mobilidade social, ao passo que nos EUA, por seu longo histórico de exclusão e intolerância
racial, o preconceito racial encontraria terreno muito mais fértil. Célia Maria M. Azevedo percebe a circulação
dessas idéias dicotômicas – paraíso VS inferno racial – nas comparações entre Brasil e EUA já no século XIX.
Cf.: (AZEVEDO, 2003)
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as condições sociais eram agora diferentes, a sociedade brasileira já não mais
se encontrava num período de transição, os rumos do desenvolvimento eram
claros e até um novo Estado procurava orientar essas mudanças. O mito das
três  raças  torna-se  então  plausível  e  pode-se  atualizar  como  ritual.  A
ideologia  da  mestiçagem,  que  estava  aprisionada  nas  ambigüidades  das
teorias racistas, ao ser reelaborada pode difundir-se socialmente e se tornar
senso  comum,  ritualmente  celebrado  nas  relações  do  cotidiano,  ou  nos
grandes eventos como o carnaval e o futebol. O que era mestiço torna-se
nacional. (ORTIZ, 2006: 41)  

Mais que mestiça, forja-se a representação de uma nação racialmente conciliadora que

se  liga  e  ratifica  um certo  ideário  tradicional  no  qual  nosso  passado era  pactuado  como

harmônico e cordial – paraíso racial –, ao mesmo tempo em que, com vistas ao futuro, tal

condição  despertava  em  muitos  acadêmicos  e  militantes  negros  uma  crença  no  poder

homogeneizador da miscigenação que parecia garantir por si só que a unidade surgiria da

diversidade  pacificamente,  “sem  ódios”.  O  Brasil,  aparentemente,  arranjava  um  lócus

privilegiado – um “ethos político e cultural” – no concerto das nações, a ponto do sociólogo

negro  Guerreiro  Ramos  projetar  nas  páginas  do  Quilombo:  “deve  assumir  no  mundo  a

liderança da política de democracia racial. Porque é o único país do orbe que oferece uma

solução satisfatória do problema racial” (QUILOMBO, ANNO II, 1950: 11).  

Pelos idos de 1934, na cidade de Recife, Freyre e o psiquiatra Ulysses Pernambucano

–  seu  primo  –  contando  com  o  apoio  do  Serviço  de  Higiene  Mental  de  Pernambuco,

organizaram  o  1º  Congresso  Afrobrasileiro  cujos  objetivos  principais  foram  por  ele

informados em entrevista ao Jornal de Pernambuco:

[...]  O  Afro-Brasileiro  que  hoje  se  reúne,  às  15  horas,  com  toda  a
simplicidade, numa sala do Santa Izabel talvez venha a ser o início de um
movimento considerável de cultura e de acção social. A primeira tentativa
séria de clarificação do ambiente brasileiro no sentido de se separar o preto
do escravo (como já queria Nabuco, que neste mesmo Santa Izabel fez a
campanha da abolição) e de se reconhecer no negro, assim rehabilitado, uma
raça capaz e com contribuições já notáveis para o desenvolvimento nacional.
Ao mesmo tempo que cheia de possibilidades e aptidões magníficas.  Por
muito tempo nos dominou, um aryanismo ridículo, ligado a preconceitos de
classe e de exploração econômica. [...] O Afro-Brasileiro representa reação
necessária. O sangue negro no Brasil não deve ser vergonha para ninguém.
Nem o sangue negro nem a influência africana, que alcança a todo brasileiro
sincero o authentico como uma enorme ‘mancha mongólica’ que se tivesse
alastrado  por  toda  alma  nacional.  (Jornal  Diário  de  Pernambuco,
18/11/1934: 03 apud SKOLAUDE, 2014: 04)
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 Três  anos  após  a  realização  deste  evento,  a  cidade  de  Salvador  receberia  o  2º

Congresso Afrobrasileiro. Nesta edição, a organização coube a 3 intelectuais baianos, a saber:

o etnólogo Édison Carneiro, o jornalista Aydano do Couto Ferraz e  a Reginaldo Guimarães.

Em ambos certames,  pôde-se acompanhar,  ao menos no discurso de seus idealizadores,  a

tentativa de alargar os debates sobre o negro para além das fronteiras do mundo acadêmico

uma  vez  que  a  presença  de  figuras  populares  identificadas  ao  mundo  negro  foi  bastante

acentuada. Freyre ressaltou que, no Recife, “a colaboração de analfabetos, de cozinheiros, de

pais de terreiro, ao lado da dos doutores, como que deu força aos novos estudos, à frescura e à

vivacidade dos contatos diretos com a realidade bruta” (FREYRE, 1937: 351 apud DANTAS,

1988: 194). Por sua vez, Carneiro, orgulhava-se em dizer que contaria com a participação de

“representantes de todos os candomblés”19  e que, naquela ocasião, homens de ciência e do

povo estariam “ombro a ombro, discutindo as mesmas questões que, se interessavam a uns

pelo lado teórico, a outros interessavam pelo lado prático, por constituir parte da sua vida”

(CARNEIRO, 1964: 102 apud DANTAS, 1988: 194-195). Contudo, essa tentativa de tornar

tais certames espaços mais democráticos e populares parece ter atingido certo êxito num nível

mais local e, sobremodo, entre as pessoas ligadas ao mundo do candomblé. 

Ao  analisar  aqueles  eventos,  José  Jorge  Siqueira  (2005)  retomou  algumas  das

principais teses apresentadas e apontou para uma permanência de temas, métodos e conceitos

ainda muito vinculados às práticas cientificistas largamente adotadas pelos teóricos das raças

de finais  do XIX e começo do XX. Entre estas,  destacam-se, por exemplo,  no de Recife:

Ensaio etno-psychiátrico sobre negros e mestiços de Cunha Lopes e J. Cândido Assis que

lançaram mão de estudos psiquiátricos baseados em estatísticas  frenótipicas em busca de

“uma constituição mental peculiar às raças”, através da medição de índices corporais de cada

tipo racial;  As doenças mentais  dos  negros  de  Pernambuco de Ulysses  Pernambuco que,

negou o papel das condições sociais dos negros, destacando “perfis psicológicos”  meramente

quantitativos  e apontando para presença de psicopatas constitucionais e psicoses tóxicas e

infecciosas entre negros e mestiços; O recém nascido branco, negro e mulato  de Robalinho

Cavalcanti que defendia que os problemas gerados pela mestiçagem já podiam ser observados

nos bebês frutos desta situação; O problema da tuberculose no preto e no branco e relações

de resistência racial  de Alvaro de Faria em que o autor buscava combater a ideia da maior

vulnerabilidade de mestiços e pretos em relação aos brancos diante de tal doença, por serem

19  Trecho  presente  em carta  de  Carneiro  endereçada  a  Arthur  Ramos.  Ver:  (CARNEIRO,15/07/1937  apud
HOFBAUER,  2006: 328). 
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menos  “civilizados”,  através  da  hipótese  de  que  o  negro  já  demonstrava  capacidade

intelectual, resistência e de adaptação ao meio.

Naquele congresso, houve espaço também para a apreciação da importância africana

para  a  construção  do Brasil.  Tratava-se  de  “Aspectos  da influencia  africana  na  formação

social  do Brasil” de Rodrigues Carvalho para quem o processo de escravidão assistido na

colonização portuguesa possibilitou ao africano escravizado a “chance de civilização” ainda

não experimentado nas terras além do Atlântico. Em sua tese, ao advogar a supremacia negra

em sua capacidade de adaptação ao trabalho e ao clima em detrimento do indígena selvagem e

apático, Siqueira informa que aquele congressista limitou-se a seguir o 

receituário esteriotipado:  a sensualidade da mulher africana, a afetividade da
raça, o picaresco das anedotas a flagrar o negro humilhado, com os atributos
do  desprezo,  da  inferioridade  cultural,  exemplificado  em  grosserias  e
deboches de toda sorte. [...] lá estão os tributos aos talentos individuais e à
criatividade artística. Ou ainda, ao quilombo dos Palmares, entendido como
“arremedo de rebeldia cívica,  grosseira e desarticulada”,  embora exemplo
contra  a  subserviência  passiva,  verdadeiro  exemplo  de  orientação  futura.
(SIQUEIRA, 2005: 45, aspas do autor)

Estes congressos seriam alvos de muitas críticas entre os homens da imprensa negra.

Em maio do ano seguinte ao congresso organizado por Freyre em novembro de 1934, a edição

de número 4 de O Clarim trazia o artigo  “Da senzala ao degredo”  de Luiz Souza. Para este,

desde a abolição, em função da instrução que lhe foi negada, o negro estava “na cadência de

um samba,  sonhando,  promiscuindo-se,  retrocedendo”,  contribuindo  para  a  nacionalidade

apenas com a sua “intuição”, o que não permitia que saísse de uma posição de inferioridade já

que  incapacitado  de  perceber  a  necessidade  de  mobilização  em  torno  de  “coisas  uteis”.

Referia-se, especificamente, ao fracasso da tentativa de união dos “apostolos da raça” para a

realização do 1º Congresso da Mocidade Negra do Brasil em 1929 que, segundo o articulista,

falhara pela apatia e desinteresse dos próprios negros em sua “ressurreição”. O tom pessimista

em  relação  ao  momento  de  decadência  social  claramente  contrapunha-se  ao  entusiasmo

demonstrado por Freyre quanto a semelhante evento por ele realizado. Numa fala ao mesmo

irônica e ressentida, Souza referiu-se ao 1º Congresso Afro-brasileiro:

No entanto, a pouco tempo, realisou-se no Norte do paiz um congresso Afro-
brasileiro. A sua finalidade não chegou até nós, portanto, pouco sabemos a
respeito.  Acreditamos  que  tenham  sido  focalisados  alguns  pontos  de
interesse  racial,  porém,  cremos  não  ser  a  expressão  maxima  de  nossos
ideaes,  porque,  é  preciso  que  se  diga,  no  centro  onde  se  dá  largas  a
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supremacia de côr o negro mais soffre as consequencias de um preconceito
encoberto, até os dias actuaes não tivemos opportunidade e nem apoio para
tratarmos desta magna questão. (O CLARIM, ANNO I, Nº4,1935: 1)

Ao lamento,  segue-se a indagação provocativa:  “Portanto,  para que um congresso onde o

negro pouca importancia dá ao seu  motu-próprio, pouco se lhe dando que sejamos ou não o

principio basico da fertilidade nacional?”.   Questionamento ao qual a resposta foi taxativa ao

entender que, “em face do movimento brasileiro” e mesmo aparecendo em todas as camadas

da população, o lugar ocupado pelo negro, inclusive em um evento em que este deveria ser o

personagem principal, não ultrapassava, via de regra, o de ser “como elemento de adorno,

servindo para provocar situações prazenteiras” (O CLARIM, ANNO I, Nº4,1935: 1). Mais que

um simples  lamento,  ao contrapor  o fracasso de um evento idealizado por negros de São

Paulo  ao  “desconhecimento”  de  outro  que  teria  sido  bem sucedido  em Recife  tendo  um

renomado intelectual em sua condução, a folha deixava entrever que as preocupações com o

mundo negro diferenciavam-se também num âmbito regional, intelectuais nordestinos mais

preocupados  com  questões  ligadas  aos  aspectos  culturais  das  sobrevivências  africanas,

sobremaneira, às que se ligavam às manifestações religiosas ao passo que, os ativistas de São

Paulo,  voltavam-se  mais  a  críticas   relacionadas  à  esfera  material  de  sua inserção  socio-

econômica. 

O  mesmo  tom  crítico  parece  ter  acompanhado  também  alguns  militantes  baianos

quanto ao crongresso de Salvador em 1937. O antropólo norte-americano Donald Pierson, que

por aquela época esquadrinhava as relações raciais na Bahia para o seu  Negros no Brasil,

relata  a indignação de um “preto baiano” que,  durante uma das seções daquele  certame,

levantou-se em protesto contra a superficialidade, o exotismo e a  falta de intervenção objetiva

nas baixas condições de vida da população negra:

 
O Congresso Afrobrasileiro deveria assinalar como é lamentável a condição
do negro no Brasil.
O Congresso Afrobrasileiro deveria dizer ao negro que o linchamento social
é pior do que o linchamento físico.
O Congresso Afrobrasileiro deveria quebrar as algemas da opressão.
O Congresso Afrobrasileiro deveria dizer ao negro que ele está morrendo de
tuberculose, do trabalho pesado, de carregar fardos, e de tristeza.
O congresso Afrobrasileiro deveria lembrar ao negro que é selecionado e
preferido, para as mais baixas ocupações.
O Congresso Afrobrasileiro deveria perguntar ao negro quanto tempo ele
ainda quer ser escravo. (PIERSON, 1967: 223 apud NASCIMENTO, 2003:
256)
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O Clarim da Alvorada, em edição comemorativa publicada em 1940, também atacou o

rumo limitador que estudos sobre as manifestações culturais do negro estavam tomando ao  ao

enquadrá-las  tão  somente  como  resquícios  e  sobrevivências  africanas.   “Pra  onde  vae  a

afrologia?” Tal era o questionamento que consistia no título do artigo assinado pelo articulista

branco Luiz Bastos, pseudônimo do militante do PCB Leôncio Bausbaum. Como maneira de

tentar responder à questão, criticou o caminho percorrido pelos pesquisadores brasileiros e

estrangeiros  – embora  não os  nomeie  –  que  se debruçaram sobre a  questão  do chamado

“problema negro” na década anterior, lançando duras ressalvas aos métodos e às conclusões

que muitos daqueles intelectuais haviam chegado, sobremodo, a partir dos debates suscitados

nos Congressos Afrobrasileiros  que, em sua opinião, nada ensinavam nem resolviam já que

“foram realisados (sic), tendo como único resultado a disseminação de candomblés por toda a

parte” (O CLARIM DA ALVORADA, 1940, Nº1: 4). Atacava ainda, a constituição de uma

espécie  de “sindicato”  em que aqueles  “candidatos  a afrologistas” passariam a dar  o tom

dominante  do  “mercado”  ao  insistir  no  esquadrinhamento  das  chamadas  “sobrevivências

africanas”. 

Embora os organizadores dos referidos Congressos tivessem se proposto a construir

uma nova abordagem para os estudos da presença africana na formação nacional, rompendo

com academicismos, com a tradição biologizante que predominava desde meados do século

anterior e trazendo a participação de figuras populares – negras –  para os debates, na prática,

o mesmo não se deu. Para Bastos, a construção de uma “afrologia” pecava por algumas falhas

e, por mais “bem intencionados” que seus “ilustres e ilustrados” idealizadores fossem, nada

mais fizeram que construir um estudo “descritivo e superficial”. Como contrapartida, ainda

que reconhecesse o valor de algumas investidas científicas sobre “a variedade dos deuses

negros, dos seus poderes maléficos e benéficos, bem como estudar as crises histéricas das

filhas de santo e as diferentes formas de sincretismo religioso”, reivindicava a urgência de

aportes históricos e sociológicos para o escrutínio de tais temas, pois, somente desta maneira,

seria possível “compreende-los, explicá-los, e isso é impossível fazer, sem colocar o negro

dentro  da  sociedade,  do  meio  social  e  econômico  em  que  se  desenvolvem,  dentro  das

influências sociais e econômicas que sobre ele agem” (O CLARIM DA ALVORADA, 1940,

Nº1: 4).  Tendo em vista  se tratar  de um homem ligado aos  quadros  do PCB, sua crítica

guiava-se pela necessidade da adoção de um materialismo histórico para se entender o negro

brasileiro e a trajetória daqueles outrora escravizados desde África. Mais que “transcrever as

palavras  aparentemente  sem  nexo  do  candomblé”,  Bastos  advogava  que  seria  preciso
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“investigar  sua  significação  social,  que tem,  evidentemente,  um fundo mixto  de opressão

racial e econômica” (O CLARIM DA ALVORADA, 1940, Nº1: 4).

Entendia  que,  até  aquele  momento,  três  aspectos  gerais  teriam  se  destacado  na

apreciação dos afrologistas: as diferentes formas de ritos religiosos ou crenças, a anatomia e a

fisiologia  do  negro  brasileiro,  ou  seja,  pouco  espaço  teria  sido  destinado  às  implicações

históricas  de  suas  condições  sócio-econômicas.  Em  função  disso,  avaliava  que  estes

estudiosos pecavam por, quase sempre,  negar a sua humanidade e capacidade cultural,  de

modo a não compreender a real contrapartida oferecida à formação da nação, diminuindo suas

contribuições  ativas  ao  reforçarem somente  o  ponto  de  vista  de  como o  branco  as  tinha

recebido  e  não  como  aquele  atuou  neste  processo  de  trocas  culturais.  O  descendente  de

africanos aparecia passivamente, esvaziado de vida própria, apenas como reflexo do elemento

considerado superior,  como se “não fosse um ser vivo,  capaz de ter  emoções  e reagir  às

influencias  do  branco  e  da  sua  civilização”.   A  falha  estaria,  segundo  o  articulista,  na

perpetuação de uma superficialidade que via o negro como “coisa” e que acabava atuando

para a acentuação do preconceito de raça. Este último, aliás, dada a visada de superfície com

que  os  intelectuais  trataram  o  problema  negro,  tornava  praticamente  impossível  a

compreensão  de  seu  alcance  na  “mentalidade  branca”  e,  menos  ainda,  “a  influência

deprimente que exerce sobre a mentalidade e a alma do negro” que, tendo introjetado as idéias

que dele se fazia, não conseguira alcançar uma emancipação efetiva para além “do miserável

habitante das favelas, do trabalhador braçal, do soldado raso e do fetichismo”. Para Bastos, o

preconceito de cor estava tão naturalizado em nossa sociedade que teria sido incorporado

pelos elementos de todas as camadas sociais e cores:

No branco, simplesmente porque é branco e porque desde as primeiras letras
começa a aprender que o negro “não é gente”; mas raça inferior. No mulato,
para agradar ao branco e para fingir que não é negro. E, finalmente no negro,
porque desde que nasce lhe metem na cabeça que ele nasceu para servir ao
branco e que é inferior a ele. (O CLARIM DA ALVORADA, 1940, Nº1: 4)

A superação dessa mácula tão caracteristicamente nacional se daria, segundo o autor,

num  trabalho  paulatino  e  sério  entre  brancos  e  entre  os  próprios  negros  para  que  se

conscientizassem  que  “negro  também  é  gente”.  Ainda  que  o  objetivo  desta  folha  fosse

cimentar um protagonismo negro, este texto de Bastos mostrava-se ambíguo já que, em sua

análise,  a condução de tal  tarefa dar-se-ia mais pelas mãos dos brancos,  em especial,  dos
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afrologistas  que  deveriam  assumir  uma  postura  mais  engajada  do  que  apenas  suas  boas

intenções haviam revelado até ali, impondo-se, por seu turno,

uma tarefa mais concreta e quiçá mais proveitosa, militando no sentido de
reerguer o negro social e moralmente, dando-lhe a conhecer o seu próprio
valor e a sua personalidade, descobrindo as forças que guarda dentro de si
mesmo  e,  por  fim,  incorporando-o  à  Nação  Brasileira.  (O CLARIM DA
ALVORADA, 1940, Nº1: 4)

Assim,  provocava  os  estudiosos  da  raça,  em  especial,  os  que  se  debruçaram  sobre  as

religiosidades:

 Não basta ir ao terreiro, assistir às batucadas e às rodas de capoeiragem e
em seguida correr para a biblioteca e escrever um formidável artigo “sobre
os negros”, com varias citações em inglês, alemão e latim, citações que, em
geral,  nada tem a ver com o peixe, que no caso é o negro brasileiro.  (O
CLARIM DA ALVORADA, 1940, Nº1: 4)

Contudo, ao cobrar tal postura dos afrologistas, o autor acabou por demonstrar uma leitura na

qual se percebe claramente uma separação do que fosse africano, portanto, atrasado, daquilo

que deveria realmente ser considerado como uma cultura própria ao negro brasileiro, ainda

por se fazer, no porvir: “Não confundamos candomblés com cultura negra. [...] apesar da sua

entrosação com o catolicismo, é ainda o fetichismo, e o fetichismo é ainda a mentalidade

africana.” Adiante, era taxativo ao propor que a ausência da formação de uma cultura negra

em  terras  brasileiras  era  facilmente  observável  através  da  escassez  de  poetas  que  se

assumissem enquanto negros – como era o caso de Paul Robeson e Langstone Hughes nos

EUA – que “sabem que são negros, reconhecem os defeitos e as qualidades de sua raça, [...]

não se envergonham nem se sentem inferiores, nem aspiram ser brancos.” A criação de tal

cultura,  todavia,  deveria  ser  mediada  por  aqueles  estudiosos  que,  ao  reconhecerem  a

existência histórica de uma “questão negra” no Brasil, poderiam resolvê-la através de uma

atuação engajada para além da mera escrita de seus artigos superficiais, deveriam, ao invés

disso,  agir concretamente combatendo os “prejuisos de raça, educar e elevar o negro social e

moralmente, arranca-lo do fetichismo e dos candomblés que só fazem embrutecer cada vez
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mais o seu espírito, e ajuda-lo a crear a sua própria cultura” (O CLARIM DA ALVORADA,

1940, Nº1: 4).

Alguns anos após a publicação deste artigo de Bastos, ao analisar os conteúdos dos

trabalhos  apresentados  nos  dois  Congressos,  o sociólogo  Guerreiro  Ramos,  em  1954,

corroboraria enfaticamente com as críticas do articulista de O Clarim da Alvorada:

Ambos  estes  conclaves  foram  predominantemente  acadêmicos  ou
descritivos. Exploraram o que se pode chamar de temas de africanologia,
bem como o pitoresco da vida e das religiões de certa parcela de negros
brasileiros. Apesar da participação de elementos  de cor, esses dois foram
congressos “brancos” pela atitude que assumiram em face da questão, como
também pelos  temas  focalizados,  temas  de interesse  remoto  do ponto de
vista prático. (RAMOS, 1954: 55)

A despeito de tal apreciação, Ramos considerou aqueles eventos caminhavam na esteira dos

estudos de Nina Rodrigues, Arthur Ramos e Oscar Freire, por exemplo, apontando-os como

fundamentais  para  “desbravarem” o caminho  para  estudos posteriores.  Por  outro lado,  as

críticas  a  tais  eventos  seriam engrossadas  entre  as  lideranças  negras  ao  longo da  década

seguinte.20 Estas promoveriam, através de larga campanha e publicização nas páginas de seus

jornais e em suas associações, a realização de certames alternativos aos de Recife e da Bahia.

Foi o caso, por exemplo, da chamada publicada pelo periódico Mundo Novo para a divulgação

do 1º Congresso do Negro Brasileiro organizado pelo TEN (Teatro Experimental do Negro) e

20  Naquele momento, não foram somente os intelectuais da raça ou que se ligaram em algum grau à militância
negra  que criticaram o teor  dos estudos brasileiros  sobre este  elemento.  Sergio  Buarque de Holanda,  por
exemplo, condenou veementemente a ênfase nos aspectos pitorescos e folclóricos que muitos pesquisadores
davam aos africanismos como sendo parte de um processo de aceitação limitadora da presença da cultura
negra na formação da nacionalidade de maneira que, ao invés de sua inclusão, no limite,  demarcava um
distanciamento proposital.  Nesse sentido, foi taxativo na extensa, porém elucidativa passagem: “O erro de
parte considerável dos estudos feitos nos últimos tempos entre nós a respeito da influência do negro parece-me
consistir no fato de encararem com demasiada insistência o lado pitoresco, anedótico, folclórico, em outras
palavras,  o  aspecto  exótico  do  africanismo.  [...]  a  atenção  dirigida  quase  que  exclusivamente  sobre  tais
pormenores é uma variante apenas mais inteligente do modo tradicional de considerar a questão e que consistia
em fazer por esquecer ou ignorá-la. No momento em que o negro deixa de ser coisa pouco confessável  para se
tornar simplesmente coisa interessante, afastamo-lo naturalmente de nós, sem truculência e sem humilhação,
mas com uma curiosidade distante e pouco sobranceira.  Encarado com atenção científica e benévola nos seus
batuques e macumbas, nas suas superstições, na sua religiosidade, nos seus costumes civis e domésticos, no
seus mores, o negro pode ser até ostentado vaidosamente a estrangeiros. É a maneira de mostrar que também
somos diferentes dele, que o encaramos como fenômeno singular e digno de contemplar-se. Mas, considerado
em  seus  verdadeiros,  em  seus  obscuros  motivos,  não  haveria  antes  um  desvio  ou  uma  substituição  do
verdadeiro problema? Estudando o negro naquilo em que se distingue minuciosamente de nossa civilização
branca ou brancarana, naquilo em que deixará de influir  sobre ela ou influirá somente de maneira indireta ou
negativa  e  em que  a  faz  por  conseguinte  mais  segura  de  si,  mais  capacitada  de  sua  distinção,  não  nos
recusamos a considerá-lo no que ele é realmente para nós e para a nossa nacionalidade” (HOLANDA, 1978:
13, destaques do original)”. 
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realizado no Rio de Janeiro em 1950. Em tal  nota,  a  folha pontuava a  distância  entre  as

naturezas e os objetivos deste em relação aos do nordeste: 

[...]  não tem ligações – senão muito remotas – com os Congressos Afro-
Brasieliros do Recife (1934) e da Bahia (1937). Esses congressos foram, em
certo sentido,  acadêmicos – mais  ou menos distantes da cooperação e da
participação popular. O Congresso de 1950 reconhece a existência de uma
população  de  côr  no  país,  consciente  da  sua  importância  como  fator  do
progresso nacional, e tenta, por um lado, suprir as deficiências do estudo do
passado da gente negra e, por outro encontrar modos e maneiras de prover o
bem estar social aos treze milhões de negros e mulatos do Brasil. Assim o
Congresso realizará dois objetivos – um passivo e outro ativo, um acadêmico
e o outro prático. (MUNDO NOVO, Nº1: 1950)

Logo, a intenção era de que os debates sobre o negro e sua presença na sociedade

brasileira fossem conduzidos efetivamente pelo seu ponto de vista. Ao contrário do que se

criticou nos pioneiros, que se realizariam na década de 1940, a população de cor não mais

seria  usada  apenas  como  “materia  prima  de  pesquisas”,  “micróbios  sob  o  ôlho  do

microscópio”. O fito, desta vez, era a um só tempo compreender as “reivindicações práticas e

objetivas da gente negra” e reescrever uma historia que trouxesse a “África, não no sentido de

um  retrocesso  histórico,  porém  valorizando  a  contribuição  original  da  cultura  negra  no

enriquecimento espiritual da nova Pátria” (NASCIMENTO, 1982: 35).
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3  –  “A  redenção  da  raça”:  repensando  a  presença  negra  na  sociedade
brasileira (1940-1978).

Dos negros é que ninguém jamais quis occupar, commetendo assim a maior ingratidão de nossa
história (ROMERO, 1892 apud O CLARIM, 1935)

[...] tem sido um exótico na sua própria terra e uma simples coisa na sociedade. É preciso um
impulso forte de maldade e inconsciência para afirmar que no convívio social, o negro goza das

mesmas prerrogativas e regalias que o branco. O preconceito de cor, repito, não é inspirado nas
magnânimas leis nacionais: é fogo ateado com lenha particular da sociedade.(A VOZ DA RAÇA,

1933)

Que surjam jornais, revistas e folhetins em penca!... Deus o permita! Cada jornal que aparecer
significará um punhado de jovens e senhores lutando para a hegemonia da Raça. Serão várias fôrças,
possivelmente por vários caminhos, mas com um só ponto de referencia. A meta de chegada é uma só.

(NOVO HORIZONTE, 1946)  

Como asseguramos anteriormente, os intelectuais do periodismo negro foram leitores

atentos  das  interpretações  correntes  acerca  da  formação  do  povo  brasileiro.  A  primeira

sentença, por exemplo,  proferida por Silvio Romero em seus estudos sobre a formação da

literatura  nacional  em  fins  do  século  XIX,1 apareceria  recorrentemente  em  O  Clarim,

periódico que circulou na capital paulistana em 1935, vinculado ao departamento intelectual

do Clube Negro de Cultura Social.2 Estampada logo abaixo do título, configurava-se como

espécie de mote a legitimar a existência e a missão daquele jornal, já que, entre os objetivos a

que se propunha, estava “o escopo de servir da melhor maneira possível aos interesses de uma

raça soffredora” com o fito de ampliar as suas “condições intellectuaes, moraes e physicas

para que a mocidade possa conquistar o seu devido lugar no conceito de outra collettividade”

(O CLARIM,  1935, Nº1: 1). Tal máxima repetir-se-ia ainda, por diversas vezes, destacada

aleatoriamente ou nas linhas de alguns artigos presentes em diferentes edições desta folha;

apareceria também, posteriormente, em exemplares do  Alvorada (1945-1948) e nas páginas

da  Revista  Senzala  (1946).  A perspectiva  de  corrigir  a  “ingratidão”  a  que,  consideravam

aqueles homens, o negro fora acometido, configuraria o tom dos discursos norteadores destas

1  O excerto foi publicado originalmente no Compêndio de história da literatura brasileira de 1892. 
2  O Clarim: orgam da mocidade negra circulou mensalmente pela cidade de São Paulo a partir de fevereiro de

1935. A direção era ocupada por José A. Barbosa e entre os redatores principais estavam Henrique A. Cunha e
Manoel A. dos Santos. Esta folha era a porta voz oficial do Departamento Intelectual  do Clube Negro de
Cultura Social que, por sua vez, era uma associação que tinha “por diretriz a aproximação da juventude negra
no sentido de ampliarmos as nossas condições intellectuaes, moraes e physicas para que a mocidade possa
conquistar o seu devido lugar no conceito de outra collettividade” (O CLARIM, 1935, ANNO I, Nº1). Para
tanto, as atividades eram divididas em três departamentos; além do intelectual existia também o esportivo e o
recreativo. Havia ainda a subdivisão das atividades em função do sexo e da idade dos membros. Para um maior
aprofundamento sobre essa associação, ver: (DOMINGUES, 2004a).
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publicações,  independentemente  de  quais  fossem  os  referenciais  ideológicos.  Assim,

propunham assumir  seu  protagonismo  na  tarefa  de  afirmar  positivamente  o  seu  lugar  na

história nacional. Postura evidenciada nas rememorações do militante José Correia Leite, por

exemplo, ao asseverar a impossibilidade da Ação Integralista3 em contemplar a situação do

negro naquele momento:

[...] o problema do negro era do negro. Não era uma coisa de paternalismo,
de  precisar  de  alguém.  [...]  Porque  o  integralismo  falava  nessa  coisa  de
integração, mas no sentido geral. Não falava do problema do negro como
nós  falávamos.  Para  nós,  o  problema  era  específico.  Eu,  por  exemplo,
sempre lutei para que não houvesse uma confusão de idéias partidárias de
esquerda ou de direita. E como negro, a questão é separada, uma questão
propriamente do negro. A gente lutava para conscientizar o negro que ele era
quem tinha que advogar sua causa, não esperar que alguém viesse advogar
sua causa, não esperar que alguém viesse advogar por ele. Já sabíamos que
ninguém vinha tratar do desamparo, do erro da abolição. E não deixávamos
de  reivindicar  os  direitos  que  o  negro  tinha  em  denunciar  os  prejuízos
sofridos. Mas a gente tinha de lutar para uma aproximação. Esse era o ideal
do Clarim d’alvorada e  foi  o  que a  gente  levou para  o  Clube  Negro de
Cultura  Social.  Mas  a  mocidade,  naquela  ânsia  de  dançar,  se  divertir,
confundia as coisas. (CUTI, 1992: 118)

A despeito da neutralidade política, muito mais retórica do que prática, almejada por

Leite  e  outros  contemporâneos,  a  partir  da  década  de  1930,  com  o  florescimento  e

fortalecimento  de  diversas  organizações  e  associações,  a  militância  negra  assumiu

gradativamente  uma  maior  politização  de  suas  perspectivas  e  estratégias  em  termos  de

inserções sociais, econômicas e culturais. 

Entre jornais, revistas, folhetins, panfletos, poemas e manifestos, a tal “ingratidão”,

apropriada de Silvio Romero por aqueles ativistas, traduziu-se em discursos contendo termos

como abandono, desprezo, humilhação, isolamento, abolição incompleta, estado vegetativo,

escravidão moral, mentira sentimentalista, espoliação secular entre outros carregados de um

3  Tal organização política atuou no âmbito nacional entre 1932 e 1937. Foi fundada pelo jornalista e escritor
modernista ligado  à  corrente  dos  verde-amarelos  Plínio  Salgado  que  havia  travado  contato  direto  com
Mussolini  e seu fascismo na Itália. Este, por sua vez, reunido como outros intelectuais de tendências políticas
autoritárias, nacionalistas e antiliberais, lançou em outubro de 1932  o Manifesto Integralista cujo conteúdo
projetava  o ideário básico daquela organização: defesa do nacionalismo, definido mais sobre bases culturais
do que econômicas, e do corporativismo, visto como esteio da organização do Estado e da sociedade; combate
aos valores  liberais  e  rejeição  do socialismo como modo de organização  social.  A AIB apresentava  uma
estrutura  rigidamente  hierarquizada,  cabendo  ao  próprio Salgado,  como  chefe  nacional,  a  liderança
incontestável. Nitidamente influenciada por suas similares européias, a AIB cultivava uma série de símbolos e
rituais com os quais buscava afirmar sua identidade, como os uniformes verdes envergados nas manifestações
públicas, a letra grega sigma (Ʃ) usada como emblema, e a saudação Anauê! empregada por seus militantes. O
lema da organização era "Deus, Pátria e Família".
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claro  ressentimento  pós-abolicionista.  Como  horizonte,  as  falas  de  diferentes  grupos

convergiam em torno de programas que visavam uma “segunda abolição”, “um novo 13 de

maio”. Aos poucos se assistia a uma transformação de sua consciência racial.4 por exemplo,

órgão  da  Frente  Negra  Brasileira  –  organização  negra  que  obteve  maior  destaque  e

ressonância naquele momento,  chegando, inclusive,  a negociar  seus interesses diretamente

com o presidente Getulio Vargas e a se projetar como partido político no ano de 1936. 

A  necessidade  de  uma  organização  em  que  esta  consciência  racial  pudesse  ser

efetivamente  já  vinha  sendo  discutida  pelos  homens  da  imprensa  negra  desde  a  década

anterior,  sobremodo,  nas  discussões  levadas  a  cabo  pelo  Centro  Cívico  Palmares  que

acabaram  servindo  como  espécie  de  embrião  para  as  discussões  que  resultariam  no

surgimento  da FNB em 16 de setembro de 1931. Entre  seus fundadores estavam homens

como Francisco Lucrécio, Raul Joviano do Amaral, José Correia Leite, Arlindo Veiga dos

Santos, entre outros que acreditavam que a sua fundação vinha “[...] completar o movimento

reivindicador que teve o seu alvorecer na inolvidável manhã de 13 de maio de 1888” (A VOZ

DA RAÇA, ANO III, Nº 57, 1936: 1). Para levar adiante tal ideal, a associação organizou-se

sob uma complexa estrutura que contava com a direção de um Grande Conselho, constituído

de 20 membros,  selecionando-se,  dentre  eles,  o  Chefe  e  o  Secretário.  Além deste,  havia

também um Conselho Auxiliar, formado pelos Cabos Distritais da Capital. A FNB foi erguida

sob uma ótica extremamente nacionalista que se evidenciou em seu Estatuto, registrado em

cartório em 4 de novembro de 1931, em passagens como: 

Art. 1º - Fica fundada nesta cidade de São Paulo, para se irradiar por todo o
Brasil,  a  Frente  Negra Brasileira,  união política  e  social  da Gente  Negra
Nacional, para a afirmação dos direitos históricos da mesma, em virtude da
sua  atividade  material  e  moral  no  passado  e  para  reivindicação  de  seus
direitos sociais e políticos, atuais, na Comunhão Brasileira.

[...] Art. 3º - A “FRENTE NEGRA BRASILEIRA”, como força social,visa a
elevação  moral,  intelectual,  artística,  técnica,  profissional  e  física;
assistência, proteção  e defesa social, jurídica, econômica e do trabalho da
Gente Negra. 

Inciso Único – Para execução do art.  3º,  criará cooperativas econômicas,
escolas técnicas e de ciências e artes, e campos de esportes dentro de uma
finalidade rigorosamente brasileira

4  Como consciência racial, partilhamos o sentido atribuído por Michael Hanchard ao entendê-la como sendo “o
resultado dialético dos antagonismos entre dois ou mais grupos definidos como ‘raças’ numa dada sociedade.
Dessa dialética emerge o reconhecimento coletivo e individual das relações de poder entre os grupos ‘raciais’
socialmente definidos. [...] enraízam-se em processos culturais e estruturais que correlacionam e distribuem
significados e práticas, que então se manifestam em relações assimétricas entre grupos e indivíduos. [...] que
reagem à sua subordinação com uma ação  individual ou coletiva,  destinada a contrabalançar,  transpor ou
transformar as situações de assimetria racial” (HANCHARD, 2001:31). 
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Art.  4º  -  Como  força  política  organizada,  a  “FRENTE  NEGRA
BRASILEIRA”,  para  mais  perfeitamente  alcançar  os  seus  fins  sociais,
pleiteará, dentro de ordem legal instituída no Brasil, os cargos eletivos de
representação  da  Gente  Negra  Brasileira,  efetivando  a  sua  ação  político
social  em  sentido  rigorosamente  brasileiro.  [...].  (O  ESTADO  DE  SÃO
PAULO, 04/11/1931: 12 apud DOMINGUES, 2005a: 87)

A entidade assistiu um rápido crescimento,  com a formação de núcleos no Rio de

Janeiro,  Bahia,  Pernambuco,  Minas  Gerais  e  Rio  Grande  do  Sul.  A  atuação  da  frente

consistiu,  sobretudo,  na  realização  de  manifestações  públicas  contra  a  discriminação

racial. Criou-se,  ainda,  uma  milícia  paramilitar  frente-negrina  cujos  componentes  vestiam

camisas brancas e recebiam rígido tratamento. Os frente-negrinos possuíam uma carteira de

identidade  expedida  pela  entidade,  com  retratos  de  frente  e  perfil.  As  aspirações  desta

organização, por sua vez, circulavam nas páginas do jornal A Voz da Raça.

Em 1934,  A Voz da Raça, convocou seus leitores à luta através do editorial: “Que o

negro  brasileiro  não  se  iluda!”,  de  Arlindo  Veiga  dos  Santos.5 Para  tal  autor,  presidente

daquela organização, fazia-se mais que necessária a tomada de “uma atitude viril em face da

vida política e social brasileira”, única forma pela qual o negro entraria 

[...]  violenta  e tenazmente  na HISTORIA DO PRESENTE DO BRASIL,
conquistar violentamente o SEU LUGAR na comunidade nacional, porque –
desenganem-se! – ninguém lh’o dará por bem. No fim de todos os nossos
trabalhos,  sempre  quererão  tapear,  embrulhar,  roubar...  e  felizes  de  nós
ainda, quando o que devia ser nosso fica nas mãos de patrícios brancos e não
vae parar nas de estrangeiros. (A VOZ DA RAÇA, 1934, Nº4: 1, destaques do
original)

5  Arlindo Veiga Cabral dos Santos nasceu na cidade paulista de Itu em 12 de fevereiro de 1902.  De formação
em colégio jesuíta, mais tarde formou-se em Filosofia e Letras na Faculdade de Filosofia e Letras de São Paulo
(hoje  São  Bento,  da  Universidade  Católica  de  São  Paulo),  em 1925.  Esteve  presente  entre  os  primeiros
militantes que fundaram a FNB,  organização da qual foi  o primeiro presidente, mesmo não tendo recebido
apoio amplo de todos os membros, sobretudo, daqueles com os quais já militava em finais da década anterior,
sobretudo, aos ligados   Clarim d’Alvorada.  Em termos de periodismo,  dirigiu os jornais Pátria Nova, O
Bibliófilo e os semanários Mensageiros da Paz e O Século e, na imprensa negra, colaborou no A Voz da Raça. 
Atuou como professor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na Faculdade de Filosofia de Lorena-
SP e também na Faculdade de Ciências Econômicas do Sagrado Coração de Jesus e da Faculdade de Filosofia
da Universidade de Campinas. Destacou-se ainda, como sócio titular do Instituto Histórico Geográfico de São
Paulo e como membro do Instituto de Direito Social da Academia Brasileira de Ciências Sociais e Políticas, da
Sociedade Geográfica Brasileira e da Association de Poetes de Langue Française. Publicou diversos trabalhos
como: Para  a  ordem nova, Eco  do  Redentor, A lírica  de  Luiz  Gama, O Problema  Operário  e  a  Justiça
Social, Brasil,  província  de  El  Rei, Sentimento  de  Fé e  Incenso  de  minha miséria, De Nóbrega e  outros
patrícios. O seu livro Amar... e amor depois recebeu a Menção Honrosa da Academia Brasileira de Letras, em
1923. Publicou, também, outras obras de cunho político, social, lírico e ligado à questão racial. Faleceu no ano
de 1978.
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Para aqueles homens, a urgência da inserção do negro na História Nacional se fazia

imediata e somente se efetivaria com sua atuação direta no presente, não mais na espera futura

de “Messias da raça”, em ilusões ou em “promessas, promessas e promessas que nunca se

cumprem!”.6 Tampouco, limitar-se-ia, segundo aqueles, ao conhecimento do passado per si,

através  da  “[...]  velha  mentira  de  sujeitos  historiadores  que  negam  sistematicamente  a

influência do negro no Brasil” – em referência a Manoel Bomfim e a Oliveira Vianna –, ou

mesmo naqueles que, simpáticos aos negros, elogiaram sua atuação heróica e de primeira

ordem no concurso da formação da nacionalidade – referindo-se a Rocha Pombo. Para Veiga

dos Santos, de nada adiantava recorrer à grandeza histórica dos descendentes de africanos sem

que isso se convertesse em estímulo a uma atuação combativa no presente; fazê-lo, somente

perpetuaria uma “traição histórica sistemática” da qual a raça era vítima. A saída estava, pois,

a  seu  ver,  na  utilização  de  um conhecimento  histórico  com uma  atuação  combativa  “da

geração atual de negros” (A VOZ DA RAÇA, 1934, Nº4: 1). A partir desta fala do presidente

frente-negrino, como na da maioria de seus coetâneos, acima de tudo, imperava a necessidade

de  uma  reavaliação  do  que  significava  “ser  negro”  e  a  adoção  de  estratégias  políticas

fortemente racializadas para a afirmação de tal identidade em construção. Negociações que,

para  além  do  pertencimento  à  nacionalidade,  objetivavam  imprimir  a  esta  a  “marca  da

negridade”.7

Em direção semelhante,  outro artigo, desta vez presente em edição de setembro de

1935 do jornal  Tribuna Negra,  também lançou provocações a  seus leitores  no sentido de

incitá-los a perceber que, qualquer tentativa de elevação do negro não mais poderia sobreviver

apenas de palavras demagógicas e que a ação efetiva deveria ser incorporada a este processo.

Tratava-se  de  texto  de  Fernando  Góes  intitulado  “A  inactualidade  do  negro  brasileiro”

(TRIBUNA NEGRA,  1935, Nº: 1).8  O articulista  incitava o público leitor  a  despertar sua

6  Em direção semelhante, ao comentar a atuação da FNB, Florestan Fernandes (1965: 43) conclui que: “Não se
preparava o negro para aguardar, pacientemente, que soasse a Segunda Abolição. Porém, para realizá-la com
as próprias mãos, se preciso por métodos violentos”.  

7  Expressão utilizada por Florestan Fernandes (1965: 66) para assinalar uma concepção de mundo e da história
– passado, presente, futuro – que incorporasse o atendimento dos anseios e desejos da gente negra em suas
perspectivas sociais. Fala em uma “brasilidade própria e inconfundível, nascida de uma situação de interesses
materiais  e  morais  específica”.  Ao  comparar  os  imaginários  do  período  de  quase  40  anos  que  separa  a
militância negra de então àquela que se legitimaria nos anos 70, Hofbauer,  por sua vez, nos informa que
ocorreram “mudanças na análise das causas da desigualdade e da discriminação e nas estratégias de luta que
têm sido acompanhadas também pela ideia de ressemantização da ‘ideia de negro’” (HOFBAUER, 2006: 404,
aspas do autor). 

8  Fernando Ferreira de Góes nasceu em Salvador em novembro de 1915. Fixou residência em São Paulo aos 15
anos de idade, onde viveu a maior parte de sua vida. Era um homem dedicado às letras, tendo ganhado grande
destaque na atividade jornalística em importantes órgãos da imprensa paulista onde exerceu diversas funções.
Ao contrário da maioria dos homens da imprensa negra, este se sobressaiu como um autêntico profissional de
carreira.  Notabilizou-se  pelo  rigor  de  suas  críticas,  sendo  autor  de  um  amplo  trabalho  de  crítica  da
historiografia  literária  com  trabalhos  dedicados  ao  estudo  do  poeta  simbolista  Cruz  e  Souza.   Góes  foi
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curiosidade  para  perceber  que  existia  uma  “differença  entre  um  jogo  de  futebol  e  um

problema social”, que “o cerebro de um negro é feito com as mesmas substâncias de que é

feito um branco” e “pensar não quer dizer não dançar. Estudar não significa não se divertir”.

Também recorrendo à História, criticava a inoperância das recorrentes menções a vultos do

passado pelo modo infrutífero com que estas se davam, pois:

Fala-se de Luiz Gama e Patrocínio de cinco em cinco minutos. Entanto nem
todos conhecem a “verdadeira” obra desses homens. Porque se soubessem,
veriam que elles não tinham mania de falar.  Mas tinham o vicio, talvez, de
agir. Si falavam, é porque tinham um objectivo. (TRIBUNA NEGRA, 1935,
Nº: 1)

A conclusão da crítica continha uma comparação pouco lisonjeira  entre os ilustres

negros do passado e os do momento.  O fito  era  estimular  os últimos a uma mudança  na

condução  das  estratégias  para  se  atingir  os  anseios  e  melhorias  desejadas.  A  ideia  da

continuidade de uma tradição entre os homens à frente dos jornais e os heróis negros do

passado na sua condução, pode ser observada no seguinte trecho: 

Hoje, falamos do passado sem nos lembrar de que nos espera um futuro. Os
negros  de amanhã  falarão novamente  só em Patrocinio e Gama.  Quando
falarem de nós, será com um sorriso de mófa e ironia. Porque falamos muito
e não fizemos nada. Poderão dizer que fomos geração de demagogos. E não
mentirão. Vamos falar dos vultos do passado. Não para fazer frases bonitas.
Mas para compreender o presente e preparar o futuro. (TRIBUNA NEGRA,
1935, Nº: 1) 

Patrocínio, Gama, Henrique Dias, Cruz e Souza, entre outros, apareciam ora como guias a

inspirar  os  periodistas  em  sua  auto-proclamada  missão  redentora,  ora  como  modelos  e

exemplos de conduta e comprometimento a formatar o público leitor. Eram, acima de tudo,

símbolos que “[...] não visavam descrever uma realidade, mas sim conferir-lhe um sentido,

bem como  produzir  solidariedade  social  e  viabilizar  um  projeto  coletivo”,  neste  caso,  a

chamada ressurreição da raça (DANTAS, 2007: 245).  Cabe lembrar que tanto o  Clarim,

como  o  Tribuna  Negra surgiram  de  dissidências  ideológicas  entre  seus  fundadores  e  as

lideranças da FNB. Enquanto o dirigente desta última, Arlindo Veiga dos Santos, partilhava

das  orientações  à  direita  do  Patrianovismo,  José  Correia  Leite,  envolvido  com a  criação

professor de jornalismo da Universidade Católica e da Escola Cásper Libero de Jornalismo, em São Paulo;
membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia e eleito
para a Academia Paulista de Letras. Na imprensa negra,  foi secretário do Tribuna Negra, redator do Alvorada
e colaborador da revista Níger.
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daquelas duas folhas, aproximava-se claramente dos ideais socialistas.9 Disputas ideológicas

percebidas  já  nas  folhas  frentenegrinas  do  A Voz da Raça que,   por  exemplo,  na edição

publicada em 18 de março de 1933, situava a oposição entre o ideário da organização e a

opção  pelas  ideologias  da  esquerda  internacional  efetuada  por  aqueles  seus  dissidentes

“traidores” da Nação:

[...] A Nação acima de tudo. 
O internacionalismo é para os irresponsáveis que não tem que dar contas de
uma Tradição de sangue, de trabalho, de criação, de dor, mas também de
glória, visto como “recordar o mal que é já passado, dá depois mais prazer
que então cuidado”. 
A Nação acima de tudo. 
E a Nação somos nós com todos os outros nossos patrícios que comnosco,
em quatrocentos anos, criaram o Brasil.  Não podemos,  pois,  permitir que
impunemente uma geração atual, que é um simples momento na vida eterna
da Nação,  traia  a Pátria,  quer atirando-se nos erros internacionalistas do
separatismo (que nada mais é do que o efeito da concepção do “materialismo
histórico” – a economia, a riqueza material acima de tudo), quer namorando
o terra-a-terra  socialista  na sua  mais  legítima  expressão que  desfecha no
bolchevismo,  pregado  pelos  traidores  nacionais  ou  estrangeiros,  e  cuja
resposta  é  e  há-de  ser  o  aniquilamento  violento,  seja  êle  adotado  por
cidadãos do povo, seja êle adotado por governos que traiam a Nacionalidade.
[...] Marchar, porém, para a frente sempre!
Não dar atenção aos fracos que forem caindo ou desanimando pelo caminho!
Os  poucos  ou  muitos  bravos  que  restarem  das  longas  caminhadas  de
sofrimento e conquista serão suficientes para despedaçar a última trincheira
dos inimigos da Pátria e da Raça, que são quase sempre os mesmos.  (A VOZ
DA RAÇA, ANO I, Nº1, 1933: 1, aspas do original)

Embora buscassem fins similares e por meio de estratégias muito próximas, a atuação

destes  grupos  e  a  circulação  de  seus  impressos,  bem como  a  de  outros  semelhantes  que

apareceriam posteriormente, denotam a dinâmica das disputas internas que marcaria aquela

incipiente  “agitação” negra século afora.  Conquanto esta ainda não tivesse se configurado

9  As  divergências  intelectuais  e  políticas  que  envolvem as  trajetórias  destes  dois  militantes  negros  foram
analisadas com vagar por Maria Cláudia Ferreira Cardoso. As desavenças teriam se iniciado logo na
discussão em torno do estatuto da FNB em 1931, quando, nos lembra a autora: “ocorreu um  ‘racha’
entre o pessoal do  O Clarim d’Alvorada  e o grupo dos irmãos Veiga dos Santos. Os militantes do Clarim
d'Alvorada foram à reunião de votação do estatuto, com o intento de não deixar passá-lo, pois este havia sido
escrito estritamente pelo Dr. Arlindo Veiga dos Santos e levado para ser aprovado na primeira assembléia
geral. O grupo do Clarim d' Alvorada não concordava com alguns artigos contidos no documento e acusavam
Veiga dos Santos de estar usando a Frente Negra para divulgar suas idéias patrianovistas que ideologicamente,
situavam-se próximo do integralismo de Plínio Salgado. Para Leite, Arlindo havia se inspirado no fascismo
italiano para fundar uma organização de negros em que ele pudesse se projetar como o chefe maior, absoluto”
(FERREIRA, 2005: 202, aspas da autora). 
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propriamente em uma “ideologia negra” que rivalizasse com a ideologia racial  dominante,

como nos lembra Florestan Fernandes (1965: 75-76), havia em meio às muitas vacilações,

ambiguidades e contradições daqueles grupos uma “complexa e caleidoscópica” situação de

interesses em comum que “enredava os agitadores, comprometendo-os com reivindicações e

palavras  de ordem substancialmente  idênticas”.  Ou, como argumenta  Petrônio Domingues

(2004:312), ao avaliar a especificidade deste grupo étnico, não se trata jamais de:

[...]  um bloco monolítico.  Seus membros  também estabelecem disputas e
solidariedades  difusas,  já  que vínculos  comunitários  não estão isentos  da
perda da tradição, das atitudes e dos interesses díspares,  das situações de
sentimentos conflituosos, mas,  principalmente, das contradições de classe.
[...] a unidade na ação dos negros não anulava a diversidade que marcava a
dinâmica interna, tanto desse grupo étnico quanto a de qualquer outro grupo.
As  contradições  no  interior  da  coletividade  negra  eram  reflexos  de
ajustamentos,  desajustamentos  e  reajustamentos  presentes  no  processo
socioeconômico  e  ideológico  de  adaptação  à  sociedade  competitiva  na
conjuntura de transição do trabalho escravo para o livre. 

3.1 – Negros em movimento: identidades e mobilização negra entre 1940-1946. 

Não é só com a espada que se torna herói, mas também, com palavras
e ações. Será que os negros não sentem os prejuízos originados pelos

preconceitos? Somente nas organizações modelares é que se pode lutar
pela nossa Emancipação. (O Clarim, 1935)

O negro não pode mais ser o joguete de quem quer que seja. Êle tem a história das campanhas
passadas. E a experiência das dores sofridas identifica, em grande parte, os anseios coletivos,

canalizando-os para uma obra serena, persistente, que elevando e dignificando a coletividade lhe
traga a integração definitiva – integração econômica política cultural social, etc. – na vida nacional.

(ALVORADA, 1945)

“De 1937  a  1945  é  o  vazio”.10 Assim,  Roger  Bastide  (1973:  133)  caracterizou  o

período que se seguiu à supressão dos partidos políticos pelo Estado Novo e que se marcou,

entre  outras  coisas,  pela  censura  à  atividade  jornalística  que,  segundo  aponta,  também

colocaria  fim  aos  “jornais  de  pretos”  até  a  retomada  do  regime  democrático  com  o

aparecimento do  Alvorada  (1945) – órgão publicado pela Associação do Negro Brasileiro,

10  Uma edição de 1946 do Alvorada (março, 1946: 01)., em artigo que busca historiar a atuação do negro em
diferentes períodos da formação do Brasil, ao se referir ao mesmo espaço temporal – 1937-1945 – acerca do
periodismo e demais manifestações negras, classifica-o como “regime de silêncio”. 
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ANB –,  e  da  Revista  Senzala  (1946).  Miriam Ferrara,  por  sua  vez,  concordando  com o

pensador francês, avalia que, com a volta da democracia,  teve início uma nova fase desta

imprensa.  Esta  autora  compreende  como  sendo  um  período  em  que,  diferentemente  dos

anteriores,  “reflete-se” nestes jornais  “a situação política  geral  [...],  a propaganda política

aberta e o apoio a candidaturas tanto de negros quanto de brancos” (FERRARA, 1986: 141-

142).  Clóvis  Moura  foi  outro  a  apontar  o  momento  da  repressão  estadonovista  como

“interregno” em diversas atividades associativas que também resvalou nas associações negras

nacionais, que se viram inibidas, “do ponto de vista organizacional e ideológico”. Cenário no

qual foram forçadas a recuar “sob vigilância permanente dos órgãos de segurança e repressão”

passando a atuar “como simples clubes de lazer, especialmente dançantes ou esportivos”, ou

seja,  como entidades que não representavam riscos à ordem estabelecida.  Somente com a

conjuntura  de  redemocratização  é  que  reapareceria  alguma  organização  significativa  dos

negros,  através,  por  exemplo,  da  criação  do  Teatro  Experimental  do  Negro  (1944)  e  do

Comitê Democrático Afro-brasileiro (1945), ambos no Rio de Janeiro (MOURA: 1992,74).11

George Andrews avalia este intervalo como “ponto alto do autoritarismo no Brasil” no qual

organizações  e  movimentos  que  pudessem representar  algum tipo  de  ameaça  ao  governo

tiveram “permissão  de morrer  de morte  natural,  o  que acabou acontecendo com a Frente

Negra Brasileira” (ANDREWS, 1991: 240), ao passo que, Regina Pahim Pinto, por seu turno,

entende  que,  apesar  das  restrições  impostas,  a  movimentação  negra  não  permaneceu

totalmente inativa, pois “ocorreram eventos, fundaram-se associações e, deste modo, a sua

reativação por volta de 1945, com o término do estado de exceção, quando novamente se

abrem perspectivas à causa negra, não foi abrupta” (PINTO, 1993: 364).

Os autores mencionados, e mesmo outros que se debruçaram sobre o periodismo negro

neste momento,  contudo, praticamente não mencionam a existência,  ainda que isolada,  de

uma edição comemorativa de O Clarim da Alvorada em 28 de setembro de 1940. Com este

número, o grupo responsável por esta folha, que era liderado por Jose Correia Leite, buscava

retomar  sua atividade  jornalística que havia sido finalizada,  ao menos sob este  título,  em

1932. Quanto a esta edição,  pretendiam que representasse o início de sua terceira  fase.  O

11  Diversas  foram  as  associações  negras  surgidas  pelo  país  entre  os  anos  de  1940  e  1950.  Entre  estas,
destacaram-se: a Frente Negra Trabalhista, a Associação José do Patrocínio, o Centro de Cultura Luís Gama, a
Cruzada Cultural do Preto Brasileiro, a Associação Cultural do Negro (ACN) e a versão paulista do Teatro
Experimental do Negro; no Rio Grande do Sul: União dos Homens de Cor (UHC) e o Centro Literário de
Estudos Afro-Brasileiros; em Minas Gerais: Turma Auri-Verde e o Grêmio Literário Cruz e Souza; no Rio de
Janeiro: o Grupo de Afoxé Associação Recreativa Filhos de Gandhi, o Teatro Experimental do Negro (TEN), a
União dos Homens de Cor (UHC), a União Cultural do Homens de Cor (UHC-RJ), o Teatro Popular Brasileiro
(TPB),  o  Renascença  Clube e a  Orquestra  Afro-Brasileira,  entre  outras  (NASCIMENTO,  2003:  246-247;
SILVA, 2003: 219-222).
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projeto, porém, não vingou e os homens à frente do órgão não conseguiram publicar outro

número, não alcançando a longevidade que havia sido atingida outrora – de meados da década

de 1920 até princípios dos anos de 1930. A edição, porém, merece uma análise mais detida

mesmo que não tenha tido continuidade naquele momento. Muitos dos ideais que comumente

são observados apenas com a retomada da redemocratização já estavam sendo gestados ali,

ainda que viessem a tomar corpo mais definitivo nos órgãos que viriam à baila a partir de

1945,  sobremodo,  nas  páginas  do  Alvorada  – em sua  maioria,  composto  por  muitos  dos

homens ligados ao Clarim da Alvorada.

No editorial,  assinado  por  Correia  Leite,  a  folha  definia-se  como  “porta-voz”  das

indagações históricas, das afirmações dos direitos, anseios e conquistas do negro que, “depois

de um longo silêncio [...] prova que das cinzas dos velhos ideais, ainda brilham pequenas

brazas de esperança” (O CLARIM DA ALVORADA, 1940, Nº40: 1). Ao mesmo tempo, muitos

aspectos combatidos nos discursos observados anteriormente ainda permaneciam latentes. 

Ilustrativa, nesse sentido, mostra-se a passagem de um breve texto intitulado “Reação”

(O CLARIM DA ALVORADA,  1940, Nº40: 1) no qual Jayme de Aguiar, um dos principais

militantes  negros  do  período,  narra  um  encontro  casual  com  uma  conhecida  enquanto

esperava  o  bonde.  O  diálogo,  aparentemente  corriqueiro,  revelava  em  suas  entrelinhas

algumas das aflições que mais afetavam os negros contemporâneos ou, ao menos, aqueles que

se engajaram em alguma medida na causa negra. Ao mesmo tempo, marcava também certo

distanciamento entre estes e aqueles que ou não se davam conta da necessidade daquela ou

que, mesmo cientes, ainda se viam às voltas com preocupações consideradas menores. A cena

apontava para aquilo que correntemente vinha sendo pontuado naqueles jornais como dos

mais graves obstáculos para a ascensão da “nossa gente”, a falta de união em torno das coisas

úteis responsável por manter aquela população numa situação de “isolacionismo”.12

Ao  questionar  Jayme  de  Aguiar,  a  interlocutora  referenciada  apenas  como

“amiguinha”  demonstrava  certo  conhecimento  da  situação  social  em  que  muitos  negros

viviam  “dispersos  por  aí  sem  ‘eira  nem  beira’,  em  completa  desunião  e  desenganos”.

Contudo, acreditava que a “pacificação dos ânimos” e a configuração da raça num só bloco

unido se dariam num futuro que, mesmo breve, parecia estar alheio à ação direta dos próprios

negros. Ponto de vista ao qual Aguiar se contrapunha por entender que “já não é sem tempo

[...] que se realizará essa acertada idealização. Não podemos viver assim, como até então”.
12  Neusa Santos Souza (1983: 22) aponta para um caráter individualista no movimento de ascensão social dos

negros.  Em  função  da  inexistência  de  barreiras  de  cor  e  de  segregação  racial  presentes  no  discurso  da
democracia  racial  e  do  branqueamento,  para  a  autora,  pode-se  observar  “um  crescente  desestímulo  à
solidariedade do negro que percebia seu grupo de origem como referência negativa, lugar de onde teria que
escapar para realizar, individualmente, as expectativas de mobilidade individual ascendente.”  
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Para  ele,  a  cidade  de  São  Paulo  vivia  um tempo  de  progresso  “estonteante”  com “seus

arranha-ceós”  que,  todavia,  não  contemplava  o  negro.  Este,  em  função  de  suas

“descentralizações” permanecia apartado, apenas contemplando “resignado” (O CLARIM DA

ALVORADA, 1940, Nº40: 1). 

Em sua  resposta,  o  narrador  tentava  convencer  a  “amiguinha”  da  necessidade  da

mudança de sua postura conformista para uma luta unida, de todos, “de mãos dadas, para o

bem colectivo de nossos irmãos que ainda não conhecem os princípios básicos da ascenção”

que seria benéfica não só para o elemento negro, mas “para o bem de todos na comunhão

nacional”.  A despeito de reconhecer a relevância das palavras do amigo, a interlocutora não

parece ter se mostrado muito convencida e despediu-se para tomar seu bonde rumo ao baile,

espaço único, segundo esta, onde realmente encontraria “um pouco do que é nosso”, no qual o

negro viveria “umas horas mais alegres, à vontade”. Diante disso, Aguiar encerrou o diálogo

de modo desanimado: “Segui pensativo, será que não teremos mais salvação?” (O CLARIM

DA ALVORADA, 1940, Nº40: 1).

O baile surgia em seu comentário como espaço de sociabilidade menor, que parecia

desviar o foco dos negros daquilo que realmente importava: a união em prol da raça.  Ao

mesmo tempo em que se lamentava por isto, demarcava um lugar solitário de oposição em

relação aos negros que não se davam conta da urgência em rememorar e tomar como exemplo

de  ação  “a  grande  obra  dos  paladinos  da  liberdade  que  se  implantara  em 88”  e  que  se

mantinha inconclusa enquanto muitos “bandos folgazões passavam com violões, pandeiros,

cavaquinhos e chocalhos, todos alegres” indo ao baile e este, assim como outras lideranças

negras, “que não se diverte, fica muitas vezes falando sosinho, na obscuridade, no anonimato

das ruas, a monologar, a monologar” (O CLARIM DA ALVORADA, 1940, Nº40: 1).

O  baile,  como  visto  no  primeiro  capítulo,  ainda  permaneceria  como  alvo  de

implicância e desconfiança por parte dos homens à frente desta edição e de outras folhas até

meados da década de 1950.13 Contudo, de modo ambivalente, ainda que pesassem as suspeitas

de ser um lugar de desvio, a representação efetuada na seção  Clarinadas não se limitaria

apenas à difamação daqueles recintos. Ao contrário, reconhecia sua importância como espécie

de “lenitivo balsâmico” para “o corpo cansado pelo labor diário e, para esquecer as tormentas

13  A condenação dos “maus hábitos” observada nos primeiros jornais, ainda que em menor monta, continuou
sendo uma tópica presente nos jornais que circularam a partir de 1945.  O Alvorada, por exemplo, falaria em
termos de uma “vigilância arianista” sobre os pretos, sobremodo, aqueles que frequentavam a famigerada “Rua
Direita”.  Já  O Novo Horizonte traria  alguns textos condenando o consumo do álcool e  o perigo que este
representava à família. O Cruzada Cultural também se destacou por combater o álcool e por traçar modelos de
conduta para a mulher negra, sobretudo, a mãe. Prescrevia, inclusive, aspectos a serem incorporados ao âmbito
das relações conjugais, da vida sexual dos casais, educação dos filhos e condenação do divórcio. As críticas
ainda se voltavam no sentido de estimular o negro em torno das “coisas úteis”, educação e trabalho, sobretudo.
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da vida atribulada [...]  que aguilhoam o espírito  e entorpecem o físico”.  Para além desse

aspecto de uma diversão revigorante, aquele espaço mostrava, na visão desta folha, grande

potencial de figurar como “uma alta escola de sociabilidade”, onde os negros poderiam não só

se reunir para momentos festivos, mas, sobretudo, construir um espaço próprio de reunião

livre de “malediscencias e chistes irônicos” dos brancos, campanhas de incentivo ao “culto à

elevação cultural de nossa raça” e também à nacionalidade através de “comemorações cívicas,

festejando  as  grandes  datas  da  Pátria  e  evocando  grandes  vultos”.  A  folha,  para  tanto,

reivindicava  junto  aos  diretores  das  sociedades  dançantes  a  colaboração  nesta  tarefa  de

ressignificação do baile. Convocou-os a disponibilizarem – em nome de “um pouco de bôa

vontade, de um pouco de amor a nossa causa” - dez ou quinze minutos de cada seção para que

se realizassem preleções sobre a situação social do negro antes de os maestros começarem

suas “valsas e os sambas irriquietos”. Dessa forma, não só uma nova sociabilidade se formaria

nestes  espaços  antes  desprezados,  mas,  acima  de  tudo,  uma  nova  solidariedade  política

poderia  florescer  em pouco  tempo.  Por  isso,  o  articulista  apelava  aos  diretores  quanto  à

possibilidade de sucesso na inversão do modo como se utilizavam daqueles encontros: “temos

a certeza de formarmos uma consciência em torno das nossas necessidades e o nosso trabalho

será  menos  penoso”  (O  CLARIM  DA  ALVORADA,  1940,  Nº40:  1).  Logo,  o  intenso

associativismo que seria retomado ao longo das décadas seguintes já se esboçava. 

Outro  artigo  desta  edição,  “E  o  vento  levou”  de  Pedro  Boaventura,  expunha  um

quadro  de  descompasso  entre  dois  tempos  que  se  contrapunham:  a  “época  dinâmica  e

progressista”  vivida  pela  cidade  branca  em contraste  com aquele  dos  negros  que  poucas

benesses  experimentaram “no  tocante  às  realizações  no  vasto  campo  de  atividade  social,

econômica e educacional” e ainda “permanecem na mesma situação em que se encontravam

na aurora da liberdade!”.14 Para o autor, embora não aponte a origem dos dados, àquela altura

75% desta  população era  inculta  e  vivia  sem “família  legalmente  constituída”.  Estado de

abandono em que estes se encontravam vagando “ao sabor do acaso, descrentes de seu próprio

destino”,  destacando-se  apenas  através  dos  “panos  de  cores  berrantes  das  fantasias  dos

cordões carnavalescos e, por escudo, a cuíca e o pandeiro”. A crítica caminhava na mesma

direção apresentada no diálogo protagonizado por Jaime de Aguiar no ponto do bonde, a falta

de unidade racial apontada como grande causadora dos problemas do negro. 

14  Ao tipificar a experiência da humilhação, Pierre Ansart (2005: 19-20) acentua que os momentos da recusa de
tal pelos que a sofrem inserem-se numa dinâmica sócio-histórica específica que pode variar do tempo curto de
uma sublevação ou num mais longo, conjuntural. No plano psicológico, assinala que: “Rejeitar a humilhação é
simultaneamente,  rejeitar  a  temporalidade  tal  como  construída  pelo  poder,  é  opor-lhe  um  outro  tempo,
restaurar o futuro e tentar impor sua própria temporalidade”. 
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Boaventura seguia sua apreciação da condição do negro coetâneo contrapondo-a, ainda

que de maneira superficial, à do imigrante branco que, mesmo “vindo de longinquas plagas,

trazendo como propriedade apenas a roupa do corpo”, aproveitou as oportunidades que lhe

foram dadas e contribuiu para o imenso potencial econômico do país já que possuidor “de um

espírito  tenás  e  empreendedor,  aliado  ao  trabalho  persistente  e  economia  dirigida”.  Em

contrapartida,  o  descendente  de  escravo  havia  se  envolvido  apenas  com  atividades

associativas  ineficazes  ou  equivocadas,  “sociedades  com  títulos  sugestivos  e  programas

cheios de palavras bonitas, que... o vento levou...”. Certamente, tratava-se de uma crítica à

atuação da extinta FNB e às suas lideranças que, para o autor, não eram bem intencionadas e

agiam “apenas com o fito de explorar a massa inculta, sobrepondo os interesses pessoais ao

coletivo, [...] ao invés de unificá-la e fortalecê-la [a raça], [...] rebaixando-a cada vez mais no

conceito do branco” (O CLARIM DA ALVORADA, 1940, Nº40: 2). Fazia-se urgente, segundo

Boaventura,  despertar  na  raça  uma  consciência  adormecida  desde  a  abolição,  através  da

construção de um movimento de solidariedade que só se concretizaria por meio da luta e do

despertar de um “espírito de sacrifício e renuncia”. Este, por seu turno, seria conduzido por

novas  lideranças  negras  mais  esclarecidas  e  gabaritadas  para  por  fim  aquele  “estado  de

cousas”.

A mocidade  estudiosa  precisa  corajosamente  retomar  a  liderança  de  um
movimento  de  largas  proporções,  no  sentido  educativo,  criando  uma
mentalidade própria da raça, e difundindo ensinamentos por meio dos quais
os negros possam compreender a verdadeira situação em que se encontram, e
lutar para impedir que a decadencia da raça atinja sua plenitude. É preciso
lutar!  (O CLARIM DA ALVORADA, 1940, Nº1: 2-3)

E, nestas páginas comemorativas do dia 28 de Setembro, a luta surgia não só como

rememoração. Houve espaço também para a denúncia pontual da discriminação que insistia

em barrar a entrada de negros em determinados espaços físicos, casas de diversão, carreiras e

esferas  públicas  de  poder  e  administração  pela  simples  tonalidade  de  sua  epiderme  –

mecanismo  cada  vez  mais  corriqueiro  nas  folhas  posteriores.  “Acabemos  com  isto!”  de

Manoel Antonio dos Santos, confrontava ironicamente a permanência de tais situações uma

vez que, “em pleno século do mais adiantado grau da civilisação humana, na época dos mais

extraordinários feitos científicos, no tempo em que a humanidade está deslumbrada por tantas

maravilhas”, os negros ainda tinham seus “passos embargados pela voz do porteiro [...]: OS

NEGROS NESTA CASA NÃO PODEM ENTRAR, e, note-se bem, munidos dos respectivos

convites, decentemente trajados ou com dinheiro suficiente para pagar as consumações”. Em
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seu protesto, o autor aponta para a recorrência destes casos, noticiados diariamente nas ondas

da “Radio Cultura e no Grill Room Tabú” e atacava abertamente os dirigentes que permitiam

tais práticas como sendo “indivíduos que possuem em demasia os micróbios, ou coisa que o

valha, de arianismo ou super-civilidade” ou, ainda, de terem sido “intoxicados pela alvura da

sua péle, pelo explendor do seu dinheiro ou pela prepotência de sua posição” (O CLARIM DA

ALVORADA, 1940, Nº40: 2, destaques do original).  

Cor,  raça  e  posição  social  compondo  o  argumento  ressentido  deste  autor  que,

diferentemente de outros do passado, não mais aceitava aquele quadro discriminatório e, ao

contrário, ao passo em que o denunciava, exalta sua pertença racial integrando-a à nacional: 

Mas,  os  negros  não  são  diminuídos  pela  ignorância  de  meia  dúzia  de
indivíduos, [...]  porque o Pantheon da Patria está cheio de vultos negros,
glorificados  por  todos  os  brasileiros  e  perpetuados  no  bronze  para  a
veneração da posteridade...
E nisto consiste o orgulho da presente geração negra do Brasil. (O CLARIM
DA ALVORADA, 1940, Nº1: 2-3)

Orgulho  racial  que,  como  veremos  adiante,  não  se  pautava  por  ideias  radicais  ou

separatistas e, ao menos como projeto delineado, também não buscava extrapolar o convívio

harmônico dentro da nacionalidade. O objetivo era a sua inserção e não a sua separação. Esta

deveria ocorrer sem revanchismos e enquistamentos raciais. O embate, como ressalta George

Andrews (1991) era quase sempre conciliador e não um confronto direto. Enquanto negro,

contra  “os  miasmas  duma  prohibição  ignóbil”  dos  brancos,  Manoel  Antonio  dos  Santos,

valorizava as qualidades  estoicas  e cristãs de sua raça:  “Nós, os negros,  sabemos sorrir  e

parodiar  o  Nazareno:  Meu Pai,  perdoai-lhes  porque não sabem o que  são.”  Já,  enquanto

brasileiro,  cônscio  de  seus  direitos  e  da  constituição  nacional,  a  piedade  cristã  não  seria

suficiente e o autor seria mais taxativo: 

Como  brasileiros  que  somos,  iguais  perante  as  leis,  protestamos
energicamente e exigimos a abolição de tais prohibições, porque não é só
uma desconsideração a brasileiros na sua própria Patria, som um flagrante às
leis  do  Pais,  um  enxovalho  às  nossas  instituições  democráticas  e  um
menosprezo às nossas autoridades. (O CLARIM DA ALVORADA, 1940, Nº1:
2-3)

Ainda  na  mesma  edição,  o  artigo  de  Fernando  Góes  “Uma posição  para  o  negro

brasileiro”  também  fazia  coro  à  lamentação  quanto  aos  baixos  lugares  em  que  este  se

encontrava,  segundo ele,  “de há muito tempo perecendo, impossibilitado de se colocar na
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posição e na altura a que tem direito, não como negro, mas como homem” (O CLARIM DA

ALVORADA, 1940, Nº40: 1).  Dessa forma, para o articulista, a melhoria de condições de vida

não se limitaria ao mero pertencimento racial daquele grupo, devia ir além já que se tratava da

afirmação da humanidade daqueles indivíduos. Ainda assim, mesmo ampliando o horizonte

de sua mirada para uma categoria mais totalizante, o caminho a ser trilhado até se atingir tal

objetivo era claramente assentado pela afirmação de uma luta em que uma nova consciência

racial guiasse os passos a serem adotados. Mais uma vez, advogava-se a importância daquele

tipo de publicação e da atuação de suas lideranças para a efetivação de tal já que, em seu

entender, somente “um jornal, porta-voz e tribuna de boas idéas, ensinamentos sadios, guiado

pela compreensão, pode dizer ao homem negro as verdades que êle precisa saber, e, o que é

mais doloroso, também que ele precisa ouvir” (O CLARIM DA ALVORADA, 1940, Nº40: 1).  

Nesse caminho, o negro deveria tomar para si a condução dos mecanismos de sua

ascensão, deixando de lado seu conformismo e rompendo com qualquer esperança de que o

branco pudesse ou quisesse auxiliá-lo,  evidenciando um certo ressentimento quanto a este

elemento. Este, em época devida, “há cincoenta e dois anos atrás”, nada fizera para ajudar os

recém-saídos da escravidão, relegando-os às péssimas condições de sua existência e, com isto,

indiretamente, não impedindo que se aflorasse o preconceito de cor experimentado naquele

momento. Desse modo, mostrou-se taxativo: 

Os problemas  negros têm,  e  devem ser resolvidos pelos  próprios negros.
Será bem mais difícil, bem mais demorado. Mas não faz mal, porque será
mais  compensador,  e cada negro poderá ter  orgulho da obra que sosinho
realisou. Devemos, então, procurar educar as novas gerações por um outro
caminho que não até agora seguido. É preciso alfabetização, muito livro e
muita escrita. É preciso respeito e moral – muita moral e muito respeito. É
preciso tornar o negro ambicioso, arrancá-lo do conformismo de ser apenas
subalterno, um empregado interno. (O CLARIM DA ALVORADA, 1940, Nº1:
1)

A educação aparecia como caminho único e automático através do qual o negro iria se

“impor” por si mesmo no cenário nacional e, na visão deste articulista, através do domínio das

letras  e  da  conquista  do  conhecimento,  a  mudança  de  posição  almejada  ocorreria

progressivamente e seus resultados seriam sentidos em duas frentes iniciais. Ao mostrar que

também era “intelligente” conseguiria,  primeiro,  colocações  mais  elevadas no mercado de

trabalho:  “de  empregado  passará  a  patrão,  de  servente  a  escriturário,  de  jornaleiro  a

jornalista”.  Despertada via conhecimento,  a ambição transformá-lo-ia em “trabalhador que

não  se  contenta  com  subalternidade  humilhante”.   Além  disso,  socialmente,  a  educação
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anularia os efeitos do preconceito sobre ele recaídos, uma vez que o despiria de qualquer

negatividade que carregasse consigo em função da cor de sua pele e de sua ancestralidade

escrava, fazendo com que quem “queira feri-lo, não conseguirá lhe causar dano algum. A

alguém que pretenda ofende-lo, chamando-o de – negro! – êle poderá também responder com

o mesmo sentido de ofensa – branco!”. Assistia-se, deste modo, tanto neste texto como no

artigo de Manoel Antonio dos Santos, um ressentimento na condução de um processo de

inversão da negatividade atrelada à cor.

A tentativa de positivar uma identidade negra “pela cultura e pela educação” tornava-

se, nesse sentido, evidente na fala de Fernando Góes. Contudo, na defesa de tal assertiva, o

articulista ainda apresentava – como em outros militantes e intelectuais negros do período –

uma visão com resquícios evolucionistas.  Sua percepção limitava-se ao período da escravidão

nestas terras, não se identificando com os africanos do período pré-colonial e do presente e,

menos ainda,  às chamadas sobrevivências  africanas  decantadas  por muitos  “pesquizadores

modernos da historia, da musica, do folc-lore e da antropologia brasileiras” às quais, confessa

este autor, “olhou com desconfiança” e “sorriu maliciosamente dos livros sobre quitutes –

pitorescos livros com que se quiz demonstrar os méritos dos negros brazileiros”. Se, por um

lado,  asseverava  que  a  escravidão  aqui  vivenciada  pelos  antepassados  sob  as  mãos  do

colonizador português entre os séculos XVI e XIX, não lhe parecia “constituir prova muito

forte  de  inferioridade”,  por  outro,  lamentava  que,  àquela  altura  do  século  XX,  como

contraponto de uma “Europa, lugar bem mais culto e progressista”, podia-se assistir “negros

ainda um pouco descivilizados se tornarem escravos na África” (O CLARIM DA ALVORADA,

1940,  Nº40:  1).  Não  há,  todavia,  uma  identificação  de  onde  tais  cenas  ainda  seriam

observáveis e o continente era visado de modo generalista.   

Em linhas gerais, as preocupações demonstradas pelos artigos desta edição isolada do

Clarim da Alvorada já  apontavam para  os  novos rumos,  estratégias  e  negociações  que  a

militância  negra,  através  de  impressos,  manifestos,  programas  de  congressos,  produções

culturais de suas organizações, assumiria decisivamente a partir de 1945 até, pelo menos, os

anos finais da década seguinte.  O objetivo latente ainda era o reerguimento moral,  social,

cultural e econômico do descendente de escravo e sua inserção nos quadros da nacionalidade.

Este  tomara  ares  de  missão  a  ser  levada  a  cabo  por  homens  que  entendiam ser  urgente

recuperar a figura do negro, construindo um lugar de destaque para sua atuação na história

brasileira, resgatando-o de um lugar inferior ao qual fora abandonado por uma abolição que,

segundo  consideravam,  configurou-se  apenas  em  uma  “mentira  sentimental”  que  não  o

capacitou para uma sobrevivência humanamente digna. Ao contrário, acabou por reforçar a
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circulação de preconceitos de cor que foram sendo incorporados pela própria população negra

e que minaram a positivação de sua autoestima, a afirmação de uma identidade e a união em

torno de objetivos  comuns  à  raça.  Recorrentemente,  falava-se em termos  como “segunda

abolição” ou em “redenção” do negro. Para tanto, a mobilização seria marcada por um maior

pragmatismo visando a efetivação de sua condição de cidadão brasileiro, ou nos dizeres de

Abdias Nascimento no jornal Quilombo (ANO I, Nº1, 1948: 1), naquele momento, “o negro

regeita (sic) a piedade e o filantropismo aviltante e luta pelo seu direito ao Direito”. 

Como dissemos anteriormente, a tentativa de reviver  O Clarim d’alvorada em 1940

não obteve sucesso. Ainda assim, seus idealizadores, a saber, José Correia Leite, Raul Joviano

do Amaral  e  Fernando  Góes  não cessaram sua  militância.  Em 1945,  no  bojo  da  euforia

democrática, fundaram a Associação do Negro Brasileiro (ANB). As principais reivindicações

da luta a ser empreendida por este grupo foram esboçadas por meio do “Manifesto em Defesa

da democracia”, publicado no Jornal de São Paulo em abril daquele ano. Conforme Michael

Mitchell  (2011:  195),  este  documento  representou  uma  “manifestação  extraordinária  dos

sentimentos políticos da comunidade negra de São Paulo” e, em suas linhas, “a consciência

racial era como uma lente através da qual os negros interpretavam as grandes forças políticas

nacionais”.  Seus  signatários  partiram de  uma  crítica  ferrenha  às  “medidas  reacionárias  e

reconhecidamente  fascistas”  adotadas  pelo  Estado  Novo,  sobremodo  as  que  proibiam  a

formação  de  partidos  políticos,  a  liberdade  de  imprensa  e  de  associação.  Segundo

consideravam,  com  a  Constituição  de  10  de  novembro  de  1937,  aquele  regime  não  só

conspurcou e desmoralizou a tradição democrática nacional, mas, principalmente, “contribuiu,

de maneira direta e altamente prejudicial para a vida social, cultural, e econômica do negro

brasileiro...” (JORNAL DE SÃO PAULO, 13 abr. 1945 apud MITCHELL, 2011: 195). Como

alternativa  para  tal  estado,  projetaram  seu  ponto  de  vista  sobre  a  história  brasileira,

imprimindo positivamente a relevância deste para a formação nacional a despeito das forças

que o oprimiam:

Os abaixo-assinados, negros brasileiros residentes em S. Paulo [...].
Considerando que os negros combateram no passado a escravidão através da
rebelião,  de  insurreições  e  mesmo  do  estabelecimento  de  um  republica
democrática e antirracista como foi a de Palmares, onde o traço de união
entre  os  que nela  viviam não era  a  cor,  mas  sim a  opressão sofrida dos
governos então vigentes...
Considerando que o negro brasileiro, sempre sacrificado, deve mais uma vez
realizar  um  grande  esforço  no  sentido  de  procurar  destruir  nos  homens
brancos do Brasil, guardadas as poucas exceções, o preconceito de cor e a
seleção  racial  que  inglória  e  injustamente  eles  nutrem  contra  o  negro...
(JORNAL DE SÃO PAULO, 13 abr. 1945 apud MITCHELL, 2011: 195)
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Assim, afirmavam a necessidade da continuidade histórica da luta negra através de

ações pragmáticas perspectivadas pela ANB:

[...]  essa  associação  terá  por  finalidade  pleitear  o  de  livre  reunião  e
associação,  de  liberdade  da  palavra  escrita  e  falada;  bater-se  pelo
levantamento social, cultural e econômico do negro [...] pleitear os direitos
das  leis  trabalhistas  para os empregados domésticos  e  para  o trabalhador
rural; [...] abolição das seleções de cor nas escolas militares e na diplomacia
[...];  legislação  penal  especial  para  empresas  ou  pessoas  que  pretendam
exercer tal seleção; [...] pleitear cursos de alfabetização obrigatórios em todo
o país, assim como a gratuidade do ensino primário, secundário, superior e
profissional em todo o território nacional [...]; restabelecer o jornal O Clarim
da Alvorada, que durante 20 anos circulou entre os negros do Brasil.
[assinado  por]  José  Correia  Leite,  Francisco  Lucrécio,  Raul  J.  Amaral,
Fernando Goes [e outros]. (JORNAL DE SÃO PAULO,  13 abr. 1945 apud
MITCHELL, 2011: 195-1)96

A ANB foi criada alguns meses depois da divulgação do Manifesto. Em seu programa,

como  primeiro  objetivo,  apresentava  a  projeção  de  um  quadro  social  com  cerca  de  mil

colaboradores que pudesse contribuir com fundos para a construção de sua sede. Em seguida,

viria  a  formação de uma diretoria  que  se guiasse  pelo  “principio  da  honestidade”  para a

gerência de orçamentos e das mensalidades. Sob estas medidas iniciais, revelar-se-ia o grande

anseio daquela organização:  

Se nós, pessoalmente, somos pobres, coletivamente poderemos ser ricos e
fortes.  Unidos  poderemos  por  em  pratica  os  maiores  planos  de  nosso
levantamento,  na  estabilidade econômica,  no amparo moral  e  social  e no
aproveitamento do tempo para todos que queiram desenvolver o seu grau de
cultura. Enfim,  a nossa instituição será a casa de nossa família.  Portanto,
todos  deverão  defendê-la  impondo  respeito  aos  seus  princípios  [...].
(ALVORADA, ANO I, out., 1945: 1)  

O programa, por sua vez, fora publicado no jornal Alvorada, que circulou entre 1945 e

1948 como porta voz oficial desta organização – mais que isso, definia-se como “modesto

porta-voz do negro brasileiro”.  Logo em sua primeira  edição,   considera falsa  a  ideia  de

convívio harmonioso  e da ausência de problemas raciais no país. Este não passava de um

discurso  oficial  que  a  outro  fim  não  servia  a  não  ser  para  se  “obter  bôa  e  favoravel

referencia”, se “fazer bonita e elogiosa figura” por  meio de “um clima só para ‘ingles ver’”

enquanto o negro permanecia “marginalizado” e compondo a “coletividade mais sacrificada,
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mais insatisfeita de quantas cooperam no progresso patrio” (ALVORADA, ANO I, set., 1945:

1, destaques do original).  Contra tal condição, a folha apelava para um discurso inclusivo que

recorria à humanidade do negro para que fosse admitido na nacionalidade, contudo, ao fazê-

lo, ainda resvalava na ideia de que este padecia de “heranças atávicas” que situavam-no como

verdadeiro pária daquela sociedade.

Somos  brasileiros,  criaturas  integradas  na  universalidade  de  todos  os
interesses  humanos  e  muito  possuímos  da  vida  publica  de  nosso  país.
Porém, de um modo particular, assiste-nos o direito de plasmar, e isto com
muito desassombro, os estigmas de ascendências atávicas que tem solapado
a  visão  progressiva  do  povo  negro  na  vida  nacional.  É  clara  e  bem
patenteada a nossa condição. Formamos na vanguarda do povo brasileiro,
como os parias da nacionalidade. E somos ainda a taboa rasa de toda a sorte
de negações. (ALVORADA, ANO I, out., 1945: 1)

A persistente circulação de discursos que ainda recorriam a atavismos como causa dos

problemas do negro foi identificada por Raul Joviano do Amaral como sendo parte de uma

“campanha de desmoralisação” divulgada através de uma “onda de hipotéticas apreensões de

carcomidos escravocratas ” e de “figurões e cartolas tisnados de arianismos que hão de querer

travar a marcha do progresso” se utilizando também de “batidos argumentos [tais como]: ‘o

negro não tem problêma’, ‘somos um povo que não tem preconceito’, ‘não temos barreiras

baseadas em côr’”. Para o articulista, o problema não estava na utilização que os idealizadores

de  tal campanha faziam  de conceitos que, àquela altura, já deveriam estar em si desgastados.

Residia,  porém,  na  forma  como  muitos  negros  ainda  os  introjetavam e  reproduziam  ou,

mesmo muitas vezes cientes de que se tratavam de embustes, permaneciam indiferentes.  

O maior prejuizo se verifica, essencialmente, porque parte da gente negra,
ainda  sofrendo  das  influências  de  atavismos  nocivos,  ainda  sofrendo  do
modorrismo mental reflexo do grande cativeiro – parte da gente negra se
amedontra  e  se  apavora  com  aqueles  chavões.  Por  outro  lado,  embora
convicta  das  enganosas  mentiras  que  êles  traduzem,  outra  parte  se  torna
indiferente, apática e arredia. Enfim, outra parte inconcientemente se deixa –
ludibriar, tranformando-se em pregoeira das mesmas balelas.  (ALVORADA,
ANO I, out., 1945: 1-4)

 

Alguns números  depois,  o mesmo Amaral  reforçava a proposta do grupo no texto

“Combatamos o bom combate” por meio do qual ponderava a respeito da situação da união do

negro  àquela  altura.  A partir  de  uma  ótica  esperançosa  na  democracia,  aquele  momento

emergia  como sendo uma  nova  possibilidade  para  a  superação  das  divergências  entre  os
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negros  e  também como  ideal  para  o  seu  levantamento  moral,  intelectual  e  econômico  –

aspectos que tornariam qualquer povo civilizado. Ideal, pois já haviam se enfraquecido as

sanções  do  regime  autoritário  de  Vargas  e  as  rivalidades  entre  os  agrupamentos  negros

puderam ser, ao menos em tese, amenizadas. Era época de se alcançar os anseios da “grande

família”  negra.  Em nome  de  tal  causa,  ainda  se  fazia  imperiosa  a  superação  efetiva  de

picuinhas e rivalidades internas aos homens da raça, deixando para trás certas práticas de

lideranças que, segundo ele, pareciam agir somente por vaidade e egoísmo. Amaral advogava,

desta forma, para que se iniciasse um novo tempo ao qual nomeia de “revolução construtiva”. 

Está-se, portanto, no início de uma campanha formidável a qual se deve dar
o  caráter  de  uma  revolução  construtiva no  sentido  social  e  político.
Necessário se faz, pois, como medida preliminar o ajustamento das energias
dispersas  dos  condutores  do  negro  brasileiro  sobre  cujos  ombros  recaem
enormes responsabilidades nestes instantes ainda de angustia universal e de
palpitantes conturbações.  
Para  combater  o  bom combate,  nesta  oportunidade  extraordinária  que  se
apresenta  cheia  de esperança,  impõe-se  que os  orientadores  não traiam a
confiança  da  colectividade  nem  encaminhem  pela  torva  senda  do
mandonismo, das incubadas sapiências, das preconcebidas dissertações, dos
absurdos preponderantismos. 
Os problemas negros, nossos problemas, precisam da sinceridade e da leal
cooperação  de  todos  para  serem  solucionados.  Já  estão  de  há  muito
equacionados  e  ninguém  os  desconhece.  Sentemo-nos  à  mesa  com  boa
vontade e honestamente procuremos resolve-los. (ALVORADA, ANO I, jan.,
1946: 1, destaques nossos)

A sequência da fala de Amaral revela um modelo ideal de ativismo a ser adotado e

valores a serem repassados aos negros dispersos que ainda não haviam se mobilizado em

torno da urgência da causa negra. Expõe, acima de tudo, quão multifacetada era a militância

negra naquele momento, ainda que, a partir das referências nada lisonjeiras a certos líderes e

grupos que, senão rivais, ao menos adotavam outras posturas e estratégias diferenciadas das

pregadas pelos homens da ANB. 

É cedo, afirmávamos, para um julgamento. Mas já se vai fazendo tarde para
esclarecer confusões deliberadamente causadas. Já se vai fazendo tarde para
o  desmascaramento  de  falsos  lideres,  aproveitadores  concientes  e
inconcientes.  Para  o  esmagamento  de  oportunistas  e  papagaios  que,  só
porque não estão na vanguarda, fundam grupos e mais grupos, determinando
a  ruptura  do  necessário  equilíbrio  associativo,  a  dispersão  das  forças
enfraquece,  quando  não  anula,  os  melhores  esforços  e  as  mais  sadias
iniciativas.  
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Mas  não  é  cedo  para  o  decisivo  e  decidido  combate  às  incoerências  e
controvérsias propositadas, às lutas intestinas fomentadas pelo demagogismo
barato, ao individualismo pernicioso, causas primarias de todos os nossos
embaraços, fracassos e decepções. Que essas linhas encontrem reflexo no
coração e na inteligência dos negros de todas as posições: e os encaminhe
numa jornada em que se aproveitem os valores da geração, a pelejarem a boa
peleja. (ALVORADA, ANO I, jan., 1946: 1)

Além dessa passagem, a intensa diversidade dessa militância também foi destacada em

outros veículos da imprensa já naquele momento. A revista Senzala15 que circulou em 1946,

por  exemplo,  ao  se  referir  ao  ano  anterior,  descreveu  como  tendo  sido  “muito  fértil  na

realização de congressos e convenções de partidos políticos. Mas, também, houve reuniões,

congressos e convenções da raça negra”. E, assim como na crítica de Amaral, entendia que

“bem ou mal intencionados e orientados, os líderes negros de São Paulo movimentaram-se,

fazendo reviver a luta que os nossos antepassados iniciaram com a campanha da Abolição”

(Senzala, Nº 1,  1946: 14).  Além do  Alvorada  e da  Senzala, o ano de 1946 viu surgir na

capital  paulista  O Novo Horizonte  que circularia de modo esparso até 1961. Publicada de

modo independente, a folha era dirigida por Arnaldo de Camargo e Aristides Barbosa e se

apresentava  como  uma  proposta  unificadora  das  tantas  vozes  dispersas  entre  diversas

organizações, associações e intelectuais “na campanha moralizadora para o enobrecimento do

negro”. Tendo por subtítulo “Órgão de propaganda unificadora”, deixava claro que seu fito

não era “trabalhar de modo a rivalizar-se com outros órgãos do mesmo gênero”, ao contrário,

objetivava “ao lado desses órgãos, e, com êles partir de maneira convergente em direção ao

mesmo ponto: – progresso” (O NOVO HORIZONTE, ANO I, 1946, Nº3). 

Pela  mesma  época,  no  Rio  de  Janeiro,  então  capital  federal,  o  ativismo  negro  se

solidificava a partir da atuação do Teatro Experimental do Negro (TEN). Conforme Michael

Hanchard (2001: 129), tratava-se de uma entidade “dedicada à estética e ao progresso cultural

afro-brasileiros” que não se limitou a “ser uma companhia de produção teatral, mas assumiu

outras funções culturais e políticas” entre as quais, destaca: a produção do jornal  Quilombo

15  SENZALA  –  Revista  Mensal  Para  o  Negro  circulou  em São  Paulo  de  janeiro  a  fevereiro  de  1946.  Os
responsáveis  eram Geraldo Campos de Oliveira,  Sebastião Batista  Ramos e Armando de Castro.  Em seu
quadro de colaboradores encontramos nomes como: Aristides Barbosa, Cícero Pereira dos Santos, Francisco
Lucrécio,  Jayme de  Aguiar,  José  Correia  Leite,  Lino  Guedes,  Luiz  Lobato,  Raul  Joviano  Amaral,  Paulo
Santos, Sofia Campos Teixeira, Abdias Nascimento, Ironides Silva, Isaltino Veiga dos Santos, José Pompilho
da Hora, Sebastião Rodrigues Alves, entre outros. Dedicou-se à literatura, contendo poemas, contos, histórias,
rimas; às mulheres,  abordando assuntos como alimentação, moda entre outros; homenagens aos negros do
rádio, teatro, eventos artísticos, bailes, formaturas, congressos culturais; além do culto aos abolicionistas e a
outras personalidades influentes da comunidade negra.  Informações obtidas no Catálogo da Imprensa Negra
do  CEDAP  da  UNESP  de  Assis.  Ver:  <  http://www.assis.unesp.br/#!/cedap---centro-de-documentacao-e-
apoio-a-pesquisa/acervo-do-cedap/catalogo-da-imprensa-negra/>. 

http://www.assis.unesp.br/#!/cedap---centro-de-documentacao-e-apoio-a-pesquisa/acervo-do-cedap/catalogo-da-imprensa-negra/
http://www.assis.unesp.br/#!/cedap---centro-de-documentacao-e-apoio-a-pesquisa/acervo-do-cedap/catalogo-da-imprensa-negra/
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(1948-1950), campanhas de alfabetização em pequena escala,  além de cursos de iniciação

cultural.16 Ainda  segundo  este  autor,  o  TEN  foi  criado  por  um  pequeno  número  de

profissionais liberais, artistas e ativistas negros liderados pelo escritor e artista plástico Abdias

Nascimento que, décadas mais tarde,  exerceria funções legislativas como deputado federal

(1983-1987)  e  senador  (1997-1999).17 Dentre  as  metas  principais  a  que  este  grupo  se

propunha, o seu fundador assinala que estava a aspiração de “resgatar, no Brasil, os valores da

pessoa  humana  e  da  cultura  negro-africana,  degradados  e  negados  por  uma  sociedade

dominante” e “trabalhar pela valorização social do negro no Brasil, através da educação, da

cultura e da arte” (NASCIMENTO, 2004: 210).  Nesse caminho, o TEN direcionava suas

ações em duas frentes: “promover, de um lado, a denúncia dos equívocos e da alienação dos

chamados estudos afro-brasileiros, e fazer com que o próprio negro tomasse consciência da

situação objetiva em que se achava inserido” (NASCIMENTO, 2004: 210).  Para lograr êxito

nesta missão, as estratégias que visavam a uma conscientização foram relatadas pelo próprio

Nascimento na seguinte passagem:

A um só tempo o TEN alfabetizava seus primeiros participantes, recrutados
entre operários, empregados domésticos, favelados sem profissão definida,
modestos  funcionários  públicos  –  e  oferecia-lhes  uma  nova  atitude,  um
critério  próprio  que  os  habilitava  também a  ver,  enxergar  o  espaço  que
ocupava o grupo afro-brasileiro no contexto nacional.  Inauguramos a fase
prática,  oposta  ao  sentido  acadêmico  e  descritivo  dos  referidos  e
equivocados  estudos.  Não  interessava  ao  TEN  aumentar  o  número  de
monografias  e  outros  escritos,  nem deduzir  teorias,  mas  a  transformação
qualitativa  da  interação  social  entre  brancos  e  negros.  [...]  Uma  teia  de
imposturas, sedimentada pela tradição, se impunha entre o observador e a
realidade, deformando-a. Urgia destruí-la. Do contrário, não conseguiríamos
descomprometer  a abordagem da questão,  livrá-la dos despistamentos,  do
paternalismo, dos interesses criados, do dogmatismo, da pieguice, da má-fé,
da obtusidade, da boa-fé, dos estereótipos vários. Tocar tudo como se fosse

16  Em direção  semelhante,  Petrônio Domingues  elenca  uma série  de  atividades  realizadas  pelo TEN:  “[...]
promoveu um curso de alfabetização, criou o Instituto Nacional do Negro (INN), um departamento de estudo e
pesquisa  sob  a  coordenação  do  sociólogo  afro-brasileiro  Guerreiro  Ramos;  colaborou  com a  Convenção
Nacional  do Negro  em 1945-1946;  organizou a  Conferência  Nacional  do  Negro,  em 1949,  e  o  Primeiro
Congresso do Negro Brasileiro, em 1950, reunindo intelectuais como Edson Carneiro, Darcy Ribeiro e Roger
Bastide. Ainda neste último ano, Abdias do Nascimento lançou sua candidatura a vereador do Rio de Janeiro,
pelo Partido  Social  Democrático  (PSD),  mas ela  foi  abortada.  [...]  instalou  o  Museu do  Negro,  encenou
algumas montagens em teatros do Rio de Janeiro e realizou concursos de beleza, denominados de Rainha das
Mulatas e de Boneca de Piche” (DOMINGUES, 2008: 263).

17  Abdias Nascimento relembrou, ironicamente, que a ideia da fundação do Teatro Experimental do Negro fora
“polidamente rechaçada pelo então festejado intelectual  mulato Mário de Andrade,  de São Paulo [...]”.  A
despeito  de  tal  negativa,  exaltou  as  primeiras  adesões  ao  projeto  dentre  as  quais  destacou:  o  advogado
Aguinaldo de Oliveira Camargo,  o pintor Wilson Tibério,  Teodorico dos Santos,  José Herbel,  o militante
negro Sebastião Rodrigues Alves, Arinda Serafim, Ruth de Souza, Marina Gonçalves, algumas empregadas
domésticas, entre tantos outros (NASCIMENTO, 2004: 210).
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pela primeira vez,  eis  uma imposição irredutível.  (NASCIMENTO, 2004:
210-211).  

Surgido em dezembro de 1948, o Quilombo foi o órgão por meio do qual o TEN trazia

a público suas perspectivas sobre a “vida, problemas e aspirações do negro” – trinômio que

compunha o seu subtítulo. Logo em sua primeira edição, a folha problematizava a “existência

ou não do preconceito de cor e de raça” no teatro brasileiro ao indagar Nelson Rodrigues: “A

que  atribue  o  afastamento  do  negro  ou  mestiço  dos  nossos  palcos?”  Como  resposta,  o

renomado dramaturgo enxerga como a principal causa “a certeza de que é pura e simples

questão de desprezo. Desprezo em todos os sentidos, mas físico, sobretudo”. Diante desse

cenário, a maioria das companhias teatrais utilizava como solução, brancos “brochados” de

preto para representar personagens africanas e negras.  Acrescenta ainda que havia poucos

papéis de destaque para o negro e, quando estes apareciam, remetiam a situações humilhantes

“onde os artistas de cor, ou fazem moleques gaiatos, ou carregam bandeja”.  Desse modo,

Rodrigues foi taxativo ao avaliar que era “preciso uma ingenuidade perfeitamente obtusa ou

uma má fé cínica para negar a existência do preconceito racial nos palcos brasileiros”. Assim,

concluiu que os atores negros tinham sua capacidade emocional, seu ímpeto dramático e força

lírica subestimados em detrimento de estigmas como a “molecagem” e a “cachaça” que ainda

pesavam  contra  eles  em  função  do  “preconceito  maior  e  irredutível,  que  é  o  da  cor”

(QUILOMBO, ANO I, 1948, Nº 1: 1).

Como já adiantamos, em conformidade com Michael Hanchard (2001), a atuação do

TEN não se limitou ao mundo dos palcos, também não contou apenas com negros em seu

quadro  de  colaboradores,  já  que  intelectuais  brancos  como  Gilberto  Freyre,  Thales  de

Azevedo e Rachel de Queiroz participaram de suas atividades, inclusive, escrevendo para o

Quilombo. Tampouco se restringiu ao âmbito local, já que sua existência era correntemente

elogiada no Alvorada, na Senzala e em O Novo Horizonte. Para além de referências elogiosas,

os objetivos comuns da elevação cultural da figura do negro na nacionalidade e o combate à

discriminação racial em nome de uma igualdade prevista em lei, mas pouco observada nas

relações cotidianas e institucionais, acabou por unir os ativistas do Rio de Janeiro e de São

Paulo. A aproximação oficial da ANB com o TEN em 1945 foi relembrada por José Correia

Leite nos seguintes termos: 

[...] reapareceu em São Paulo o Isaltino Veiga dos Santos. Ele veio do Rio de
Janeiro  dizendo  estar  em missão  de  um  grupo  de  negros  que  pretendia
realizar aqui em São Paulo uma convenção de fundo político, voltada para a
Constituinte que estava prestes a ser convocada. Eu expliquei que não podia
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participar porque já estava comprometido. A mesma coisa aconteceu com o
Góis. O Isaltino voltou para o Rio de Janeiro [...]. Mas não sei o que houve,
o Isaltino foi tirado daquela missão. Apareceu então o Sebastião Rodrigues
Alves com a mesma finalidade do Isaltino, e já com o título: Convenção
Nacional  do  Negro.   Ficamos  sabendo que  dentre  as  pessoas  do  Rio  de
Janeiro,  à frente  da organização,  estavam o Abdias  Nascimento,  Ruth de
Souza, Aguinaldo Camargo, Pompílio da Hora e outros.  Eles entendiam que
era  preciso  reivindicar  certos  direitos  do  negro  para  que  contassem  na
Constituição que estava em vias de ser feita. Da mesma maneira, [...] eu fiz
ver ao Rodrigues Alves que não podia participar dessa convenção, mas fiz
votos de que eles conseguissem realizar, como de fato realizaram. (CUTI,
1992: 144) 

Embora José Correia Leite e Fernando Góes não tenham participado da Convenção

Nacional do Negro Brasileiro, alguns outros membros da ANB e colaboradores do Alvorada

como, por exemplo, Francisco Lucrécio e Sofia Campos Teixeira, além de pessoas ligadas a

outros órgãos da imprensa negra de São Paulo, estiveram presentes no primeiro encontro que

teve lugar no edifício Martinelli em novembro de 1945.18 Um novo encontro seria realizado

em maio do ano seguinte, desta vez, no Rio de Janeiro. Formava-se, a partir de então, uma

rede que passaria a adotar uma postura mais pragmática entre as militâncias não só paulistas e

cariocas, mas que, como dimensiona a revista Senzala (Nº1, 1946: 10), congregou “elementos

do  Rio,  Espírito  Santo,  Minas  Gerais,  Rio  Grande  do  Sul,  além de  representantes  desta

capital”.  Poucos meses depois da realização do primeiro conclave, esta revista publicou sua

apreciação  do  mesmo  a  partir  das  impressões  de  Luis  Lobato,  colaborador  que  havia

participado  do  evento.  Ressalta-se  uma  visão  marcada  por  um  caráter  racialmente

democrático  e  integracionista  uma  vez  que,  para  este  articulista,  aquela  convenção  se

configurou na “reunião de intelectuais negros, mulatos, mestiços e brancos, do povo em geral,

para traçar rumos sociais e políticos a todos aqueles que pretendem acabar com a hipocrisia

social reinante e que procuram valorizar o negro brasileiro” (SENZALA, Nº1, 1946: 11). 

O referido pragmatismo, por sua vez, ficou explícito no corpo do principal resultado

obtido naqueles encontros,  qual seja, o  Manifesto à Nação Brasileira.  Por meio deste,  os

ativistas  expuseram  seu  descontentamento  e  reforçaram  a  importância  de  sua  união  e

autonomia política. O primeiro podia ser observado na afirmação de que somente “unidos a

18  Em  O  negro  revoltado,  Abdias  do  Nascimento,  principal  organizador  do  evento,  identifica  alguns  dos
participantes desta Convenção:  Francisco Lucrécio, Ten. Francisco das Chagas Printes, Geraldo Campos de
Oliveira,  Salatiel  dos  Santos,  José  Bento  Ângelo  Abatayguara,  Emílio  Silva  Araújo,  Aguinaldo  Oliveira
Camargo, Sebastião Rodrigues Alves, Ernani Martins da Silva,  Benedito Juvenal de Souza, Ruth Pinto de
Souza, Luiz Lobato, Nestor Borges, Manoel Vieira de Andrade, Sebastião Baptista Ramos, Benedito Custódio
de Almeida, Paulo Morais, José Pompílio da Hora, René Noni, Sofia Campos Teixeira, Cilia Ambrosio, José
Herbel e Walter José Cardoso (NASCIMENTO, 1982: 60-61).
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todo preço” conseguiriam se libertar do “desassombro de ser, antes de tudo, negros, e como

tais  únicos  responsáveis  por nossos destinos”.  Já  a  segunda,  se  evidenciaria  na recusa de

tutelas  e  patrocínios  quaisquer  que  fossem  ao  estabelecer  que  “não  precisamos  mais  de

consultar  a  ninguém  para  concluirmos  da  legitimidade  dos  nossos  direitos,  da  realidade

angustiosa  de  nossa  situação e  do acumpliciamento  de  várias  fôrças  interessadas  em nos

menosprezar  e  em  condicionar,  mesmo,  até  o  nosso  desaparecimento”  (MANIFESTO  À

NAÇÃO  BRASILEIRA,  1946  apud  FERRARA,  1986:  80).  Em  termos  mais  práticos,  o

documento  aprovado  pela  Convenção  Nacional  do  Negro  Brasileiro  apresentava  seis

reivindicações concretas, a saber: 

1- Que se torne explícita na Constituição de nosso país a referência à origem
étnica  do  povo  brasileiro,  constituído  das  três  raças  fundamentais:  a
indígena, a negra e a branca;
2- Que se torne matéria de lei, na forma de crime lesa-pátria, o preconceito
de cor e de raça;
3- Que se torne matéria de lei penal o crime praticado nas bases do preceito
acima, tanto nas empresas de caráter particular como nas sociedades civis e
nas instituições de ordem pública e particular;
4-  Enquanto não for  tornado gratuito o ensino em todos os  graus,  sejam
admitidos  brasileiros,  negros  com  pensionistas  do  Estado,  em  todos  os
estabelecimentos particulares e oficiais de ensino secundário e superior do
país, inclusive nos estabelecimentos militares;
5- Isenção de impostos e taxas, tanto federais como estaduais e municipais, a
todos  os  brasileiros  que  desejarem  se  estabelecer  com  qualquer  ramo
comercial, industrial e agrícola, com capital superior a Cr$ 20.000.00;
6- Considerar como problema urgente à adoção de medidas governamentais
visando à  elevação do  nível  econômico,  cultural  e  social  dos  brasileiros.
(MANIFESTO À NAÇÃO BRASIELIRA,  1946 apud FERRARA, 1986: 81-
82)

A despeito  de  essas  organizações  defenderem um discurso  da  necessidade  de  não

envolvimento político partidário, o Manifesto fruto da Convenção foi encaminhado para todos

os partidos políticos. Contudo, apenas a União Democrática Nacional (UDN), o Partido Social

Democrático (PSD) e o Partido Comunista do Brasil (PCB) – na figura do próprio Luís Carlos

Prestes  –,  retornaram indicando  apoio  (NASCIMENTO,  2003:  258).   Em março  do  ano

seguinte, ocorreria a votação da Assembléia Nacional Constituinte e, em função do contexto

de pós-guerra, a temática racial teria grande peso nos debates especialmente em relação ao

racismo contra o negro e ao anti-semitismo (GRIN; MAIO, 2013: 38). Na ocasião, o Senador

Hamilton Nogueira (UDN-DF) – “Senador dos negros” – foi o responsável por dar voz às
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deliberações  oriundas  daquele  Manifesto.  Sua  participação  foi  noticiada  e  felicitada  pelo

Alvorada:

[...]  Fez  o  nobre  Senador  uma  longa  advertência  aos  seus  pares  no
parlamento em torno da questão racial no Brasil.  Assunto que soube bem
formular,  focalizando muito  especialmente  o problema do negro e,  assim
fazendo,  denunciou  entre  outras  cousas,  a  injustiça  do fato  de  os  negros
brasileiros  não  terem ingresso  nas  escolas  militares  e  nem nas  carreiras
diplomáticas. 
O orador udenista combatendo todas e quaisquer restrições de caráter racial,
apresenta em suas humanas considerações, elementos de subsídios a serem
debatidos,  estudados  e  que  se  levem  em  conta  na  feitura  da  nova
constituição. 
Esse discurso mereceu pelo silencio da assembléia aprovação de todos os
parlamentares  presentes.  ALVORADA,  modesto  porta  voz  dos  negros
brasileiros, deixa aqui consignado as suas felicitações ao nobre representante
do povo.  (ALVORADA, ANO I, mar. 1946)

Contudo, a empolgação demonstrada pela folha ao narrar a recepção do discurso no

parlamento  não teria  vida  longa.  Apesar  da emergência  da questão racial  e  das  respostas

positivas dos partidos supracitados, as propostas do Senador Hamilton Nogueira, em especial

a que se referia à segunda reivindicação do Manifesto – tornar crime de lesa pátria qualquer

forma de preconceito baseado na cor ou na raça –, foram rejeitadas. Ironicamente, um dos

maiores opositores da proposta foi o PCB que, desta forma, contradizia o apoio anteriormente

demonstrado ao alegar a “falta de exemplos concretos” que legitimassem tal medida e que

esta,  caso  aprovada,  restringiria  o  “sentido  mais  amplo  da  democracia  constitucional”

(NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2000: 212).   

Embora  os  itens  deliberados  no  Manifesto  à  nação  brasileira não  tenham  sido

contemplados pela Constituinte de 1946, a sua formalização concreta naquele documento e a

própria tentativa de articulação com os partidos denotam uma mudança nas estratégias e na

linguagem política  que  o  associativismo  negro  adotaria  a  partir  da  redemocratização.  Os

caminhos  para o levantamento moral,  intelectual  e social  do negro deveriam passar  pelos

canais  possibilitados  institucionalmente  pelo regime democrático.19 Através  da negociação

19   Como bem indicou Paulina Alberto (2014: 387-8), a utilização de um discurso que se apropriou racialmente
da metáfora da democracia política “[...] marcou uma mudança real e não apenas semântica na forma como os
ativistas definiam a cidadania negra. [...] se referia a um conjunto de instituições e direitos imparciais que os
ativistas  podiam  usar  para  garantir  ganhos  concretos,  como  proteções  e  direitos  legais  para  os
afrodescendentes. [...] fazendo da igualdade racial o teste da incipiente democracia política do país.” Por sua
vez,  a  aposta  esperançosa  no  novo regime  que  se  instaurava  pode  ser  bem ilustrada,  por  exemplo,  pela
mensagem  que  a  revista  Senzala  (1946:  5)  publicou  quando  da  eleição  de  Eurico  Gaspar  Dutra  para  a
presidência  da  República,  alcunhando-o  de  o  “polarizador  das  esperanças  do  povo  brasileiro”.
Entusiasticamente, o órgão exaltou “a esperança do Negro do Brasil, esperança de poder contar com o apôio
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com os “poderes competentes, por todos os meios lícitos”, esperava-se que a cidadania, “o

ideal da Abolição”, fosse vivenciada no presente e garantida para o futuro. Somente desse

modo,  segundo  dizeres  do  próprio  documento,  os  “direitos  que,  de  fato,  se  nos  foram

outorgados  por  aquele  magno  acontecimento,  [e  que]  não  puderam,  entretanto,  ser

concretizados”  seriam conquistados  efetivamente  pela  sua  própria  atuação  e  ambição  em

corrigir os “prejuízos decorrentes não só nos domínios de ordem econômica, como nos de

ordem moral e espiritual”  (MANIFESTO À NAÇÃO BRASILEIRA,  1946 apud FERRARA,

1986: 81).  

A partir do Manifesto, a concretude das reivindicações da militância negra teria mais

visibilidade nas páginas de seus jornais. As denúncias de casos de discriminação de raça ou

cor em espaços públicos como escolas e carreiras militares, nos locais de trabalho e de lazer, a

melhoria das condições das empregadas domésticas,  do acesso à educação pública ou por

meio de campanhas de alfabetização, o incentivo à participação política através de campanhas

de conscientização do voto, a cobrança pela efetivação das igualdades jurídicas previstas na

Constituição, as implicações sociais e raciais de propostas para a vinda de imigrantes, entre

outras,  passaram  a  ocupar  espaço  cada  vez  mais  destacado  na  imprensa  negra.  Assim,

seguindo as diretrizes da Convenção Nacional do Negro, por meio da instrumentalização da

consciência  de sua “valia  no tempo e no espaço”,  os “patrícios  negros” incluir-se-iam na

sociedade e, mais que isso, (res)significariam sua auto-imagem e o papel que lhes cabia na

formação  da  nacionalidade.  Este  processo  de  pertencimento  não  visava  a  criação  de

enquistamentos raciais, bem ao contrário, tratava-se de uma integração ambivalente que, ao

passo que denunciava a existência do racismo, dialogava com o discurso da democracia racial

e conclamava a todos “sem distinção de sexo, idade, credo político ou religioso” para compor

as mesmas “fileiras” ao lado daqueles “pioneiros”, fazendo-se respeitar a “origem étnica do

povo brasileiro, constituído das três raças fundamentais: a indígena, a negra e a branca” no

mesmo patamar  de igualdade e  importância  (MANIFESTO À NAÇÃO BRASILEIRA,  1946

apud  FERRARA,  1986:  80-81).  Sentido  muito  próximo  ao  que  viria  ser  enunciado  pelo

Notícias de Ébano,20 jornal dos homens de cor santistas,  em finais da década seguinte ao

comentar sobre o preconceito racial:  

 

de S. Excia. Na campanha de auto-valorização, na sua luta contra as restrições  sociais,  no seu esforço de
integração perfeita no seio da coletividade brasileira. E o Presidente Dutra, estamos certos, reafirmará, levando
em consideração as medidas por nós pleiteadas, os seus propósitos de bem servir a sua pátria, esse Brasil
gigante que os nossos avós ajudaram a construir.”

20  Trata-se do “Órgão Noticioso do “Ébano Atlético Clube” que circulou em Santos em 1957. Foi dirigido por
Luis Lobato e entre seus colaboradores estavam Guiomar de Oliveira Barbosa e Eustachio Barbosa.



149

No Brasil não há pretos, há brasileiros, que falam a mesma língua e vivem
em um só  teto  com a  mesma  bandeira,  regidas  pelas  mesmas  leis,  e  é
exatamente  seguido dentro desses  princípios  democráticos que clamo aos
meus patrícios, para a frente, entusiasmo, sem recalque, pois somos todos
iguais, abandonamos o ponto de vista histórico e entramos na realidade, para
que possamos libertamo-nos desta inércia social para o bem do Brasil e do
povo. (NOTÍCIAS DE ÉBANO, ANO I, Nº 1, 1957: 1)

No período que se segue à realização da Convenção Nacional do Negro Brasileiro, a

mobilização do negro em torno das questões raciais continuaria intensa pelo país por meio da

circulação de seus jornais, da realização de novos encontros e com o aparecimento de outras

associações.   Em São Paulo, além dos já citados  Alvorada  (1945-1948),  Senzala  (1946) e

Novo Horizonte (1946-1961), circularam o Mundo Novo (1950), o  Cruzada Cultural  (1951-

1960), o Notícias de Ébano (1957), O Mutirão (1958), a revista Níger (1960), o Hífen (1960-

1962), o  Nosso Jornal  (1961) e o  Correio d’Ébano (1963); por sua vez, no Rio de Janeiro,

apareceriam, além do  Quilombo  (1948-1950), o  Redenção  (1950) e o  A Voz da Negritude

(1952). Conforme Michael Hanchard (2001: 31), nos programas e linhas editoriais de todas

essas  publicações,  predominaram  “as  tendências  normativas  da  época:  ascensão  social,

necessidade de uma elite negra e clamor pela igualdade de direito”. 

O TEN continuava ativo no Rio de Janeiro e,  em 13 de maio de 1949, realizou a

Conferência Nacional do Negro. Segundo a convocação presente no Quilombo (ANO I, Nº 3,

1949: 11), este foi “um instrumento de decifração do negro brasileiro” que visava “ouvir os

estudiosos, consultar os entendidos e ouvir os próprios negros” acerca das questões raciais.

Segundo Abdias Nascimento, autor desta convocação, a necessidade do encontro justificava-

se porque “a população de cor, em virtude de seu baixo nível cultural, não tem a preparação

necessária para definir  seus próprios problemas” (Quilombo,  ANO I, Nº 3, 1949: 11). Ao

mesmo tempo, o líder do TEN revelou a função daquela como uma espécie de laboratório

para outro certame a ser realizado em 1950, o 1º Congresso do Negro Brasileiro. Este, por sua

vez,  contou  com  um  comitê  organizador  que,  além  de  Nascimento,  era  composto  por

Guerreiro Ramos e Édison Carneiro.21 O Congresso buscava representar uma ruptura com o

teor ainda cientificista e folclorizante por meio do qual as temáticas negras e africanas eram

abordadas por nossa  intelligentsia, especialmente, em relação aos congressos realizados no

21  Neste  período,  circulava  por São Paulo o periódico negro  de tendência  socialista  Mundo Novo.  Em sua
primeira edição, datada de 24 de agosto daquele ano, a folha transcreveu o mesmo texto de divulgação da I
Congresso do Negro Brasileiro publicada no  Quilombo.  Neste,  pontuava os objetivos do evento, deixando
clara  a  ausência  de  ligação  com aos  congressos  realizados  anteriormente  no  nordeste,  como exposto  no
capítulo anterior. 
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Recife e na Bahia na década de 1930, como já foi dito no capítulo anterior. Mais que isto, o

propósito era que o certame destinasse “uma ênfase toda especial aos problemas práticos e

atuais da vida da nossa gente” (QUILOMBO, ANO I, Nº 2, 1948: 5). Tais pretensões podem

ser ilustradas em outra fala de Abdias Nascimento presente no Quilombo:

[...]  Sempre  que  se  estudou o  negro,  foi  com o  propósito  evidente  ou  a
intenção mal disfarçada de considerá-lo um ser distante, quase morto, ou já
mesmo empalhado como peça de museu. Por isso mesmo o Congresso dará
uma importância secundária, por exemplo, às questões etnológicas, e menos
palpitantes, interessando menos saber qual seja o índice cefálico do negro,
ou se Zumbi suicidou-se ou realmente não, do que indagar quais os meios
que  poderemos  lançar  mão  para  organizar  associações  e  instituições  que
possam oferecer oportunidades para a gente de cor se elevar na sociedade.
(QUILOMBO, ANO I, Nº 2, 1948: 5)

A despeito das intenções reveladas por Nascimento, o Congresso acabou marcado por

uma divergência interna que opunha dois grupos de participantes. De um lado, estavam os

intelectuais de orientação marxista Édison Carneiro, Darcy Ribeiro e L. A. Costa Pinto que

enxergavam o certame a partir de uma visão academicista, diminuindo o peso das questões

mais pragmáticas da vida social do negro nos trabalhos apresentados por entender que este

não possuía uma pauta de reivindicações sócio-econômicas ou políticas específicas. Como

oposição  à  primeira,  estava  a  corrente  majoritária  formada  por  intelectuais  negros  e

encabeçada  pelo  próprio  Abdias  Nascimento,  Aguinaldo  Camargo,  Ironides  Rodrigues  e

Sebastião Rodrigues Alves. Ao contrário dos primeiros, este grupo propugnava a necessidade

de um enfoque acadêmico crítico que, independente de sua orientação ideológica, abarcasse

as  legítimas  necessidades  cotidianas  da  população  negra  (PINTO,  1993:  350-351;

NASCIMENTO, 2003: 267-268). 

Divergências à parte, na plenária final foi aprovada, por unanimidade, a  Declaração

de  Princípios do  Congresso.  Em  linhas  gerais,  a  tônica  integracionista  observada  no

Manifesto à Nação Brasileira de 1946 também guiou as diretrizes deste documento.22 O texto

22  Alguns anos depois, em O negro revoltado, o próprio Abdias Nascimento (1982: 9-10) confirmaria tal postura
da militância negra deste período, revisando-a criticamente em tom de culpa e arrependimento: “[...] Devo,
contudo, alguns reparos a fim de situar minha posição diante de certos fatos passados. Exemplifico: à época do
I  Congresso  do  Negro  Brasileiro,  os  ativistas  da  causa  negra,  entre  os  quais  me incluo,  mantiveram um
comportamento demasiadamente conciliador para com a posição dos brancos liberais. Tal espírito apaziguador
decorria  da  consciência  democrática  de  se  permitir  e  respeitar  a  livre  manifestação  de  todas  as  idéias;
entretanto, acho que as concessões ultrapassaram os limites do tolerável. Foram longe demais as concessões
[...].  A tal ponto chegou essa equivocada linha de conduta que no meu próprio discurso inaugural  cometi
exageros conciliatórios citando positivamente os I e II Congressos Afro-Brasileiros, do Recife e da Bahia [...].
Sabemos ser o contrário a verdade histórica,  e só posso neste momento me penitenciar  por aqueles meus
excessos de condescendência para com os racistas deste país. Aquele espírito conciliador,  aliás, se provou
estéril e fraco.”
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salientava  que  “os  problemas  do  negro  brasileiro  são  apenas  um  aspecto  particular  do

problema geral do povo brasileiro, e que não será possível separá-los sem quebra da verdade

histórica  e  sociológica”  (DECLARAÇÃO  DE  PRINCÍPIOS,  1950  apud  NASCIMENTO,

2003: 269).  Fruto de um grupo que se considerava uma elite  negra,  em sua conclusão,  a

Declaração se  comprometia  com o  seu  “apoio  oficial  e  público  a  todas  as  iniciativas  e

entidades  que  visem  adestrar os  brasileiros  de cor  para  a  maior,  mais  rica,  e  mais  ativa

participação  na  vida  nacional”  (DECLARAÇÃO  DE  PRINCÍPIOS,  1950  apud

NASCIMENTO, 2003: 269).  

Como caminho para a efetivação de seus objetivos, as medidas recomendadas pelos

congressistas continuaram depositando grande fiança na educação, no associativismo e nas

instituições legais. Entre estas, estavam o estímulo ao estudo das reminiscências africanas; a

defesa da tradição nacional de igualdade; o incentivo à realização periódica de congressos

culturais e científicos; a inclusão de homens de cor nas agremiações partidárias; a cooperação

eficaz do governo contra a discriminação em repartições sociais; além de uma parceria com a

UNESCO para o estudo de soluções efetivas para problemas raciais, inclusive, por meio da

proposição  de  Congresso  Internacional  de  Relações  Raciais  a  ser  patrocinado  por  aquele

organismo.  Por  outro  lado,  confirmando  a  tendência  conciliadora  do  ativismo  negro  do

período,  a  carta  condenava  veementemente  fatores  que  classificou  como  “ameaças  à

tranqüilidade da família brasileira”, a saber: a exploração política da discriminação de cor, o

exclusivismo  racial  como  critério  para  o  associativismo branco  ou negro,  o  messianismo

racial, a proclamação da raça como critério de ação e fator de superioridade ou inferioridade

de  qualquer  natureza  e,  por  fim,  os  processos  violentos  de  tratamento  dos  problemas

decorrentes  das  relações  raciais  (DECLARAÇÃO  DE  PRINCÍPIOS,  1950  apud

NASCIMENTO, 2003: 269-270).  

Muito além da ratificação da opção pelas vias institucionais, a referência a UNESCO

entre as recomendações da  Declaração  revela o profícuo diálogo do ativismo negro com a

difusão  de  uma  sociologia  antirracista  como  chave  para  a  compreensão  e  resolução  dos

problemas de base racial promovida em âmbito mundial pela ONU em função dos horrores

vivenciados durante o Holocausto nazista. Um mês antes da realização do I Congresso do

Negro Brasileiro, aquela organização havia divulgado a Primeira Declaração sobre Raça da

UNESCO na  qual  revogava categoricamente  o  paradigma biológico  da raça  como agente

diferenciador  das  capacidades  humanas  e  argumento  explicativo  para  o  nível  de
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desenvolvimento dos diversos grupos humanos.23 Na esteira desta perspectiva, Marcos Chor

Maio informa que o evento definiu:

[...]  a  escolha  do  Brasil,  nessa  ocasião,  para  ser  objeto  de  uma  ampla
pesquisa sobre os aspectos que influenciariam ou não a existência de um
ambiente  de  relações  cooperativas  entre  raças  e  grupos  étnicos,  com  o
objetivo de oferecer ao mundo uma nova consciência política que primasse
pela harmonia entre as raças.  (MAIO, 1999: 143)

Ainda para este autor, a escolha do país deveu-se, sobremaneira, pela circulação de sua

imagem como paraíso racial oriunda do século XIX como contraponto ao contexto escravista

norte-americano. Como antecipamos no segundo capítulo, a essa altura, tal tradição havia se

reforçado em função da ampla aceitação dos ideais idílicos projetados por Gilberto Freyre em

CG&S  tornada  uma espécie  de “carteira  de identidade”  (ORTIZ,  1985:  42)  do brasileiro.

Nesse  ínterim,  o  discurso  de  uma  miscigenação  racialmente  democrática  ultrapassou  as

fronteiras brasileiras e ecoou nos mais diversos cantos do globo, tornando o Brasil lugar por

excelência  da  equidade  e  da  pacífica  convivência  entre  brancos  e  negros.  Conforme  o

sociólogo Fernando Henrique Cardoso (2008: 10), de fora, “a situação racial no Brasil era

vista pela ideologia predominante” e, na prática, esperava-se atestar cientificamente esta visão

de que, por aqui, “a relação interétnica seria marcada pela ausência de discriminação racial e

pela inexistência do preconceito de cor, dada a forte miscigenação ocorrida no país”. Fato

que, por sua vez, despertou a atenção de diversos organismos e intelectuais estrangeiros para a

compreensão das raízes sociológicas de tal situação. 

Diante  disso,  entre  1951  e  1952,  sob  o  patrocínio  da  UNESCO,  uma  série  de

pesquisadores nacionais e estrangeiros se dirigiram a diferentes regiões do Brasil a fim de

entender as realidades raciais vigentes no país.24 Neste empreendimento, o escrutínio a ser

realizado em São Paulo coube aos professores da USP, Roger Bastide e Florestan Fernandes,

que desenvolveram suas pesquisas por meio de uma “sociologia participativa”  25 que travou

23  Bem ao contrário, asseverava no seu 14º ponto: “Convém distinguir entre a “raça”, fato biológico, e o “mito
da raça”. Na realidade, a “raça” é menos um fenômeno biológico do que um mito social. Esse mito tem feito
um mal  enorme  no  plano  social  e  moral;  ainda  há  pouco,  custou  inúmeras  vidas  e  causou  sofrimentos
incalculáveis”.  (PRIMEIRA  DECLARAÇÃO  SOBRE  RAÇA DA  UNESCO,  1950).  Disponível  em:
<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001282/128291eo.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2014.

24  As pesquisas levadas a cabo pela UNESCO concentraram-se em algumas regiões do Brasil, como a Bahia,
São Paulo e Rio de Janeiro. Entre os pesquisadores que estiveram a frente desse projeto destacam-se nomes
como: Florestan Fernandes, Roger Bastide, Luiz de Aguiar Costa Pinto, Oracy Nogueira, Thales de Azevedo,
Charles Wagley, René Ribeiro, Marvin Harris, entre outros.

25  A expressão foi utilizada por Fernando Henrique Cardoso (2008: 15-16) no prefácio da 4ª edição de Brancos
e negros em São Paulo. Para este autor, quanto à metodologia das pesquisas da UNESCO em São Paulo: “Há
um esforço pioneiro para entender o papel dos movimentos sociais e de seus líderes no esforço de revisão da
posição  dos negros  na sociedade.  Para compreender  esses  processos foi  essencial  a  decisão  inovadora  de

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001282/128291eo.pdf
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contato direto com as lideranças negras locais. Uma ilustração informal dessa metodologia

está presente nas lembranças de José Correia Leite que narrou seu encontro com os sociólogos

do seguinte modo:

[...] a pesquisa foi entregue à orientação do Prof. Roger Bastide juntamente
com o Prof. Florestan Fernandes. Eles partiram para a realização de alguns
seminários. 
[...] Dentre as três partes da pesquisa (de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia),
a  mais  bem feita  foi  a  de  São  Paulo,  pois  na  metodologia  utilizada  os
professores  utilizaram os  alunos  para  saírem pelas  ruas,  irem à  porta  de
fábricas, etc. Eu fui procurado, também, por um rapaz [...] aluno do Prof.
Roger Bastide. O nome dele era Renato Jardim Moreira. Ele fez comigo um
trabalho  sobre  a  minha  participação  nas  lutas  sociais,  nas  entidades,  nos
jornais. Esse trabalho foi incluído na pesquisa da Unesco e também, mais
tarde,  na  tese  do  Prof.  Florestan  Fernandes,  A  integração  do  negro  na
sociedade de classes. [...] Terminada a pesquisa da Unesco, foi publicado em
1955 um substancioso volume pela Editora Anhembi, com o título Relações
raciais entre negros e brancos em São Paulo. (CUTI, 1992: 152-153)

 Os resultados obtidos por tais pesquisas acabaram produzindo uma ampla negação da

imagem idílica difundida e abriram espaço para que novos pensadores se estabelecessem.

Estes desferiram sérias críticas às ideias de harmonia e conciliação por mascararem as reais

condições em que se travaram as relações sócio-raciais na história brasileira, ao suavizar uma

longa história  de  exploração  e  exclusão  que  se  evidenciou  sobremaneira  no  pós-abolição

quando do estabelecimento de uma sociedade burguesa. Linha de argumentação crítica que se

notabilizou  especialmente  em  Florestan  Fernandes  e  demais  representantes  da  sociologia

Uspiana,26 sendo que este,  dentro  de uma ótica  marxista,  buscou desmontar  o  argumento

culturalista da democracia racial, intimamente ligado à interpretação freyriana, ao conceber

chamar os líderes daqueles movimentos para participarem das discussões e mesmo para orientarem muito das
interpretações acolhidas na pesquisa. Houve um ensaio de sociologia participativa. Essa técnica, bem como a
combinação  dela  com outras,  desde  a  reconstrução  histórica  da  vida  social  dos  negros  e  das  formas  do
preconceito  até  a  utilização  de  técnicas  de  pesquisa  de  campo,  mostram  a  ousadia  metodológica  do
empreendimento de Bastide e Florestan”. 

26  Posteriormente,  essa linha sociológica marxista  será mantida por outros intelectuais como Octavio Ianni,
Fernando Henrique Cardoso e Emília Viotti da Costa que continuaram, cada um a seu modo e falando de
diferentes  regiões  e momentos,  confrontando Gilberto Freyre  e seu  CG&S.  Nessa linha de argumentação,
claramente  as  interações  culturais  subordinam-se  à  realidade  material,  o  que  acaba  anulando  a  atuação
subjetiva e a negociação individual dos negros na constituição de sua identidade, na medida em que estes estão
presos às determinações materiais da ordem vigente.  Outros autores não diretamente filiados a esse grupo
teceram também suas  críticas  ao  pernambucano.  Em linhas  gerais,  criticaram os  aspectos  metodológicos,
ideológicos e  o  conservadorismo da obra;  são os casos de Dante Moreira  Leite,  Carlos  Guilherme Mota,
Thomas Skidmore, Clóvis Moura e Luis Costa Lima, por exemplo. A despeito de questões internas do texto,
Freyre também foi muito contestado em função de suas preferências políticas, sobretudo por sua aproximação
com sistemas de governo autoritários, como ocorreu com a ditadura salazarista em Portugal e com sua ligação
com a ditadura militar no Brasil.
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uma  sociedade  indelevelmente  estratificada  em  função  dos  padrões  das  relações  raciais

excludentes – e não harmônicas – que perpassavam a história brasileira e que se perpetuaram

de modo a impedir a integração da população de cor no momento em que se solidificava uma

sociedade burguesa de base industrial, sobretudo em São Paulo.  Logo, para o sociólogo, a

democracia racial não passava de um mito. O tom que a análise sociológica que Fernandes

tece do histórico das relações  entre  brancos e negros contrapõe-se abertamente à imagem

expressa por Freyre em termos de uma “democratização social”, sentido no qual denuncia

que:

[...] esses mecanismos possuem outra função: a de manter a distância social e
o padrão correspondente de isolamento sócio-cultural, conservados em bloco
pela  simples  perpetuação  indefinida  de  estruturas  parciais  arcaicas.  [...]
qualquer  que  venha  a  ser,  posteriormente,  a  importância  dinâmica  do
preconceito de cor e da discriminação racial, eles não criaram a realidade
pungente  que  nos  preocupa.  Esta  foi  herdada,  como  parte  de  nossas
dificuldades em superar os  padrões de relações  raciais  inerentes  à ordem
social escravocrata e senhorial. Graças a isso, ambos não visavam, desde o
advento  da  Abolição,  instituir  privilégios  econômicos,  sociais  e  políticos
para beneficiar a “raça branca”. Tinham por função defender as barreiras que
resguardavam, estrutural e dinamicamente, privilégios já estabelecidos e a
própria  posição  do  “branco”  em face  do  “negro”,  como raça  dominante.
(FERNANDES, 1965: 193-194, aspas do autor)

Não há,  portanto,  na  visão  de  Florestan  Fernandes,  nenhum traço  democrático  na

sociedade brasileira,  nem racial  e nem social.  Cenário bem diferente da versão tecida em

CG&S, em que a dinâmica patriarcal permitia certa mobilidade aos descendentes de escravos

– mulatos –, muitos deles obtendo grande destaque, inclusive. Para o sociólogo uspiano, a

herança da escravidão – analfabetismo, certa aversão ao trabalho e pouca habilidade industrial

– pesava sobre o negro e o impedia de se integrar ao mercado de trabalho competitivo que

substituiu as relações escravistas, determinando sua exclusão nas diferentes esferas sociais em

detrimento  do  branco.  Argumento,  por  sinal,  corrente  nos  jornais  da  imprensa  negra

largamente utilizados pelo autor na feitura de sua tese. 27

27  Edward E. Telles (2004: 33-34) explicou a divergência entre as interpretações dos dois autores a partir de suas
premissas teórico-metodológicas. Para este autor, “[...] Os adeptos de Freyre tendiam a segui-lo em sua ênfase
nas relações horizontais de sociabilidade, em prejuízo das relações verticais econômicas, presumivelmente por
acreditarem que os indicadores da integração de minorias na sociedade, como a miscigenação e o casamento
inter-racial,  representariam melhor as  relações raciais  atuais  e  futuras.  [...]  Por outro lado,  o conflito  e  a
exploração  encontrados  no mercado de  trabalho e  na hierarquia  racial  naturalizada,  onde os  negros  eram
subordinados, eram vistos por eles como transitórios ou pouco problemáticos. Em contraste, Fernandes e seus
contemporâneos  brasileiros  da  UNESCO  concentraram-se  principalmente  nas  relações  hierárquicas  de
desigualdade racial e na discriminação racial que as causou. [...] Fernandes ignorou a mistura racial, que era
mais valorizada no tradicional Nordeste. [...] Foram a desigualdade social e as questões sobre desenvolvimento
que motivaram Fernandes e seus seguidores a pesquisar as relações raciais.” 
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Como visto até  aqui,  a  mobilização em prol da “redenção do negro” ao longo da

década de 1940 foi intensa.  O aparecimento de novas associações, a realização de congressos,

conferências e a circulação de impressos questionaram severamente a concepção hegemônica

no imaginário do período sobre a ausência de preconceitos em nossa sociedade. Nas páginas

da imprensa negra, a denúncia de casos de discriminação com base na cor e na raça mostrou-

se cada vez mais presente.  O editorial do Alvorada de junho de 1946, por exemplo, atacava

mais um dos “traiçoeiros embustes do preconceito de cor” ao solidarizar-se com o protesto de

um grupo de operários negros da cidade de Campinas barrados em uma festa organizada pelo

grêmio da fábrica onde trabalhavam. Para a folha, a razão para tal fato era evidente, pois, os

convites comprados por aqueles nada valiam já que:

no momento de usufruir dos seus direitos são barrados pelos seus camaradas
brancos [...]. Mas, sem grandes comentários perguntamos: - quem foi que
disse que o preconceito de cor é uma simples luta de classe? No entanto, o
que separou esses operários não foi outra coisa que a cor epidérmica ou suas
origens raciais. (ALVORADA, ANO I, jun., 1946: 1)

Em outra  edição,  trazia  breve  nota  reproduzindo um relato  de  Raquel  de Queiroz

expondo o caso de um rapaz que fora impedido de entrar na biblioteca pública de Niterói em

função de sua cor. Assim, o jornal reproduziu uma fala da escritora para criticar a ausência de

uma legislação que penalizasse práticas dessa natureza. Comentando aquela situação, Queiroz

recomendava:  “[...]  Quando isso acontecer,  faça barulho,  não tema o escândalo,  chame o

primeiro guarda e mande prender o atrevido”. Contudo,  Alvorada  lamentou-se por meio do

diálogo  com  a  literata:  “De  fato,  isso  deveria  ser  assim:  mas  não  é!  [...]  por  isso  que

entendemos que o negro brasileiro deve se organizar para valorizar-se e impor-se sempre que

o seu brio seja ofendido e manietado os seus direitos” (ANO III, Nº30, 1948).28 

O Novo Horizonte  publicou na primeira página de sua edição de maio de 1947 um

texto  de  Lino  Guedes,  importante  poeta  e  militante  do  período,  negando  a  ideia  de

inexistência de preconceitos de cor em São Paulo. A crítica presente destinava-se ao governo

que não fazia valer as premissas de igualdade previstas na “Carta Magna” que, em realidade,

tinha mero “efeito de turismo”.  Para tanto, a reflexão parte da narração de um entrevero

ocorrido entre  um “preto exausto depois  de um dia de trabalho” com um conhecido seu,

descrito apenas como um “branco embriagado”. Segundo narra Guedes, este encontro acabou
28  Cabe lembrar  que a Lei  Afonso Arinos,  a  primeira  contra  a  discriminação  racial  no país,  só viria  a  ser

aprovada três depois desta denúncia. Ainda assim, segundo Michael Hanchard (2001: 131), tal dispositivo tão
somente  “transformou  a  discriminação  racial  num  delito  apenas  passível  de  multa,  mas  não  de  prisão,
equivalente a uma multa de trânsito”. 
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em uma discussão que chegou ao “correr de sangue” no momento em que o trabalhador foi

ofendido pelo seu conhecido: “Seu Negro atôa!”. Diante de tal ofensa, o caluniado respondeu

ufanando-se da honra e orgulho de sua cor, porém, não mantendo a calma, utilizou como

“argumento” uma punhalada no seu opositor. Embora condene a atitude daquele seu irmão de

cor, o poeta a entendia justificável, pois só o preto sabe o dano psicológico que é ter “os

brios” atacados “desprezivelmente em sua designação racial: NEGRO!”.29

No mesmo número, outro texto partiu da condenação do estado de abandono vivido

pela população de cor,  identificando que “ser negro no Brasil  significa somente  viver  na

presença de severas limitações” nas mais diversas áreas: trabalho, lazer, estudos e carreira

militar. A denúncia se volta nominalmente contra grandes clubes “como o Pinheiros, Floresta,

Paulistano,  Minas  Tênis  Clube  e  muitíssimos  outros”  que  não  permitiam “o  ingresso  de

elementos negros em suas fileiras com o fito de praticar natação, bola ao cesto, etc.” Ao negro

que desejasse praticar tais esportes, restava como única opção “enfrentar as águas sujas do

Tietê ou um rio Arruda” (NOVO HORIZONTE, ANO II, Nº 11, 1947: 1). 

Nestes  jornais,  a  ideia  da  incompatibilidade  de  uma  sociedade  que  se  queria

democrática e civilizada,  mas que ainda permitia práticas discriminatórias, ultrapassaria os

limites  nacionais  e,  constantemente,  buscaria  na  sociedade  norte-americana  casos  de

preconceito  racial  para  fortalecer  a  necessidade  da  luta  local  entre  seus  leitores.  Nesse

caminho, eram recorrentes as menções de casos de linchamentos e outras privações sofridas

pelos irmãos de cor ao norte da América. Assim, o Alvorada (ANO I, abr., 1946) publicou um

poema de Solano Trindade ironicamente intitulado “Civilização Branca”, cujos versos atestam

a contradição mencionada:  “Lincharam um homem/ Entre  os arranha-céus,/  (li  no jornal)/

Procurei o crime do homem/ O crime não estava no homem/ Estava na cor da sua epiderme.”

A comparação entre as duas realidades comumente indicava o absurdo do segregacionismo

como  prática  legalmente  aceita  em  determinados  estados  daquele  país.   Por  outro  lado,

afirmava que, no Brasil, embora não houvesse uma tradição de agressões físicas, havia um

“linchamento moral”.  A mesma edição que estampou o poema supracitado, também noticiou

a ação violenta da seita Klu Klux Klan nos EUA. O tom era de indignação, pois, para este

29  No segundo número de Senzala, Mário de Andrade publicou “A superstição da côr preta” no qual aborda a
polissemia dos termos preto e negro em diferentes sociedades e tempos. Em um sentido muito próximo ao caso
comentado por Lino Guedes, Andrade assinala que: “Se qualquer um de nós, Brasileiros, se zanga com alguém
de côr  duvidosa e quer  insultá-lo,  é  freqüente  chamar-lhe:  -  Negro!  Eu mesmo já tive que  suportar  esse
possível insulto em minhas lutas artísticas [...]. Em quase todos ou todos os povos europeus, o qualificativo
‘negro’,  ‘preto’,  é dado às coisas ruins, feias e maléficas.  [...]  Aliás, entre os próprios africanos a antítese
branco-negro pra simbolizar o Bem e o Mal persiste, sendo difícil já agora dizer se tradição deles mesmos ou
lhes transmitidas pelos brancos europeus” (SENZALA, ANO I, Nº 2, 1946: 5).
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periódico,  era inconcebível  que “o país de Lincoln” não combatesse tal  grupo, sobretudo,

contrapondo-o com a participação fundamental dos negros nas guerras em que defendeu os

interesses daquele país (ALVORADA, ANO I, abr., 1946).

Entre os casos de discriminação que causaram grande repercussão nas páginas dos

jornais negros daquele momento, estava o da antropóloga negra norte-americana Irene Diggs,

barrada no Hotel Serrador no Rio de Janeiro em fevereiro de 1947, mesmo já tendo reservas

adiantadas e em missão oficial de estado.30 A indignação no meio negro foi grande e apareceu

em diversos  momentos  de  sua  imprensa.  Na edição  publicada  no  mesmo mês,  Alvorada

comentou  uma  entrevista  de  Diggs  a  um jornal  brasileiro  não  identificado  a  respeito  da

ocorrência.  A fala da antropóloga é interessante, pois desmonta a ilusão comum ao período e

que carregava  desde  sua  infância  de  que  o  país  fosse  a  maior  referência  de  convivência

democrática, brancos e negros com ausência de preconceitos. 

– O Brasil me desencantou. No meu Estado, desde menina desejei conhecer
o Brasil. Era seduzida pela distância e pelo que se dizia que, neste país, havia
uma fraternal convivência entre brancos, negros, mulatos e índios. Isso, a
meu ver, é ponto básico e substancial para uma verdadeira democracia. 
[...]  tive uma desilusão:  não consegui  me alojar  num hotel  onde já tinha
aposentos reservados. Tudo porque sou negra. Agora estou convencida de
que no Brasil há mais preconceitos de raça do que em qualquer outro país da
América  a  exceção  dos  Estados  Unidos.  No  entanto,  no  meu  país,  este
preconceito  tende  a  desaparecer  ao  passo  que  aqui  a  tendência  é  para
aumentar. (ALVORADA, ANO II, Nº 17, 1947: 1)

A interação racial entre Brasil e EUA também apareceu na vigésima edição de O Novo

Horizonte. 31 Esta informou a respeito de uma carta de protesto enviada por diversos diretores

de entidades culturais brasileiras para o presidente norte-americano Truman posicionando-se

contrários  à execução na cadeira  elétrica de três  negros da mesma família  (mãe e  filhos)

acusados de assassinar um fazendeiro que lhes agredira. O documento alegava tratar-se de

legítima  defesa  por  parte  dos  condenados  e  que  a  execução  consistir-se-ia  em  um

“linchamento legal”. Novamente, utiliza-se o argumento da incompatibilidade entre princípios

democráticos e a discriminação racial que, segundo a notícia, configurava uma aberração para

com a memória dos grandes presidentes do passado. Entre os signatários daquela missiva,

estavam os membros do TEN Abdias Nascimento, o poeta Solano trindade, a atriz Ruth de

Souza,  entre  outros  (O NOVO HORIZONTE,  ANO II,  Nº  20,  1948:  1).  Já  no  artigo  “O

30  Outro caso semelhante a esse, dessa vez com a bailarina Katherine Dunham, ocorreria no fim da década.
Diante da repercussão, foi sancionada a Lei Afonso Arinos em 1951.

31  Acerca das interações e influências entre os movimentos negros de Brasil e EUA, ver: (PEREIRA, 2010)
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elemento negro na terra do Tio Sam” de Aristides Barbosa o jornal historiou a situação do

negro nos EUA, revelando a existência de uma rede de troca de informações por meio de

cartas composta por elementos da raça residentes naquele país com negros da África, Porto

Rico, França e México.  As impressões demonstram que, por lá, os negros, em função de um

preconceito mais declarado que aqui, possuem um maior grau de consciência racial diante da

grande  força  do  preconceito  norte-americano.   Indica  ainda,  a  presença  de  brasileiros  e

argentinos  que  estudavam naquele  país,  ressalvando  que  entre  estes  não  se  encontravam

negros. Ao final, o autor comemora a ausência de grupos como “a Ku Klux Klan e do Jin

Crows” no Brasil, e entende que a postura a ser adotada aqui deveria tomar aquela por modelo

de coragem pela conquista  das “mais  brilhantes  vitórias  no terreno cultural  e  econômico,

frente a frente com terríveis metralhas e canhões do preconceito” (O NOVO HORIZONTE,

ANOI, Nº3, 1946). 

A realidade racial norte-americana também apareceu como mote de comparação para a

denúncia da discriminação local em “Preto aqui não forma” de Paulo Monte Serrat publicado

nas páginas do Cruzada Cultural em 1951.32 O texto narra um sentimento de arrefecimento do

entusiasmo dos pretos brasileiros em relação aos EUA ao ouvirem as histórias de segregação

e linchamento dos negros por lá, muitos deles com conivência da própria polícia. Para tanto, o

autor retoma a história da imigração em São Paulo no pós-abolição para expor o cenário de

ampla diversidade racial que se forjou no estado, onde poucos pretos puderam se sobressair.

O fito é a condenação da prática corrente de se negar ao negro o direito de dividir os mesmos

espaços físicos que os brancos, não diferindo muito, neste sentido, daquele país da América

do Norte. Na ocasião, o cenário era a pequena cidade de Rio das Pedras no interior do estado

onde era comum a prática de não se aceitar negros para cortarem cabelo nos mesmos salões

que os brancos, aliás, em nenhum salão da cidade. Assim, relata a situação de muitos terem

que  reunir  seus  parcos  recursos  e  ir  até  Piracicaba  para  lá  “derrubar  a  mata  cerrada  da

cabeça”, alguns iam mesmo a pé. A descrição toma forma no seguinte diálogo: 

Nossa  atenção  foi  chamada  pela  presença  de  alguns  pretos  guedelhudos.
Perguntamos  ao escrivão,  Sr.  Baroni,  os  pretos  da terra não costumavam

32  De acordo com as informações que conseguimos na própria fonte, este jornal circulou em São Paulo entre
1951 e 1956 (não conseguimos certificar quando circulou a última edição). Possui um caráter extremamente
conservador e uma forte base na religião. Era a voz impressa da Cruzada Cultural e Social do Preto Brasileiro
entidade criada em São Paulo pelos idos de 1948 por José da Silva Oliveira.  Segundo a própria folha: “No
Brasil não há problema racial com relação ao preto, o que há é o seu estado de miséria geral, mais acentuado
do que em outra raça qualquer. Êle não tem iniciativa própria, pelo que diz respeito às coisas úteis. E com
razão,  mas  a  Cruzada  no  propósito  a  que  foi  fundada,  está  procurando  despertar  nele  esse  interesse”
(CRUZADA CULTURAL, ANO II, Nº8, 1951: 2)
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cortar o cabelo, ou será o preço do corte que os obrigava a tal como medida
de economia.  
[...] – Não seu Tenente, não é desleixo ou o preço do corte de cabelo que os
faz andar assim. [...] Os barbeiros daqui não trabalham para gente de côr. [...]
Tem havido caso de preto importante em trânsito por esta cidade, e que,
depois de se ter sentado e aprumado o craneo ebúrneo, recebeu a advertência
que já se transformou em conduta: “O senhor vai me desculpar, mas não
trabalhamos  para  pessoas  de  côr.  (CRUZADA CULTURAL,  ANO I,  Nº6:
1951: 2)

Negociando  sinuosamente  com  um  imaginário  imerso  no  discurso  da  democracia

racial  e  a  ambiência  de um “linchamento  moral”  que  acusavam sentir  no Brasil,  a  auto-

imagem  que  se  busca  romper  era  aquela  que  identificava  o  negro  como  “Zé  Povinho”

pormenorizada na coluna Linha de Frente do Alvorada:

Nós  somos  o  Zé  Povinho  a  arraia  miúda,  com todos  os  seus  inegáveis
defeitos e com todas as ricas qualidades potenciais. Somos os homens tristes,
as  mulheres  melancólicas  que  desfilam  nas  “gafieiras”  e  fremem  nos
batuques do carnaval para disfarçar o sofrimento. 
Somos  também  humanos  dignos  de  melhor  vida,  porém  sentimos  o
rebaixamento em que querem colocar, as injurias que nos assacam porque
em 60 anos de má liberdade, não pudemos por nós próprios recuperar-nos da
atrofia que 300 anos de cativeiro acarretou-nos
Somos  os  párias  que  vivemos  das  sobras,  mergulhados  na  ignorância,
mortificados  pela  subnutrição,  poluídos  pela  tuberculose,  infectados  pela
cachaça, complexados pelo desespero e pelo isolacionismo, mau grado todos
os  esforços  para  melhorar  nosso  nível  econômico-cultural.  (ALVORADA,
ANO III, 1948: 1)

Esta auto-imagem de “Zé Povinho” guarda grande proximidade com a ideia de anomia

social  presente em Florestan Fernandes.33 Assim, no desenho desta nova identidade negra,

mantinham-se traços  ainda  muito  fortes  de  introjeção  dos  estigmas  com os  quais  sempre

foram  detratados.  Ao  mesmo  tempo,  diferentemente  do  padrão  da  maioria  das  falas

observadas no primeiro capítulo, o argumento histórico e social se fortalece na negociação

identitária em andamento. 

33  Fernandes em seu  A integração do negro na sociedade de classes (1965), contextualiza as três primeiras
décadas do novecentos  paulista e atribui ao processo de transição da ordem escravista  para o capitalismo
industrial  e,  consequentemente  da  urbanização,  um  caráter  eminentemente  excludente  à  figura  do  negro
egresso do cativeiro. Identifica uma série de aspectos socioeconômicos tais como: o analfabetismo, a aversão
ao  trabalho  e  a  pouca  aptidão  para  a  indústria,  por  exemplo,  como  estruturantes  de  um  processo  de
marginalização. Este, do seu ponto de vista, levou a camada negra da população a se manter fora das boas
colocações do sistema produtivo – quase sempre preterido pelos imigrantes brancos – e impossibilitando-a de
atingir, por si só, o grau de organização necessário para galgar melhores condições sociais. Situação herdada
da escravidão que conceitua como “anomia social do negro” que gerou uma baixa capacidade de competição
no negro na nova ordem vigente e que é apontada como a causa máxima e contínua de sua miséria.  
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O ativismo demonstrado até aqui, por meio de congressos, conferências e da imprensa

negra despertou a crítica de parcela da sociedade, sobretudo, entre alguns intelectuais e jornais

de  grande circulação  da  imprensa  “branca”.  A crítica  à  mobilização  negra  apoiava-se no

argumento da configuração de um “racismo às avessas” que, por sua vez, era constantemente

negado pelos militantes.34 A luta pela implementação de seus anseios e aspirações se guiava

por  ideais  extremamente  patrióticos  e  cívicos  que  buscavam  a  integração  social  e  o

reconhecimento de sua importância histórica para a formação da nação e a positivação de sua

imagem na  representação  do  brasileiro.  Negava-se,  desta  forma,  qualquer  aspecto  de  um

caráter  racista  por  parte  desta  mobilização,  este  era  considerado  uma  “ideia  daninha  ao

desenvolvimento de nossa obra” como ilustra a seguinte passagem do Alvorada:

No Brasil,  como em outras  partes  da América,  o  homem negro tem um
problema. Uma luta pela sua assimilação, que se processa pela conquista da
igualdade  de  seus  direitos  e  do  livre  acesso  aos  progressos  de  suas
atividades.  São  movimentos  verdadeiramente  heroicos,  êsses  que
empreendemos pela nossa nivelação e reajustamento de nossa estabilidade
social, cultural e econômica. 
Contudo,  podemos  verificar  que,  dentro  desse  nosso  proprio  espírito  de
associação, a politica, desde que não ultrapasse os seus limites – dos nossos
deveres – sempre se manifesta. Isto pela voz de alguns de seus membros, os
mais ambiciosos e apaixonados. Porém, sem um partidarismo racial, porque
a  função  de  um  partido  é  disputar  o  poder,  e  isto  seria  uma  ação  já
condenada  e  além  do  mais,  é  uma  solapação  dos  princípios  de  ordem,
mesmo na  vigência de um regime democrático. (ALVORADA, ANO I, mar.,
1946) 

Logo, o ideal era a assimilação do negro ao nacional, sem a necessidade de se incorrer

em quaisquer “enquistamentos raciais”. Aspecto que pode ser dramaticamente observado no

texto “Cogitações de um negro sobre o Hino Nacional” (ALVORADA, ANO I, abr., 1946: 1),

do médico  e  educador  Sócrates  Marback de  Oliveira.  O autor  desmonta  a  letra  do  Hino

Nacional, rearranjando seus versos com o intento de comparar o momento vivido à narrativa

histórica projetada em 1909. Sobressaem-se as críticas à efetivação da condição de liberdade e

igualdade entre os brasileiros. De partida, antecipa que a composição do poeta Duque Estrada

“traduziu apenas um futuro, talvez bem distante” que não havia se efetivado, sobretudo, para

34   Com essa perspectiva, o controverso artigo “NEGROS DO BRASIL” escrito por Paulo Duarte no O Estado
de São Paulo (16/abril/1947: 5) possivelmente seja o mais representativo, pois, para o articulista: “Começa a
surgir no Brasil, com todo horror que o caso encerra, um problema que, por não existir, era o capítulo mais
humano talvez da nossa história social: o problema do negro. O curioso porém é que aparece agora não criado
ou agravado pelo branco, mas por uma prevenção agressiva que se estabelece da parte do negro contra o
branco. É mais um legítimo fruto podre entre tantos com que nos aquinhoou a ditadura.”  O texto causou
grande polêmica entre o meio  negro, merecendo, inclusive, resposta publicada no  Alvorada.   Para maiores
detalhes destes embates, conferir George Andrews (1998: 285-287). 
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os  filhos  negros.  Estes  ainda  continuavam  privados  de  liberdade  e  mantinham-se

“irreconhecidos pelos outros irmãos”, tornando-se “os enteados e engeitados...”. A metáfora

utilizada  para  representar  a  relação  entre  o  branco  e  o  negro  recorre  ao  texto  bíblico,

identificando  o  último  à  figura  de  Abel  que,  martirizado,  vilipendiado  e  escravizado  por

Caim, “não conseguiu ainda ser banhado pelos raios fulgidos do Sol da Liberdade que brilhou

no céu da [mãe] Pátria” (ALVORADA, ANO I, abr., 1946: 1). 

Há um ressentimento latente em relação à exclusão do negro na nacionalidade, mesmo

este tendo se extenuado em gemidos para a construção do Brasil. A pátria amada e idolatrada

não  salvara  a  todos  e  demonstrava  “desamor  por  alguns  de  seus  filhos”  em  função  da

inexistência de justiça social, aspecto que impossibilitaria a paz idealizada pelo hino.  Assim,

para Oliveira, o negro aparece como maior vítima desta indiferença já que sofria sanções e

boicotes  no  exercício  de  determinadas  funções  e  na  privação  de  sua  presença  em certos

espaços.

Os negros, os filhos maltratados, vilipendiados, martirizados e escravizados
moralmente até hoje,  esperam os beneficios dos raios  fulgidos do Sol da
Liberdade para poder ingressar na Diplomacia, nas altas funções publicas,
nos  congressos  federais  e  estaduais,  aos  ministerios  e  secretariados  (que
clamor não existiria se um negro fosse convidado para ministro de Estado?)
nas  representações  da  Pátria  no  exterior,  nos  oficialatos  do  exército,  da
marinha e da aeronautica... (ALVORADA, ANO I, abr., 1946: 1)

Oliveira  remonta  historicamente  a  contribuição  heróica  da  raça  para  a  nação  a

Henrique Dias, pois, já em seu tempo, era “o nosso peito” que desafiava a própria morte.

Bravura à parte, como contrapartida, coube a estes “filhos maltrapilhos” o esquecimento, a

condição social de “párias” e a figuração como espécie de “sub-brasileiros” nos quadros da

nacionalidade. Tendo como horizonte as precárias condições de vida da maioria dos negros, o

autor conclui que o Brasil só seria realmente um “belo, forte e impávido colosso” quando,

num  período  futuro,  todos  pudessem  se  libertar  dos  “grilhões  materiais”  que  ainda  os

prendiam  desde  a  abolição,  quando  a  Constituição  deixasse  de  ser  apenas  “fantasias  de

direito” e todos pudessem gozar de igualdade para viver a liberdade idealizada ou, na alegoria

utilizada: “Serás mãe gentil dos filhos deste solo quando para todos, o preço do café for um e

único”.  Ao final,  há um clamor em tom dramático: “O Pátria amada,  salva os teus filhos

negros da escravidão moral em que permanecem!” (ALVORADA, ANO I, abr., 1946: 1).
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No caminho para a construção do tipo nacional, a positivação do ser negro toma forma

evidente no O Novo Horizonte através do texto “Negro!!! Você é Importante!” cujo objetivo

visa o aumento da auto-estima do público leitor:

Negro!!! Não se esqueça disso: você é importante, importantíssimo. A sua
côr,  esse  tão  decantado problema,  não  pode  e  não  deve  influir  nos  seus
desígnios.  Lembre-se  que  uma  coisa  ninguém  lhe  poderá  tirar:  a
personalidade. Se tal não fora, você não teria coragem para agir de acordo
com  sua  vontade  e  nem  teria  liberdade  de  pensamento  e  escolha.  Dos
inúmeros defeitos de sua raça, bem poucos lhe poderão ser imputados com
justiça. Deram-lhe a corda, mas negaram-lhe a caçamba para conseguir água
com que estancar a sede. Deram-lhe liberdade, mas negaram-lhe, no mundo,
uma posição equivalente a sua personalidade de raça que muito fez por um
país que intimamente não a quer.  Mas... não desanime! Conquiste a posição
que de direito lhe pertence. [...] Este é o dever da Raça Negra! Isto deve ser
conseguido!  Quando  se  relembra  que  o  passado  altivo  e  salpicado  do
valoroso  e  heróico  sangue  do  negro![...]  Deem-me  o  que  me  pertence.
Nossos direitos são iguais! (NOVO HORIZONTE, ANO II, Nº12, 1947: 1)

3.2 – Estreitando laços atlânticos: as Áfricas descobertas pela imprensa negra paulista
(1946-1978).

“[...] a África era bem desconhecida. Parecia que estava sendo descoberta naquele momento. Todo
mundo estava voltado para o que acontecia lá.” (José Correia Leite)

Ser negro de alma negra,
não está na cor
nem no sangue,

está no pensar e  agir
Na luta pela afirmação

do negro brasileiro
está a força do

negro brasileiro país. 
(CADERNOS NEGROS, 1978)

Neste  processo  de  autovalorização  do negro  para  a  construção  de  uma identidade

positiva a ser incorporada à representação do elemento nacional entre as décadas de 1940 e

1960, a África apareceria  como referência por meio de notícias reproduzidas da imprensa

nacional e estrangeira, obras literárias de escritores africanos e o contato das associações com

grupos  de  intelectuais  estrangeiros  que  se  dedicavam  a  pensar  a  causa  negra  e  africana.
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Ambiguamente, algumas das publicações dessa imprensa, ao se reportarem àquele continente

ou aos seus habitantes, acabaram tecendo representações que ainda reproduziam estereótipos

negativos com os quais aqueles foram historicamente identificados.

 Na edição de maio de 1946, o Alvorada discutia o estado da pintura entre os artistas

negros  do  momento,  principalmente,  a  partir  da  obra  de  alguns  norte-americanos  que

gozavam de certo sucesso. Ainda assim, ressaltava a folha, os poucos que haviam conseguido

atingir  um patamar  estético  elevado  eram considerados  quase  como exceções.  Apesar  do

reconhecimento da qualidade da arte produzida pelos africanos, estes são representados como

“selvagens” e seus trabalhos como “primitivos”:

O que há de melhor em toda a arte negra tem sido executado pelos selvagens
africanos  que  trabalhavam  magnificamente  máscaras  e  estátuas.  Muito
logicamente a inspiração do artista Negro moderno deveria nascer daqueles
trabalhos  primitivos  que  influenciaram  grandemente  as  obras  de  alguns
modernistas brancos, tais como Picasso e Modigliani. (ALVORADA,ANO I,
mai., 1946)

Ironicamente,  ao apontar o distanciamento do artista  negro atual para com os seus

ancestrais  da  África,  a  matéria  incorreu  na  ideia  de  que  técnica  e  perícia  eram talentos

próprios  do  branco:  “Porém,  hoje  o  Negro  se  encontra  bem  distante  de  seus  ancestrais

selvagens. Eles pintam com perícia considerável, a maneira do homem branco. O assunto que

o preocupa é sempre a sua propria raça”  (ALVORADA,ANO I, mai., 1946).  Ainda sobre a

pintura negra, outra edição do Alvorada (ANO II, Nº 14, 1946: 1) publicou uma entrevista de

Isaltino V. Santos, seu correspondente no Rio de Janeiro, com o pintor Tibério, considerado

um dos mais destacados do meio negro no período.  Ao ser questionado sobre o que configura

“um  artista  negro”,  o  entrevistado  estabelece  o  engajamento  racial  como  elemento

fundamental para atestar a negritude de uma obra e, desta vez, a África surge de maneira

positiva.  A resposta é a que se segue:

[...] O preto, que se dedica a uma arte pode ser sempre um negro artista e não
se tornar nunca um artista negro. Artista negro como eu entendo, isto é, o
negro que coloca a sua arte a serviço da raça, que procura motivos negros
para a sua produção artística e que tem uma sensibilidade especial para tudo
que  recorda  essa  África  gloriosa  que  sempre  revejo  nas  litanias  dos
candomblés baianos. (ANO II, Nº 14, 1946: 1)
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Ainda no Alvorada (ANO III, Nº 28, 1948:1), a coluna “O mundo Negro” apresentava

a Ilha de São Tomé aos leitores a partir da sua produção e exportação de cacau. O tom é muito

didático e o local aparece representado através de uma descrição bucólica, quase paradisíaca

em função da “floresta de coqueiros, palmeiras, bananeiras, cinamomo, café e cacau”. Por

outro lado, a ressalva ficava por conta da identificação do território africano como espaço de

proliferação de doenças em função do clima tropical e de mosquitos.  Expressava-se, desse

modo, um lugar comum com que historicamente se concebeu a África. 

[...] Há, entretanto, uma nota desagradável nessa vida calma que eles levam.
São as  febres  e  doenças  próprias  do  clima  ou  transmitidas  por  meio  de
mosquitos. Talvez por isso,  a primeira coisa que se exibe ao estrangeiro,
quando de visita à ilha são os hospitais, aliás, higiênicos e alegres, e bem
equipados, com aparelhos modernos e eficientes. (ALVORADA, ANO III, Nº
28, 1948:1)

Ainda que não tenha escapado da reprodução deste lugar comum, atento ao contexto

internacional, o artigo revelou também uma crítica ferrenha à ação colonizadora de Portugal

no passado e no presente, tendo em vista que a ilha só se tornaria independente em 1975.

Desse  modo,  emerge  a  ideia  de  uma  África  espoliada  que  tem,  como  contrapartida,  o

colonizador  português  representado  como  explorador  da  mão-de-obra  do  negro,  único

responsável pelo sucesso da cultura daquele produto no país. 

Já o segundo número da revista Senzala, em sua coluna “Poetas e Rimas” publicou a

anedota  “Na África”  cujo  teor  remete  à  permanência  da  associação  daquele  continente  à

prática da poligamia e ao canibalismo:  

NA ÁFRICA 
– Senhor padre, o senhor lembra-se de ter dito que nenhum nativo com mais
do que uma esposa podia se tornar cristão?
– Lembro-me meu filho.
– Pois agora eu voltei aqui porque já posso ser cristão.
– Você tem apenas esposa agora?
– Sim... Fiquei apenas com uma. 
– E que fez com as outras?
– As outras eu comi... (SENZALA, ANO I, Nº 2, 1946: 13)

 Por  sua  vez,  O  Novo  Horizonte  (ANO  I,  Nº7,  1947)  analisou  em  “Um  sorriso

D’Africa” a fotografia de uma menina africana, enaltecendo sua beleza e pureza a partir de

uma  visão  tecida  por  meio  de  uma  certa  relação  de  saudade  e  fraternidade   dos  negros
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brasileiros para com aquela criança,  já que ela era a própria encarnação do continente de

origem dos antepassados.  Ao mesmo tempo,  o comentário  da imagem da “africanazinha”

condena a escravidão praticada contra a população africana.  

  
Interessante é notar-se que ao olhar para esta fotografia, sente-se qualquer
coisa de nostálgico dentro d’alma, e, em nosso íntimo estamos a pedir contas
a quem teve a terrível ideia de escravizar uma raça que possue crianças como
a nossa africanazinha. Crudelíssimos, deviam ser os que arrancaram, à fôrça,
de seu “habitat” os descendentes de “Cam”, cujos corações nunca poderiam
esquecer a Terra Mãe, onde às vezes ficavam abandonados, desorientados,
como filhotes  desgarrados dos pais,  milhares  de  crianças  de  olhinhos  de
“jaboticaba” e um sorriso onde brilham dentes alvos como a alma de todo
negro. (O NOVO HORIZONTE, ANO I, Nº7, 1947) 

Em que pese o tom fraterno na metáfora construída, a “menina África” acaba descrita

como sendo “bárbara, selvagem e sem consciência daquilo que chamamos civilização”. Logo,

aquela  criança,  essencialização  do próprio continente,  portaria  uma pureza  natural  já  que

ainda não corrompida pelo processo civilizacional, a não ser enquanto sua vítima, que colocou

o negro em uma “via-crúcis”.  Ao final,  o pertencimento  se afirma pela  “possibilidade de

termos parentesinhas iguais a esta, nas longínquas terras africanas” (ANO I, Nº7, 1947).

 Outra via pela qual foi possível a circulação de imagens da África na imprensa negra

paulista  foi  a  religiosa.  Esta  marcou  fortemente  o  olhar  do  Cruzada  Cultural,  órgão

representante da Cruzada Social e Cultural do Preto Brasileiro. A partir da leitura desta folha,

identifica-se  uma  rede  transacional  que  ligava  José  da  Silva  Oliveira,  diretor  e  redator

responsável,  com religiosos de Angola.   Esta se materializava através do envio de jornais

brasileiros  para  aquele  país  e  pela  troca  de  cartas  entre  o  representante  desta  folha  e  o

Reverendo Julio Jose Miguel que, inclusive, chegou a proferir uma conferência sobre o modo

de vida dos africanos para aquela organização em São Paulo. Do contato travado, depreende-

se uma visão ainda bem generalizada e superficial  daquele continente,  compartilhada pelo

próprio africano. Sobressai a permanência da imagem da África como lugar da “feitiçaria”.

Contudo,  concordavam  que  tal  cenário  estava  em  fase  de  mudança  graças  à  atuação

civilizadora  de  missionários  que,  paulatinamente,  estavam  levando  o  conhecimento  do

“verdadeiro Deus”. A própria experiência de vida do angolano era prova disso, uma vez que

vinha de uma pequena aldeia onde ainda se praticava o fetichismo e tinha por mãe “uma

feiticeira”. Assim, a aceitação da palavra de Deus, tornaria aquele território “livre de muitos
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jugos que lhe oprimem” (CRUZADA CULTURAL, ANO IV, Nº 14, 1953). Ensaiava-se nesta

publicação uma solidariedade que a um só tempo ligava Brasil e África pela raça e pela fé. 

No conteúdo das cartas trocadas pelo redator da folha com o filho do reverendo, que

respondera em nome do pai que estava em missão, também houve espaço para uma crítica

anticolonialista.  Nesse  sentido,  a  ausência  da  civilização  na  África  foi  explicada  como

resultado do domínio imperial exercido pelas potências européias que inibiram o progresso

das práticas culturais locais, mais especificamente, da utilização das línguas nativas que foram

abandonadas  pelo  uso  mais  constante  do  idioma  do colonizador  branco.  Assim,  em uma

concepção  diaspórica,  asseveravam  que  o  colonialismo  teria  gerado  a  inibição  da

potencialidade de civilização tanto nos africanos, como nos “pretos espalhados pelo mundo”.

Aspecto que leva à consideração do missivista do outro lado do Atlântico, ao ser questionado

sobre a percepção que tinha de “africanismos” no preto brasileiro, de que estes podiam ser

observados “nos nossos costumes mais baixos”. Tem-se uma pertença que se dá pela raça e

pela fé e que se realizaria por completo na “redenção da minha África querida,  África de

todos os pretos espalhados pelo mundo em fora!...” (CRUZADA CULTURAL, ANO IV, Nº

14, 1953).

A Cruzada Cultural, como já foi dito anteriormente, possuía uma forte base religiosa e

conservadora, negava a existência de preconceitos raciais no Brasil e entendia grande parte

dos problemas do negro a partir da adoção de categorias como hereditariedade e influências

do meio.  No texto “Pensando sobre o Preto” a professora Noemy Ferreira de Souza, que era

branca, discorreu sobre a situação do preto no Brasil e as partes mais interessantes se remetem

às suas apreensões sobre a África e os africanos, quase sempre descritos como portadores de

um primitivismo, vítimas da exploração dos brancos e incivilizados porque não cristianizados.

Há um certo esboço anticolonialista ao entender que os grandes problemas vivenciados pelos

negros atuais  são decorrentes  da ação do branco colonizador  e que,  no passado,  todas as

nações se beneficiaram direta  ou indiretamente da escravidão negra. O tom assumido é de

mea-culpa e de vergonha pela ação do branco e este é condenado por todos os problemas da

raça  negra  já  que,  mesmo  civilizados  e  cristianizados,  tiraram  o  africano  de  um  estado

primitivo e deixaram o preto num estado miserável.

Se fizermos um exame de consciência, veremos que todas as nações, sem
excluir uma, são ingratas para com a raça preta. Os brancos, civilizados, e
por  certo  cristianizados  não  entraram  em  contacto  com  o  Continente
Africano para civilizar  seu filho,  ora selvagem.  (CRUZADA CULTURAL,
ANO VII, Nº 26, 1960: 2)
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Ainda assim,  a autora descreve o ambiente de segregação do negro na África do Sul e o

lamenta a situação do africano como um todo.

Ainda  nos  dias  de  hoje  é  proibido  aos  negros  nas  cidades  sul-africanas
andarem pelos passeios: têm eles que andar pelo meio da rua, como os bois e
cavalos.  E não importa seja o homem de côr,  graduado por universidade
estrangeira; nem sequer pode andar com os brancos sobre a calçada. Eis o
motivo que me leva a pensar sobre os pretos, pelo que os brancos fizeram a
eles, e nós hoje seus descendentes continuamos ainda a espezinhá-los. Pobre
raça africana,  mergulhada  no  seu nomadismo,  precisando de  amparo  das
nações  civilizadas,  ao  contrário,  delas  recebeu a  escravidão.  (CRUZADA
CULTURAL, ANO VII, Nº 26, 1960: 2)

Logo, para esta folha, a civilização ainda estava fora da África. Por outro lado, os africanos

mostravam-se  passíveis  desta  uma  vez  que  demonstravam  sentimentos  e  capacidades  de

adotarem comportamentos cristãos. 

A ambivalência  dessas  imagens  de  Áfricas  construídas  pela  imprensa  negra  se  dá

muito em função do desconhecimento que se tinha das realidades daquele continente.  Assim,

essas folhas buscavam informar seu público leitor de situações pontuais que ocorriam por lá e,

por meio disso, fomentar laços de pertencimento.  O Mundo Novo,35 em “Estudo a criação dos

Estados Unidos da África” informava aos seus leitores sobre o problema da colonização dos

países  africanos  a  partir  da  tentativa  de  criação  de  uma  federação  de  colônias  africanas,

intermediada por uma assembléia entre as potências européias que buscou discutir e propor

soluções  para  problemas  de  ordem  prática  entre  os  seus  territórios.  Seriam  analisados

problemas estruturais como a erosão do solo, o desmatamento de mananciais e o saneamento

básico. A nota termina de forma pessimista ao entender que dificilmente tal iniciativa teria

sucesso uma vez que esbarraria em interesses particulares de algumas das maiores potências

européias, como a Inglaterra que não aceitava de bom grado que seus territórios participassem

de outros organismos que não os ligados aos da Comunidade Inglesa Internacional, além de

Portugal e Espanha, dois dos maiores detentores de territórios no continente, que não faziam

parte do Conselho da Europa. Ao final, aparece ainda uma crítica à formação de fronteiras

artificiais  pelas potências  européias,  o que dificultaria  ainda mais  a associação dos países

africanos na federação proposta (MUNDO NOVO, Nº1, 1950: 1).

35  Este jornal circulou em São Paulo no ano de 1950 e tinha por diretores Armando de Castro e José das Dores
Brochedo.  Contou  com  colaborações  de  Gilberto  Freyre,  Waldemar  dos  Santos  e  Armando  de  Castro.
Apresentava um forte cunho político de viés socialista.  



168

 A mesma edição buscava positivar a imagem do continente e de seus habitantes por

meio da publicação da breve nota cujo título, grafado com letras garrafais, era “ÁFRICA – O

PROVAVEL BERÇO DA RAÇA HUMANA”. Esta apresentava as recentes descobertas da

paleontologia na África do Sul que revolucionariam o conhecimento acerca da origem da

humanidade e sua evolução. Ressaltava ainda, orgulhosamente, que as pesquisas responsáveis

por tal feito científico foram realizadas por um paleontólogo sul-africano que se destacara em

um congresso realizado na Grã Bretanha (MUNDO NOVO, Nº1, 1950: 1).

A  África  noticiada  nestas  folhas,  quase  sempre,  era  reproduzida  de  jornais

estrangeiros, negros ou não.  Obviamente, a seleção obedecia aos ideais que se buscava incutir

no seu público. Assim, a redação de O Novo Horizonte comentou uma nota que chegava dos

EUA referente ao caso do boxeador negro norte-americano Joe Louis. Conta a folha que o

atleta  pretendia realizar  uma turnê de lutas pelo mundo e excursão seria patrocinada pelo

governo da África do Sul, situação que gerou a revolta de um jornal local uma vez que seriam

promovidos contendas contra boxeadores “brancos naturais” com o objetivo de se combater o

preconceito ali “tão enraigado”. A oposição deste jornal explica-se pelo motivo de as lutas

entre pretos e brancos serem proibidas pelo apartheid. O fato causou indignação nos redatores

do  Novo Horizonte:  “Vejam só!!!  Isto  acontece  na África!”.   A crítica  do órgão paulista

àquele regime e ao colonialismo, representados pelo congênere sul-africano, revela uma forte

solidariedade racial  que a um só tempo unia o negro daqui,  ao dos EUA e daquele  país

africano:  “Acho que  Joe  Louis  tem mais  direito  à  terra  que  aqueles  invasores  cheios  de

pretensão!” (O NOVO HORIZONTE, ANO I, Nº8: 3). 

Como  já  adiantado,  a  visão  que  então  se  construía  da  África  nestes  impressos  e

organizações  negras  também  se  deu  a  partir  do  contato  com  pensadores  e  movimentos

estrangeiros  que  buscavam  promover  a  cultura  negra  em  um  nível  diaspórico.  Como

esclarecem  Verena  Alberti  e  Amilcar  Araújo  Pereira  (2007:  28),  em  1948  o  Quilombo

assumia sua ligação com o movimento literário Négritude,36 por meio da divulgação da revista

Présence Africaine, editada em Paris e Dacar desde 1947 sob a direção do senegalês Alioune

Diop.  Contando,  em seu quadro de colaboradores,  com nomes  como Andre  Gide,  Albert

Camus  e  Richard  Wright,  a  publicação  constituiu-se  em importante  canal  de  divulgação

36  Petrônio Domingues (2005: 5), analisou o aparecimento deste movimento, apresentando-o como se segue:
“Na sua fase inicial, o movimento da negritude tinha um caráter cultural. A proposta era negar a política de
assimilação à cultura (conjunto dos padrões de comportamento, das crenças,  das instituições e dos valores
transmitidos coletivamente) européia. O dilema para os africanos e negros da diáspora, assevera Franz Fanon,
deixou de ser  ‘embranquecer ou desaparecer’.  Até essa época considerava-se positivo apenas,  os modelos
culturais brancos que vinham da Europa. Para rejeitar esse processo de alienação, os protagonistas da ideologia
da negritude passaram a resgatar e a enaltecer os valores e símbolos culturais de matriz africana.” Para uma
análise mais aprofundada da Négritude, ver (MUNANGA, 2009).
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daquele movimento que buscava reunir “produções que valorizavam o patrimônio cultural e a

perspectiva  negro-africana,  em contraposição  à  cultura  ocidental”  (ALBERTI;  PEREIRA,

2007: 28).37 Outro intelectual estrangeiro de suma importância para a afirmação da identidade

negra  naquele  momento  foi  Jean  Paul  Sartre  que,  por  sua  vez,  teve  seu  “Orfeu  Negro”

traduzido nas páginas do periódico do TEN em 1950. Conforme Alberti e Pereira (2007: 28),

pelos  idos  de  1954,  “poemas  de  Leopold  Segnhor,  do  martinicano  Aimé  Cesaire  e  do

guianense Leon Damas eram declamados na Associação Cultural do Negro (ACN)”, em São

Paulo.

Por  meio  de  sua  produção  literária,  aqueles  intelectuais  da Négritude  buscavam

construir uma “personalidade cultural negro africana” que comungasse ideais de identidade,

fidelidade e solidariedade numa dimensão diaspórica.  No contexto do pós-guerra, assumiu

uma dimensão política, fortalecendo o intuito de despertar a afirmação do negro. Conforme

Kabengele Munanga (2009: 55):

[...]  Ultrapassando  os  limites  da  literatura,  a  Négritude aspira  ao  poder,
anima a ação política e a luta pela independência. A criação poética torna-se
um ato político, uma revolta contra a ordem colonial,  o imperialismo e o
racismo.  O  movimento  da  Négritude  deu  um  vigoroso  impulso  às
organizações  políticas  e  aos  sindicatos  africanos,  esclarecendo-os  na  sua
caminhada à independência nacional. 

A associação  onde  os  poemas  daqueles  intelectuais  eram difundidos,  a  ACN,  foi

fundada em 1954 pelos antigos membros da ANB que havia encerrado suas atividades no ano

de 1948.38 Segundo narra José Correia Leite,  seu idealizador,  tratava-se de uma “entidade

37  Na seção “Cartas” de sua terceira edição, datada de junho de 1949, Quilombo deixava clara esta aproximação
com  o  que  se  passava  para  além  do  Atlântico  ao  apontar  para  existência  de  um  diálogo  internacional,
indicando-o por meio da publicação de correspondências enviadas pela revista francesa Presence  Africaine.
O objetivo era a troca de textos e exemplares entre os dois grupos, revelando também o convite a  Abdias
Nascimento para ser colaborador daquela revista. Segue o conteúdo das missivas enviadas pelos estrangeiros
ao jornal  carioca:  “Presence  Africaine,  Paris,  25-04-1949. Senhor diretor  de  Quilombo;  Ficaríamos muito
agradecidos em saber se entre nossos dois órgãos poderia estabelecer-se um intercâmbio da seguinte maneira:
1- anuncio recíproco de cada um dos números aparecidos; 2- permuta de textos e publicidade; 3- troca de
serviço de imprensa; 4- se seu órgão concerne ao mundo negro e está redigido em língua diferente do francês:
troca de atigos.  Esperando sua resposta a estas perguntas,  rogamos aceitar,  senhor diretor,  a segurança de
nossos distintos sentimentos. A Redação”.  “Paris,  26-04-1949. Senhor Abdias Nascimento: A redação da
revista ‘Presence Africaine’ ficaria muito honrada em conta-lo entre seus colaboradores permanentes. Queira
aceitar, senhor, nossas distintas saudações.  (as) J. Schwnder-Oriol, redator-chefe” (QUILOMBO, ANO I, Nº3,
1949: 2). 

38  Sobre o encerramento das atividades da ANB, José Correia Leite informou do seguinte modo: “Mais tarde eu
soube que o novo presidente [Abigail Moura] resolveu levar a sociedade para a Rua Formosa, para junto de
uma associação de funcionários públicos. Não demorou muito tempo, ele foi dizer que a tal associação queria
a sala que eles estavam ocupando e a Associação dos Negros Brasileiros acabou fechando. O terreno ninguém
soube mais nada. Ninguém soube mais nada do patrimônio. [...] A Associação fechou mais ou menos em
1948” (SILVA, 1992: 154). 
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cultural  em defesa  dos  valores  dos  negros,  [...]  para  a  presença  do negro  no  movimento

cultural e cívico da cidade”.  A criação ocorreu, ainda segundo Leite, a partir da necessidade

do negro se fazer representar após considerar que a participação deste elemento foi suprimida

das comemorações do Quartocentenário da Cidade de São Paulo nas quais, “[...] as colônias

estrangeiras  apareceram.  O negro  foi  omitido”  (CUTI,  1992:  163).  Para  além desse  viés

cultural, Mário Augusto Silva (2012: 252-253), aponta o aspecto político como outra via pela

qual a África “foi descoberta” por esta entidade. Tendo sido criada pouco depois do Massacre

de Shaperville,  no qual  69 pessoas foram assassinadas pela  polícia  em uma manifestação

pacífica contra o  apartheid,  a ACN promoveu um manifesto que condenava a segregação

racial tanto na África do Sul, quanto nos EUA.  Segue-se trecho deste documento:

As entidades e pessoas reunidas no memorável ato público promovido pela
Associação Cultural do Negro, na sede da Associação Paulista de Imprensa,
na noite de 25 de abril [sic] do corrente ano, e que subscrevem o presente
manifesto, entendem que ninguém pode ficar indiferente aos clamores por
liberdade,  justiça  e  democracia,  partidos  das  vítimas  de  massacre
determinado  pelo governo da União Sul-Africana [...]  Os acontecimentos
sangrentos  de  Shaperville,  Langa  e  Carte  Manor,  representam  o
ressurgimento de tudo aquilo contra o que a Humanidade lutou duramente no
último  conflito  mundial.  O  Mundo  se  encontra  diante  de  uma  absurda
tentativa de restauração dos fundamentos ideológicos do nazifascismo, que
são os fundamentos do “apartheid”, com sua violenta negação do direito à
liberdade, à igualdade, à justiça e à vida aos homens, mulheres e crianças
negras  sul-africanas.  [...]  A  ONU  não  pode  continuar  permitindo  [que]
permaneça em seu seio, uma nação que pratica o genocídio e intranquiliza o
Mundo, estarrecido diante de manifestações obscurantistas, características da
Idade da Pedra Lascada [...] Aceitar de braços cruzados os atentados contra a
Humanidade, cometidos na pessoa dos povos da África do Sul, é aceitar a
regressão à barbárie [...] Por isso, com base nas convenções internacionais
que  o  Brasil  honradamente  subscreveu [...]  entendemos  de  apelar  para  o
governo  brasileiro,  no  sentido  de  que  rompa  definitivamente  as  relações
diplomáticas  e  comerciais  com  a  União  Sul-Africana,  em  defesa  da
Humanidade.  (MANIFESTO  LANÇADO  PELA  ACN,  25/03/1960  apud
SILVA, 2012: 252-253)

Mário Augusto da Silva revela as tentativas de negociações para a formação de uma

“rede  de  trocas  e  difusão  de  ideias” entre  a  ACN  e  a  Sociedade  Africana  de  Cultura,

responsável pela Presence Africaine, de modo que aquela se tornasse uma voz autorizada dos

ideais  da  Négritude entre  os  intelectuais  brasileiros.  A intenção  era  “estabelecer  laços  de

amizade e de profícua colaboração, também a criação no Brasil de uma associação “Amis de

Présence  Africaine”,  com  membros  brancos  e  negros,  objetivando  estudar  os  problemas
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ligados à  cultura afro-brasileira  e  a divulgação de todas as manifestações  relativas  a  ela”

(SILVA, 2012:  250-251).  Informa ainda  a  realização de viagens do diretor  da ACN para

congressos promovidos por aquele grupo na Europa. Pelo Rio de Janeiro,  Quilombo  (Nº3,

1948:2) em sua terceira edição também publicava trecho de carta e convite de divulgação

mútua  entre  os  responsáveis  pelas  duas  publicações.  Desta  forma,  estreitava-se  um canal

privilegiado para os militantes negros consolidarem o conhecimento de si e se inserirem num

debate mais amplo por meio de um entendimento diaspórico da cultura negra e das relações

com a África. 

A ACN também teve  o  continente  africano  como  horizonte  em seu  periódico,  O

Mutirão  que circulou em 1958.  Reforçando os laços culturais e identitários entre os dois

lados do Atlântico,  Les ballets africains de Keito Fadeba narrou com entusiasmo a presença

de um corpo de baile africano na sede social do Clube do Mutirão. A nota destacou o talento

do  grupo  e  as  semelhanças  evidentes  entre  as  manifestações  musicais  assistidas  com

elementos  da cultura  e  folclore  popular  brasileiro,  evocando  uma unidade  racial  entre  os

costumes a despeito da distância espaço-temporal que separava aqueles homens dos negros

brasileiros de cor, ficando “assim mais uma vez provado que, por mais que se distancie os

povos de uma mesma raça,  os sentimentos serão sempre os mesmos realçados através  da

musica de origem que os une” (O MUTIRÃO, Nº1, 1958: 1). 

Em outra edição, o periódico noticia a realização de uma conferência internacional no

Rio de Janeiro, destacando a participação de alguns “pontos escuros” ao descrever a presença

de  haitianos  e  de  africanos  de  Gana.  Ao  se  referir  aos  últimos,  percebe-se  um certo  ar

pitoresco no olhar a eles lançado, uma vez que se marcavam pela extravagância colorida de

seus trajes e uma “essência africana” por meio da qual eram facilmente identificados entre os

demais participantes. Sobressai, contudo, um ressentimento destes para com os colonizadores

ocidentais ao mesmo tempo em que se elogia sua jovem liberdade – a independência daquele

país ocorreu em 1957. Importante se faz a citação de um estado de convulsões sociais nos

outros países do continente e, mais uma vez, a confirmação da inspiração da Négritude entre

os militantes desta imprensa. 

 A  independência  de  Gana  é  um  fato,  mas  as  convulsões  na  África
continuam. Essas lutas bem as definiu Ironides Rodrigues – numa expressiva
afirmação – de que elas dão o “Sentimento Universal da Negritude” e, com
isso,  preconiza  que  a  vez  do  negro  é  chegada.  Essa  posição  ainda  é
enaltecida, por Jean Paul Sartre, em “Orphèe Noir” – que objetiva para o
negro, a criação da sua própria estética, na ânsia de libertação, sobretudo da
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influência  e  dos  malefícios  oriundos  da  mística  da  branquitude.  (O
MUTIRÃO, Nº 3, 1958: 2, aspas do original)

A  “vez  do  negro”  chegaria  dois  anos  depois  para  dezessete  países  africanos.39

Considerado o “ano da África” em função dessa onda de independências, o ano de 1960 viu as

distâncias entre as duas margens atlânticas se estreitarem e o continente chegar de forma mais

efetiva  aos  militantes  negros.  Lembra-nos  José  Correia  Leite  (CUTI,  1992:  177),  “[...]  a

África era bem desconhecida. Parecia que estava sendo descoberta naquele momento. Todo

mundo estava voltado para o que acontecia lá. Na ocasião, aqueles movimentos despertaram

mesmo  muito  interesse,  muita  curiosidade”.  Depoimento  semelhante  ao  de  Osvaldo  de

Camargo, outro ativista do período:

Naquele tempo, não. Você não conhecia a África. A África que você tinha
era  a África literária.  Que foi  traduzida por “Navio negreiro”.  [...]  É um
desconhecimento.  A África  que  nós  temos  é  uma  África  mítica.  É  uma
África  de  gravuras.  [...]  De  repente  que  começam [...]  Vamos  situar  em
1960. [...] Então, a capa do Níger aqui é o Patrice Lumumba. Então, a África
começa a se agitar. Começa a começar o movimento de independência na
África. Esse movimento de independência da África vai colocar a África, dar
uma  visibilidade  maior,  desperta  o  interesse  por  gente...  [...]  Porque  daí
começam  também  Angola,  movimento  em  Moçambique,  Angola...  Isso
repercute aqui. Até pela leitura dos jornais em geral.  Os jornais em geral
começam a falar sobre isso. (ENTREVISTA DE OSWALDO DE CAMARGO
29/07/2007 apud SILVA: 2012, 254-255)40

Por outro lado,  o  Estado que,  a  partir  da atuação  do governo do presidente  Jânio

Quadros (1961), tornou a África “o espaço histórico e geográfico, por excelência, da política

internacional  brasileira”  (SANTOS,  2005:  27).  Assim,  numa  tentativa  de  transformar  o

continente africano em local privilegiado para a afirmação da política internacional do Brasil,

como também aproveitar um mercado consumidor em potencial de nossas exportações, a ação

daquele  governo  recorreu  constantemente  a  narrativas  históricas  que  incorporavam  a

ancestralidade africana positivamente e, ao mesmo tempo, propagava a boa imagem de um

país racialmente diverso, mas uno e harmônico.

39  O ano de 1960 presenciou as independências dos seguintes países: Benin, Burkina Faso, Camarões, Chade,
Costa  do  Marfim,  Gabão,  Madagascar,  Mauritânia,  Níger,  Nigéria,  República  Centro  Africana,  Senegal,
Somália, Togo. Para um quadro completo das independências africanas, ver: (HERNANDEZ, 2008: 618-626).

40  Osvaldo de Camargo foi militante, poeta e escritor. Nasceu em Bragança Paulista, São Paulo, no dia 14 de
outubro de  1936.   Com 19 anos tornou-se jornalista,  após  uma breve  incursão  como organista  da Igreja
Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no largo do Paissandu, na capital paulista. Por volta de 1959, atuava
como  revisor do O Estado de S. Paulo. Para além da sua participação na imprensa negra, ainda no campo das
letras, escreveu os livros: Um homem que tenta ser anjo (poesia);  A descoberta do frio (novela); O carro do
Êxito (conto); O Estranho (poemas); O negro escrito (ensaios).
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 A atuação estatal dava-se em diversos níveis institucionais, tanto através de acordos

econômicos, visitas oficiais de líderes políticos africanos, cartas de repudio ao apartheid na

África do Sul, criação do ano da África no Brasil em 1960, incentivo ao intercâmbio entre

pesquisadores brasileiros e africanos e a criação de centros de pesquisa das culturas africanas

no Brasil,  como o CEAO da UFBA, entre outros. Desta maneira,  o Brasil se conectava à

África  e  os  africanos  também  passavam  a  admirar  a  mítica  habilidade  brasileira  de

convivência sem preconceitos – amplamente enunciada já nas páginas dos primeiros jornais

negros compreendidos por nosso recorte. Nesse cenário, os países africanos apareciam como

que  dependentes  e  submissos  ao  Brasil,  pois  a  este,  compreendido  como  uma  potência

internacional emergente, parecia caber a missão de alavancar o desenvolvimento da África

como ilustra a passagem de um texto de 1962 selecionada por Santos:

[...] devemos aprender a conhecer a África, e a amar essa África sofrida, que
nos deu grande dose de sangue com que fundiu esta extraordinária nação e
esta  esplêndida  democracia  racial,  que  é  o  Brasil  [...].  Sim,  a  mão  que
estamos estendendo à África não é a mão de caridade, mas a do amigo forte,
[ao] não menos forte, momentaneamente prostrado, mas que ninguém pode
impedir que se erga, e que queremos que se erga. (SANTOS, 2005: 41)

Firmava-se assim uma gratidão brasileira para com aquele continente já que, se o país pôde

prosperar  política  e  economicamente,  devia  isso,  em  grande  medida,  ao  “sangue”  e  ao

trabalho dos  filhos  daquela  terra  tão  sofrida.  Ao mesmo tempo em que demonstrava  sua

gratidão,  o  Brasil  fortalecia  seus  interesses  político-econômicos  e  colaborava  para  a

manutenção de uma ideia de África dependente e incapaz de, por si só, atingir patamares

considerados mais elevados.

Voltemos à “descoberta da África” pela imprensa negra paulista. Níger foi uma revista

editada pelo próprio Osvaldo Camargo que circulou por São Paulo no “ano da África”. A

referência à capa do primeiro número – julho daquele ano – na qual se estampava a imagem

de  Patrice  Lumumba,  líder  colonial  e  político  congolês,  já  indica  a  importância  que  as

independências africanas tiveram na militância negra brasileira.  O que pode ser observado

em um texto publicado neste periódico no qual se explica o porquê da utilização da imagem

daquele  africano  e  de  que  forma  sua  ação  anticolonialista  deveria  ser  apropriada  pelos

ativistas brasileiros em suas demandas internas:

Lumumba pode ser quase um símbolo, ainda que as soluções e as maneiras
de luta sejam outras entre nós. 
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[...] Se Lumumba escorraçou os belgas do território negro, nós não vamos
expulsar pessoa alguma, mas ao contrário, deixaremos que em nosso meio
cresça a esperança de dias melhores para nós. 
[...]  Será um tristeza que os negros do Brasil nada tentem para libertar-se
também, não de senhores coloniais, mas do espectro do desalento que parece
rondar as ideias grandiosas do negro. 
Será uma tristeza não adaptarmos nós ao nosso caso a luta dos congoleses e
não tentarmos, com sacrifícios e até mesmo com heroísmo, a afirmação de
nós mesmos, negros, mas antes de tudo, homens. (NIGER, ANO I, Nº1: 3)

Ainda que no discurso desta revista predomine a caráter integracionista da luta interna,

começa-se  a  operar  a  mudança  da  imagem da  África.  Da  imagem literária  e  generalista

apontada por Osvaldo de Camargo em passagem supracitada, passa-se a uma mais palpável a

ser instrumentalizada para a ação. Na mesma direção, a folha trouxe uma coluna destinada à

compreensão  de  qual  deveria  ser  o  papel  “o  papel  da  mulher  negra,  neste  período  de

renovação histórica da raça negra,  tendo em vista esta fase de acontecimentos  na África”

(Níger, ANO I, Nº 1, 1960).  Ao contrário de restringir o lugar da mulher tão somente ao

âmbito do lar e da boa conduta, como vimos no primeiro capítulo, sua existência deveria estar

ligada ao exercício das funções políticas. Perspectiva para a qual a folha toma por modelo o

caso da “jovem Republica de Ghana onde várias mulheres fazem parte do Parlamento” tendo

sido “eleitas  pelo  Partido  Popular.  Algumas  tem pequena instrução,  outras  tem formação

universitária” (Níger, ANO I, Nº 1, 1960).41   

Em  que  pese  o  reiterado  desconhecimento  anterior,  as  independências  tiveram

destaque em suas páginas. Ainda no Níger, a coluna “Mundo Negro”, editada por José Correia

Leite, recebeu as independências africanas por meio do artigo “O Renascimento Africano”.

Neste, o autor insere as independências africanas numa conjuntura maior de levantamento dos

países do chamado Terceiro Mundo:

Ainda  que  a  África  seja  um  velho  Continente,  tem-se,  no  momento,  a
impressão de estarmos diante da descoberta de um novo mundo. A onda de
nacionalismo que ao terminar a segunda guerra mundial, começa a minar e
solapar os alicerces dos grandes impérios coloniais, veio da Índia, seguindo

41  Ao  avaliar  a  participação  da  mulher  negra  ao  longo  da  militância  no  século  XX,  Petrônio  Domingues
assinalou para a diferença do papel que esta passou a ocupar a partir de meados do século em contraposição ao
momento inicialmente vivenciado por ela nas primeiras décadas deste. Para o autor (DOMINGUES, 2009: 45):
“O Movimento social Negro brasileiro, desde o seu início, contou com a participação das mulheres negras,
quer nas organizações dirigidas por homens negros, quer em suas próprias organizações. De maneira ambígua,
multifacetada e contraditória, as mulheres negras avançaram das fases em que eram penosamente subordinadas
para aquela marcada pela procura de uma afirmação mais plena no Movimento Negro, quando recrudesceram
a compreensão  de que somente em confronto e fricção com os homens negros  nos espaços de militância
poderiam reconhcer-se como específicas, com objetivos próprios e independentes.”
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pelo Paquistão, Ceilão, Birmania e começou a varrer toda a Ásia até chegar
no Continente Negro.
Hoje,  a África vai  encontrando o caminho do seu próprio destino com o
espírito voltado às nações generosas, tal qual os versos do poeta Senghon
(sic) do Senegal: “Fazei com que respondamos: ‘Presente’ ao renascimento
do mundo como levedo necessário à branca ferinha” – “Quem ensinará o
ritmo ao mundo defunto das maquinas e dos canhões? ” (Níger, ANO I, Nº
1, 1960). 

Leite  se  mostra  atento  à  permanência  de  problemas  internos  das  novas  nações

independentes, em especial, ao que diz respeito à situação das colônias portuguesas que ainda

não haviam se libertado:

Essa sensibilidade, por certo, não impedirá aos povos das nações africanas a
enfrentarem as lutas e os problemas ainda existentes no norte e no sul do
Continente e, sobretudo, àquele das possessões portuguesas. Foi com sangue
que se escreveram essas páginas de independência. Desde o terror dos Mau-
Mau  que  penalizou  o  Kênia,  ao  sangue  que  transformou  o  Congo  e  na
Niasalândia,  levaram,  mais  cedo  ou  mais  tarde,  o  governo da  metrópole
portuguesa  a  reconhecer  os  sinais  dos  tempos  dando  a  Angola  e  ao
Moçambique as suas independências. (Níger, ANO I, Nº 1, 1960) 

  
Reafirma-se a influência da Négritude para a confirmação de um destino africano:

Ainda  eram  vagas  as  perspectivas  dos  atuais  acontecimentos  na  África,
quando Alionne Diop, diretor da revista “Presence Africaine”, organizou o
primeiro  Congresso  de  Escritores  Negros,  realizado  em  Paris,  na
Universidade de “Sorbonne”, tendo em vista a chegada do momento de se
debaterem os assuntos atinentes aos fundamentos de uma unidade de cultura,
que as populações africanas consideram suas. 
Em  uma  vanguarda  da  inteligência  negra,  reuniram-se  os  homens  de
pensamento da África, da América e radicados na Europa. O mundo teve
notícias  dos  temas,  das  afirmações  e  das  definições  de  uma  tomada  de
consciência,  diante  das  responsabilidades  dos  valores  negros,  na  atual
conjuntura do mundo moderno.
Dentre  os  homens  participantes  desse  memorável  conclave,  figuravam
SekonTonre, hoje presidente da República da Guiné e Tsirianana, presidente
da República de Madagascar e tantos outros que, como Jean-Paul Sartre – o
paladino do  existencialismo – trouxe  a  conceituação  de universidade  nas
aspirações desse evento que, o autor do “Orfeu Negro”, classificou de uma
nova estética da “Negritude”. (Níger, ANO I, Nº 1, 1960)   

Ao final,  Leite  convoca  seus  leitores  ao  engajamento  à  causa  africana  que,  num

momento de estreitamento dos laços de uma solidariedade racial, no limite, era também do

negro brasileiro: “Nós não podemos ficar fechados nas limitações de um alheamento a esses
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acontecimentos que empolgam os nossos sentimentos de afro-brasileiros” (Níger, ANO I, Nº

1,  1960).  No  mesmo  ano,  Hífen,  jornal  ligado  ao  Clube  Elite  da  cidade  de  Campinas,

publicava “O despertar da África”, concordando com a mesma tônica da irreversibilidade dos

levantes africanos apreendida do artigo de Correia Leite – “sinais dos tempos” – analisado

acima. O foco volta-se para as negociações presentes na Conferência de Bandung (1955) e na

Segunda Conferência dos Povos da África em Tunis (1959):

Do estreito de Guibratar (sic) ao Cabo da Boa Esperança, do Golfo de Guiné
ao Golfo de Aden, sopram em brisas sobre a África o vento da liberdade. O
movimento nacional já é uma força social irreversível. Ao iniciar-se o post-
guerra, o despertar nacionalista se reduzia aos países da África do Norte, do
Médio Oriente e do Sudeste Asiático. Mas, nos últimos cinco anos, a África
Negra adquiriu também consciência de seus direitos na livre disposição de
seu  destino.  Em  Abril  de  1955,  somente  dois  países  negros  estavam
representados na decisiva conferência afro-asiática de Bandoing. Em janeiro
último, na segunda conferência dos povos da África, celebrada em Tunis, o
mundo negro esteve representado por uma dezena de delegações. Brilhantes
personalidades negras fizeram sua aparição na cena política mundial: Sékou
Touré,  Kwamw  Nkrumah,  Modibo  Keita,  Leopold  Sedar,  Senghor,  Dia
Mamadou, etc. 
Em  Tunis  o  movimento  por  libertação  de  Uganda  afirmou:  “Podemos
expressar nossa decisão de fixar o ano de 1963 como o último prazo para o
termino  da  dominação  estrangeira  na  África.  Na  realidade,  com  um
coordenação mais eficaz de nossas lutas patrióticas e uma firmeza maior nos
países africanos já independente, a independência total da África poderá ser
realizada  antes  de  1963.  Este  ano,  o  movimento  anti-imperialista  vai
remontar  em suas ondas sete países do Continente  englobando territórios
povoados por cerca de 70 milhões de habitantes. A Nigéria, o Cameroun, o
Congo Belga, O Togo e a Somália italiana, já encontraram o momento de
libertação.  Encontra-lo-ão,  ainda  este  ano,  Mali  “Federação  do  Sudão  e
Senegal”  e,  sem dúvida a  grande ilha  de Madagascar,  no oceano Índico.
(HÍFEN, ANO I, Nº9, 1960: 1)

A folha se mostrou indignada com a violência presente no jugo imperialista, condenou

o  regime  do  apartheid na  África  do  Sul  e  demonstrou  sua  solidariedade  às  colônias

portuguesas.  

A Costa de Marfim, o Dahoemy, o Alto-volta, o Congo Francês, o Gabon, o
Níger, o Tcha, não se contentaram plenamente com o estatuto do protetorado
que os outorgou o regime político do general de Gaulle. Na África central
“inglesa” os povos de Uganda, Quênia, Nyassa, Das Rodécias do Norte e do
Sul,  lutam encarniçadamente  também  pela  abolição  das  injustiças  e  das
aberrações do colonialismo. Em Quênia onde a repressão do movimento dos
Mau-Mau  tem  sido  particularmente  bárbara,  o  fogo  da  rebelião  não  se
apagou.
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Recentemente  tem havido  manifestações  em favor  da  libertação  do  líder
Jomo Kenvata e dos demais dirigentes encarcerados. Na África do Sul onde
os homens de cor são vítimas de uma segregação de tipo hitleriana, comem
em restaurantes especiais, ocupam assentos de trás dos ônibus, a revolta se
anseia.
As únicas regiões da África que, todavia, estavam caladas, eram as colônias
de  Portugal:  Moçambique,  Angola,  A  Guiné  portuguesa,  mas  no  último
encontro em Tunis, os representantes desses povos selvagemente oprimidos
pela  política  de  Salazar,  tomaram  a  palavra  para  expressar  também  sua
comum vontade de independência nacional. (HÍFEN, ANO I, Nº9, 1960: 1-
4)

Opera-se a inversão da ideia de selvageria que, comumente associada aos africanos,

desta vez, aparece identificada à política imperial salazarista.  A solidariedade para com as

colônias portuguesas também foi demonstrada pelo Nosso Jornal, órgão dedicado à mocidade

de cor de Piracicaba no ano de 1961. Porém, antes de fazê-lo, a folha ressaltou os problemas

que as novas nações independentes teriam que enfrentar: 

[...]  a  maior  parte  da  África  atingiu  a  independência.  Sim,  pois  hoje  os
impérios coloniais estão em liquidação na África e nações jovens, cheias de
entusiasmo e de problemas, muitas delas com a população negra dominante.
Os conflitos que tem de enfrentar são às vezes tremendos, pois há grande
falta de técnicos e de escolas, o analfabetismo é avassalador, escasseiam, em
muitos casos, as condições mínimas para o florescimento da civilização. [...]
há por toda parte uma ânsia de renovação, baseada em progresso econômico,
às vezes, notável. 
[...] que nos toca mais de perto, é a África Portuguesa, na qual se salientam
Angola e Moçambique, são países negros de civilização portuguesa, nossos
irmãos da África, partes integrantes da Comunidade Luso-Brasileira. Faz-se
mister  que  os  brasileiros   tomem  conhecimento  desses  irmãos  distantes,
prolongamentos,  na  África  inquieta  do  século  XX,  da  civilização  que
representamos cá na América. (NOSSO JORNAL, ANO V, Nº 5, 1961: 5)

 
Para além da metrópole  comum,  os  laços  atlânticos  a  unir  o  negro brasileiro às  colônias

portuguesas figuram aquilo a que Kabengele Munanga (2009: 20) ressaltou como sendo um

dos aspectos da negritude “vista também como afirmação e construção de uma solidariedade

entre as vítimas” que possibilita “uma convocação permanente de todos os herdeiros dessa

condição para  que  se engajem no combate  para reabilitar  os  valores  de suas  civilizações

destruídas e de suas culturas negadas”.

É  possível  perceber  que,  nos  impressos  negros  que  circularam  a  partir  da

redemocratização em 1945, a busca de uma identidade bem como a mobilização negra passou

a  adotar  estratégias  mais  pragmáticas  que  visavam  não  apenas  a  transformação  das
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sociabilidades, adoção de medidas de higiene e comportamento dos leitores – embora estas

tópicas ainda se façam presentes.  Buscava-se, efetivamente,  a participação dos negros nas

eleições, tanto como eleitores quanto se candidatando; incentivo à construção de escolas para

negros ou através de campanhas para a matrícula dos filhos de leitores em escolas públicas;

arrecadação de fundos coletivos  para auxílio  mútuo entre os associados das organizações;

realização de congressos e convenções para se discutir as condições sociais do negro, a partir

de sua própria perspectiva; cobrando a aplicação da igualdade constitucional para além da

letra da lei; denunciando casos de discriminação de raça e de cor isolada ou estruturalmente;

entre outros. 

Através  de  tais  medidas  ou,  em  função  das  mesmas,  buscou-se  pensar  novas

perspectivas identitárias com as quais a própria ideia do que significava ser negro ganharia

novas figurações e referenciais. À medida que o movimento se fortalece, travando contato

com os pesquisadores do Projeto UNESCO, descobrindo os ideais da Négritude, à publicação

de informações e notícias da mobilização negra nos EUA e das descolonizações africanas que

despertaram no horizonte dos homens de cá, a relação com o continente africano viria à tona,

sem, contudo, perder de vista a afirmação de um movimento mais amplo da integração do

negro  na  nacionalidade  brasileira.  A África  que  se  representou  nos  jornais  desse  período

mostrou-se  ambivalente,  ora  manteve  os  estereótipos  com  os  quais  fora  historicamente

tratada, ora inspirou sentimentos de solidariedade e fraternidade racial. Ainda assim, mesmo

tendo o continente africano como referência para a sua ação, o objetivo era ser nacional, sem

vistas para quaisquer quistos ou revanchismos raciais.

Em 1963, o continente africano também se faria presente no último jornal negro que

circulou  em São Paulo  antes  da  instauração  do período  militar.  Nas  páginas  do  Correio

d’Ébano reproduziam-se duas notícias exaltando mudanças econômicas e políticas observadas

nas jovens nações independentes.42 Todavia, conforme Michael Hanchard (2001: 132), com a

instauração  da  ditadura  militar  no  ano  seguinte  à  publicação  daquele  jornal,  todas  as

atividades políticas alternativas seriam suspensas, incluindo as entidades do movimento negro

que, por sinal, só ressurgiria de maneira organizada em fins da próxima década. Ainda assim,

as atividades desses militantes não esperariam a abertura política chegar. Em São Paulo, foi

criado em 1970 o GETEPLUN (Grupo de Profissionais Liberais e Universitários Negros); o

42  Este  jornal  que  tinha  por  subtítulo  “Um jornal  a  serviço  da  coletividade  negra  do  Brasil”  circulou  por
Campinas em 1963. À frente de sua organização estavam Azaél Mendonça (diretor) e Benedito E. Balthazar
(redator). Seu quadro de colaboradores apresenta os nomes de Oswaldo Barbosa, Haroldo Passos e Mário de
Oliveira. Quanto às duas notícias referenciadas, são: “Evolução industrial africana” e de “É realidade: União
dos Estados Africanos” (CORREIO D’ ÉBANO, ANO I, Nº 1; 2, 1963).
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Centro de Cultura e Arte Negra (CECAN), em 1972; e circularam pela imprensa negra, os

jornais  Árvore das Palavras (1974),  O Quadro (1974);  Biluga (1974), em São Caetano-SP,

Nagô (1975), em São Carlos-SP (DOMINGUES, 2007: 112; PAHIM, 1993: 362). Para além

deste estado, outros grupos se organizaram em torno da questão do negro como no caso do

Grupo Palmares em Porto Alegre (1971), que se destacou por ter sido o primeiro a propor a

troca do 13 de maio pelo dia 20 de novembro; e, no Rio de Janeiro, apareceria o movimento

Black Rio, além da fundação do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras (IPCN), em 1975.

Contudo,  como  assinala  Petrônio  Domingues,  tais  iniciativas  eram  fragmentadas  e  não

propunham o enfrentamento  político  direto  do sistema de governo (DOMINGUES, 2007:

112).43

Entretanto, não só estas, mas também as experiências dos períodos anteriores foram

fundamentais para o amadurecimento do debate entre as várias organizações nacionais por

meio do qual se chegaria à criação do Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação

Racial (MNUCDR) em 1978 que, posteriormente,  passaria a ser identificado apenas como

MNU.44 Nesse  momento,  a  retomada  mais  efetiva  da  militância  marcou-se,  segundo

Hanchard,  pela  “confluência  de  discursos  baseados  na  raça  e  na  classe  [...].  os  ativistas

abandonaram  os  credos  de  conformismo  e  ascensão  social  que  haviam  prevalecido  nas

décadas de 30 e 40, respectivamente” (HANCHARD, 2001: 132).

Para o ativismo negro, em meio à efervescência de várias lutas sociais no período,

aquele ano marcar-se-ia pela articulação dos interesses de diversas entidades e organizações

que se reuniram em protesto contra “a discriminação racial, contra a opressão policial, contra

o desemprego, o subemprego e a marginalização. [...] para denunciar as péssimas condições

de vida da comunidade negra” (MNU, 1988: 8 apud HOFBAUER, 2006: 376).45 Para tanto,

43  Para além destes, o governo brasileiro também financiaria a criação de dois centros especializados em estudos
africanos – o Centro de Estudos Africanos e Orientais da Universidade Federal da Bahia e o Centro de Estudos
Afro-Asiáticos da Universidade Cândido Mendes no Rio de Janeiro – voltados especialmente para as questões
econômicas e sócio-antropológicas referentes às antigas colônias portuguesas naquele continente (SANSONE,
2002).  

44  Amilcar  Araujo Pereira traça um minucioso percurso das negociações que culminaram com a criação do
MNU em 1978. Para este autor, “[...] muitas das lideranças que viriam a organizar o ato público de 1978 não
haviam travado contato com as entidades negras da década de 1940 e 1950. Tampouco tinham conhecimento
de iniciativas mais antigas como a Frente Negra Brasileira. As informações sobre uma história do movimento
negro anterior à década de 70 chegavam a esses novos militantes à medida que intensificavam sua atuação e
ampliavam suas redes de relação” (PEREIRA, 2010: 165).

45  A partir  dos signatários da “Carta Aberta à População” lida na ocasião, pode-se listar a participação das
seguintes entidades: “Centro de Cultura e Arte Negra (CECAN) de São Paulo; Instituto de Pesquisa da Cultura
Negra (IPCN) do Rio de Janeiro; Centro de Estudos Brasil-África; Renascença Clube, Rio de Janeiro; Núcleo
Socialista; Olorum Babá-Min; Sociedade de Intercâmbio Brasil-África (SINBA) Rio de Janeiro; Grupo de
Atletas Negros,  São Paulo;  Afro-Latino-América;  Instituto Brasileiro de Estudos Africanistas  (IBEA),  São
Paulo;  Juventude  Judaica;  Convergência  Socialista;  Grupo  Decisão;  Associação  Cristã  de  Beneficência
(ACBB) São Paulo; Escola de Samba Quilombo do Rio de Janeiro” (HOFBAUER, 2006: 377).  
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foi realizado um ato nas escadarias  do Teatro Municipal  de São Paulo em 7 de julho de

1978.46 Passados alguns meses, as reivindicações ali almejadas tomariam corpo definitivo por

meio da publicação da  Carta de Princípios do MNU, cujo teor claramente projetava uma

ruptura  com  a  tradicional  tendência  integracionista  por  meio  da  qual  o  negro  vinha

negociando o seu lugar na sociedade e na identidade nacional que se construía desde o início

do século.  Vejamos:

Nós, membros da população negra brasileira – entendendo como negro todo
aquele  que  possui  na  cor  da  pele,  no  rosto  ou  nos  cabelos,  sinais
característicos dessa raça –, reunidos em Assembléia Nacional, convencidos
da existência  de  discriminação racial,  marginalização  racial,  [...]  mito  da
democracia racial,  resolvemos  juntar  nossas forças e lutar  pela defesa do
povo  negro  em  todos  os  aspectos  [...];  por  maiores  oportunidades  de
emprego;  melhor  assistência  à  saúde,  à  educação,  à  habitação;  pela
reavaliação do papel do negro na história do Brasil; valorização da cultura
negra [...]; extinção de todas as formas de perseguição [...], e considerando
enfim  que  nossa  luta  de  libertação  deve  ser  somente  dirigida  por  nós,
queremos  uma nova sociedade onde todos realmente  participem,  [...]  nos
solidarizamos com toda e qualquer luta reivindicativa dos setores populares
da sociedade brasileira [...] e com a luta internacional contra o racismo. Por
uma  autêntica  democracia  racial!  Pela  libertação  do  povo  negro!  (MNU,
1988: 19 apud PEREIRA, 2010: 99).

Comparada aos discursos dos ativistas dos períodos anteriores, a Carta divulgada pelo

MNU  notabiliza-se  por  uma  acentuada  perspectiva  de  autonomia  e  protagonismo  negro.

Diante da nova postura assumida, não havia mais espaço para a dúvida tão comum à década

de 1940 sobre a existência ou não de preconceitos raciais  e de cor no Brasil. Nesta direção, a

democracia racial não existiria senão enquanto mito a ser desmascarado, ou como ideal a ser

verdadeiramente atingido através de um movimento que se pautaria, inclusive, pela luta de

classes ao solidarizar-se “com toda e qualquer luta reivindicativa dos setores populares da

sociedade  brasileira”.  Conforme  explica  George  Andrews  (1998:  303),  “sua  plataforma

analisava  o  racismo  como  conseqüência  inevitável  do  desenvolvimento  capitalista,  e

argumentava  que  a  única  maneira  de  criar  uma  genuína  democracia  racial  no  Brasil  era

substituindo o capitalismo pelo socialismo”.

46  O estopim para esta manifestação se deu a partir da ocorrência de dois casos de discriminação racial de grande
repercussão na cidade de São Paulo àquela época, a saber, a proibição do acesso de quatro jovens negros ao
Clube de Regatas Tietê e a morte um trabalhador negro decorrente de tortura policial em uma delegacia da
capital. Lembra-nos George Andrews (1998: 302), que: “Nenhuma dessas ocorrências era de forma alguma
singular. Entretanto, elas receberam um grau incomum de atenção pública devido a sua coincidência com o
nonagésimo aniversário da emancipação, e a negação flagorosa da promessa do 13 de maio de igualdade e
democracia racial”. 
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Assim,  a  um só  tempo,  o  MNU propunha  a  desconstrução  do  pensamento  racial

hegemônico  no  Brasil  e  buscava  se  inserir  no  combate  ao  racismo  em  um  âmbito

internacional.  A partir  dessa  projeção  do horizonte  de  sua  ação  para  além das  fronteiras

nacionais, aflora uma consciência racial diaspórica por meio da qual, definitivamente:

[...] as lutas anti-coloniais no Continente Africano, aquela do Apartheid, ao
lado da luta pelos direitos civis, empreendida pelos negros estadunidenses –
passaram a ser  tratadas  – pelo ativismo do Movimento  Negro do Brasil,
como partes de um todo mundial.  Desta forma, a África, que antes era o
local de referência religiosa e de realização e representação identitária – dos
brasileiros de religiões de matriz africana –, [...] passava a ser também um
lugar  de  menção  política  e  econômica.  Inserir-se  numa  configuração
diaspórica significava aliar-se com o continente dos anos 1970, para além
daquele reverenciado como residência dos ancestrais e orixás. Ampliava-se a
representatividade da luta, localizando-se num escopo de povos em busca de
cidadania e direitos. (SILVA, 2009: 187) 

As referências internacionais contribuíram também para que o MNU, envolto nessa

configuração diaspórica à qual Paul Gilroy (2001) nomeou “Atlântico Negro”, radicalizasse

seu discurso contra o racismo. Assim, aparecem Martin Luther King, Malcon X, os Panteras

Negras e os movimentos de libertação de países africanos como Guiné Bissau, Moçambique e

Angola (DOMINGUES, 2007: 112).47 Trânsito,  porém, que se dá em via dupla,  trocas de

referenciais e informações, e não meras cópias de modelos, como salienta Amílcar Pereira

(2010:  106).   Desse  modo,  atento  ao  que  circulava  lá  fora  e,  propondo  medidas  que

valorizassem a cultura negra no país, tais como a inclusão da História da África no currículo

escolar, a criação do Dia da Consciência Racial, a celebração de Zumbi, entre outras, o MNU

encurtava as distâncias entre o negro brasileiro e a África. O desenho identitário que se esboça

entre estes, toma contornos mais definitivos a partir do momento em que essa organização

opera a positivação do termo “negro” enquanto identidade racial, pois, como indica Petrônio

Domingues (2007: 115, aspas do original):  “[...]  ele deixou de ser considerado ofensivo e

passou a ser usado com orgulho pelos ativistas, o que não acontecia tempos atrás. O termo

‘homem de cor’, por sua vez, foi praticamente proscrito”. 

África presente,  sobretudo, nas páginas da imprensa negra que circulavam naquele

ano: Jornegro, O Saci, Abertura, Cadernos Negros, Versus em São Paulo; SINBA no Rio de

47  A radicalização do discurso do MNU também foi explicada por Petrônio Domingues (2007: 112) a partir do
plano interno, tendo em vista que “o embrião do Movimento Negro Unificado foi à organização marxista, de
orientação trotskista, Convergência Socialista. Ela foi a escola de formação política e ideológica de várias
lideranças importantes dessa nova fase do movimento negro. Havia, na Convergência Socialista, um grupo de
militantes  negros  que entendia  que a  luta  anti-racista  tinha  que ser  combinada com a luta revolucionária
anticapitalista.”



182

Janeiro. O jornal carioca circulava desde 1977 e era a voz da Sociedade de Intercâmbio Brasil

África.48 Em sua primeira edição,  SINBA  inquiria aos seus leitores “O que é a África?”. A

resposta, segundo a visão de seus redatores, é a que se segue:

A  maneira  mais  comum  de  se  responder  a  essa  pergunta  no  Brasil  é
invocando  os  laços  de  sangue  e  de  cultura  que  nos  ligam  a  ela.  (Não
pretendemos abrir mão desses conceitos e dessa verdade – até porque ainda é
uma das nossas reivindicações, aceitação pelo Brasil, e pelos brasileiros, da
suas verdadeiras origens). Se até algum tempo atrás o pouco de informações
que tínhamos era dada por antropólogos e etnólogos; o mesmo não ocorre
atualmente, e por isso, esse tipo de resposta àquelas informações já não pode
satisfazer-se  de  maneira  alguma.  Falar  da  África  como  terra  de  nossos
escravos, mãe do nosso folclore, e outros lugares comuns é tentar manter
uma imagem completamente superada no tempo. E, no entanto, é a única que
ocorre  aos  mais  bem informados  brasileiros.  (SINBA,  Nº1,  1977:  5  apud
SILVA, 2009: 196-197)

 
Infere-se  uma  imagem  dupla  a  ser  mobilizada  pela  militância.  Aquela  mais

comumente  imaginada,  distante  no tempo,  mas  com a qual  ainda  se opera no sentido  de

reivindicar o reconhecimento da importância do africano na formação do Brasil. Ao mesmo

tempo  em  que  precisa  ser  (re)atualizada  para  bem  condizer  com  o  presente  de  lutas  e

afirmação africana.  

Voltando a São Paulo, a África como “terra-mãe” seria exaltada na quarta edição do

Jornegro49 publicada em setembro de 1978 por meio do artigo “Nome, origem, raízes”. Trata-

se do resgate positivo da ancestralidade que se daria através da escolha de nomes africanos

para os filhos dos leitores. A crítica anticolonialista permeia todo o texto:

[...] Infelizmente, durante muito tempo vivemos alienados de nossas origens,
afastados  dos  valores  de  nossos  antepassados.  Então,  como  todo  povo
dominado, fomos obrigados a substituir nossos valores pelos do dominador.
Para nós, arrancados da África e espalhados pela América foi uma violência
que atingiu todos os setores de nossa vida, penetrou nossa mente e confundiu
nosso  espírito,  interrompeu  nossa  criatividade  e  deturpou  nossas
manifestações  nas  artes,  na  religião,  nos  costumes.  E até  os  nomes,  pois
passamos  a  nos  identificar  como  pessoas  de  acordo  com  os  padrões
europeus.  Assim,  chegamos  à  situação  atual  em que  só  tem negros  com
nomes ou sobrenome português, espanhol, inglês e por aí afora que vieram
substituir os nomes de nossos ancestrais trocados pelos senhores de escravos
na  intenção  de  nos  fazer  esquecer  tudo  o  que  se  refere  à  mãe  África.
(JORNEGRO, ANO I, Nº4, 1978: 4)

48  Sociedade criada em 1974 que tinha por objetivo a promoção de atividades comerciais e culturais com os
países africanos de colonização portuguesa. Quanto ao jornal, circulou entre 1977-1980 (SILVA, 2009: 192).

49  “Órgão de divulgação da Federação das Entidades Afro-brasileiras do Estado de São Paulo. Em seu conselho
editorial estavam nomes como Jamu Mink, Jaques Félix Trindade, Luis Silva (Cuti), entre outros
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Ao final,  disponibiliza-se uma lista que divide esses nomes por gênero, pronúncia,

significado, idioma e região de origem. Cabe informar ainda que, a ilustração da capa trazia a

foto de uma garotinha negra com a manchete “Maria ou Kinda?”. A legenda, por sua vez,

reforçava que: “O uso de nomes africanos não é um simples modismo” (JORNEGRO, ANO I,

Nº4, 1978).50 

Em “Imprensa x África”,  Jornegro  utilizou seu espaço novamente para combater o

colonialismo, desta vez, o faz a partir da crítica aos meios de comunicação em virtude das

imagens de África por eles construídas. Soa como uma disputa no sentido de quem tinha mais

direitos sob representação daquele continente:

[...] a África ganhou maior destaque no noticiário dos meios de comunicação
de  massa.  Desde  então,  as  grandes  agências  de  informações  produzem
enchurradas de notícias sobre as lutas que modificam as condições de vida
na terra mãe dos orixás.  É a libertação que surpreende, encanta, assusta e
que todos discutem. A África está na boca de todos [...]. 
 E qual é a imagem africana que estas notícias nos transmitem? Em grande
parte, elas são uma imagem incompleta e falsa. Por exemplo, quando falam
das  excentricidades  de  ditadores  [...]  sem mencionar  que  são  filhotes  do
imperialismo  e  que  facilitam  a  dominação  ocidental.  Também  quando
mostram  guerras  as  notícias  não  são  completas.  Guerra  na  Somalia,  no
Chade, na Namibia, na Eritreia, no Zimbabue, em Angola, no Zaire, etc.  Por
que tanta violência? Será devido a um instinto sanguinário da personalidade
africana? Lógico que isso é um absurdo [...]. (JORNEGRO, ANO I, Nº 3,
1978:7)

Jornegro já havia feito crítica semelhante aos meios de comunicação em sua primeira

edição,  contudo, naquela ocasião,  a representação que se criticava era aquela com que se

estereotipava o negro:

Nossa  imagem  é  apresentada  ao  bel  prazer  de  interesses  alheios:  a
exploração  do  negro-moda,  a  negra-sexy,  a  boa  sambista,  mulatas  do
Sargentelli  e  tudo  mais.  Ou  é  a  apresentação  de  meias  verdades,  fatos
distorcidos incompletos, formando sempre uma imagem negativa do negro.
Se aparece um anúncio de uma escola ou clube recreativo, apresentam-se
figuras de crianças gordinhas brancas, rosadinhas. Se o anúncio é um apelo à
caridade pública, ou advertência, quanto aos trombadinhas então, é sempre a
figura de uma criança negra. (JORNEGRO, ANO I, Nº1, 1978: 1)

50  A este  respeito,  Maria  Maués  afirma  que  tratar-se  da  “adesão  a  uma estética  da  negritude  –  vestuário,
penteados, adereços, ditos afro. Além de sua própria imagem, a adesão deve passar pela valorização e mesmo
adoção  de  elementos  da  “cultura  africana”,  tais  como  música,  dança,  jogos  e  até  hábitos  alimentares,
traduzidos nos jornais em receitas atribuídas aos antigos descendentes de escravos. Para completar o modelo,
insiste-se na adoção, para as crianças, de nomes africanos, que aparecem sempre nos jornais acompanhados de
sua tradução para o português.”
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Em seu quinto número, na coluna “África, poesia e vida” o mesmo jornal narrou a

resistência  das  colônias  portuguesas,  demonstrando  uma  solidariedade  e  figurando  certa

identidade essencializada para o africano:

 
Em  alguns países da velha África (Moçambique, Guiné, Angola, etc.) uma
nova  vida,  mais  justa,  nasce  da  eterna  disputa  entre  explorados  e
exploradores. A realidade está sendo mudada através da energia positiva do
povo que levanta a cabeça e se faz dono de seu destino. Fazendo revolução e
fazendo poesia. Poesia no calor da luta, cheirando a suor, sangue e falando
na vontade de ser livre. Poesia-semente e fruto do novo espírito, das novas
condições. Poesia que canta o fim da exploração e glorifica o trabalho que
agora não mais  produz milionários nem miseráveis  porque está orientado
para o bem-estar de todos.
Esta é também a situação da Guiné-Bissau onde fazendo revolução vivem a
poesia  e  nasce  daí  uma  nova  cultura  popular,  a  cultura  da  libertação.
(JORNEGRO, ANO I, Nº 5, 1978: 6)

A poesia, por sinal, foi uma das estratégias por meio das quais alguns dos membros do

MNU deram visibilidade para sua luta antirracista. Trata-se, no caso, do periódico Cadernos

Negros que surgiu em São Paulo também em 1978, reunindo escritores  negros  de vários

estados, sendo a maioria militante de alguma entidade ou organização negra (SOUZA, 2005:

95-96). A publicação intercala edições de contos e de poemas que “trazem à discussão temas

relativos  ao  racismo  e  à  discriminação  racial  e  suas  interferências  na  configuração  das

relações de poder na sociedade brasileira” (SOUZA, 2005: 46). Na apresentação da primeira

edição,  exalta-se  com entusiasmo  o  continente  africano  que  surge  tanto  como  referência

cultural quanto como inspiração para a luta do afro-brasileiro:

 
A África  está  se  libertando!  [...]  Estamos  no  limiar  de  um novo tempo.
Tempo de África vida nova, mais justa e mais livre e, inspirados por ela,
renascemos [...] e estamos assumindo nossa negrura bela e forte. Estamos
limpando o nosso espírito das ideias que nos enfraquecem e que só servem
aos que querem nos dominar e explorar. 
[...] Cadernos Negros é a viva imagem da África em nosso continente. É a
Diáspora  Negra  dizendo  que  sobreviveu  e  sobreviverá,  superando  as
cicatrizes que assinalaram sua dramática trajetória, trazendo em suas mãos o
livro. (CADERNOS NEGROS, Nº1, 1978: 2-3)

Tempo de África, tempo do negro brasileiro. Os laços atlânticos que, nebulosos até

princípios da década de 1960, pareciam estar mais estreitos do que nunca.  E estavam, ao

menos no discurso e na inspiração dos militantes negros que escreviam seus jornais do lado de

cá. Na margem de lá, as lutas pela descolonização arrastar-se-iam por mais alguns anos. A

movimentação de africanos “comuns” seria determinante pois, com exceção das sangrentas
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guerras na África Portuguesa e  na Argélia,  a  independência  da maioria  dos países  só foi

tornada  possível  a  partir  das  “manifestações  políticas  organizadas,  de  greves  gerais  e  de

boicotes:  acompanhadas  de delicadas negociações  políticas”.  Independências  que,  segundo

Kabengele Munanga, soaram como uma palavra “mágica” que parecia carregar consigo e por

si  só “o fim das barreiras  sociais  e raciais,  a desmistificação da inferioridade natural  dos

africanos” e a possibilidade de superação de um “passado de humilhação, de desumanização,

de exploração e um futuro diferente a ser construído” (MUNANGA, 1993: 103).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS.

 “A África sempre foi ambivalente: o lugar das grandes aventuras e das desgraças. Quando eu
era menino, era a aventura. Isso nos impressionava muito, nos encantava; mas quando eu

fiquei adulto, a visão que predominou foi a visão da África penada, sofrida, maltratada, que
era o contrário das cidades do ouro, de Timbuktu (Mali), das grandes cataratas, caçadas”.

(ALBERTO COSTA E SILVA, 2015)

A fala do renomado africanista Alberto Costa e Silva – em entrevista cedida no

projeto  Diálogos Africanos,  no ano de 2015 – acentua  o caráter  ambivalente  que a

imagem da África carrega. Lugar de aventuras, de desgraças, de doenças, mas também

de riquezas e tantas outras imagens mais,  às vezes, várias ao mesmo tempo e sob o

mesmo olhar. Às vezes, várias na mesma folha. Ambivalência que também notamos ao

acompanhar o percurso de sua representação nas páginas da imprensa negra por quase

todo século XX.

Naquelas  folhas  negras,  estereótipos  foram  reforçados,  foram  combatidos  e,

algumas  vezes,  foram,  contraditoriamente,  reforçados  enquanto  eram combatidos.  A

África  que  se  faz  representar  nos  jornais  “de  pretos,  para  pretos”  é  quase  sempre

generalizada.  Mas,  também  é  múltipla,  multifacetada,  assim  como  também  era  a

mobilização daqueles homens que, por tantas vezes, tiveram-na como horizonte.

África e africanos a compor referências para a construção de auto-imagens as

quais ora enaltecem, ora  rejeitam. Na longa trajetória em que acompanhamos a sua

representação e apropriação pelos homens da imprensa negra paulista século afora, tanto

os discursos quanto os sentimentos de rejeição e enaltecimento variaram em função da

auto-imagem que estes tinham de si. A representação da África e a relação identitária

estabelecida se alteraram em conformidade com os projetos políticos e as estratégias

mobilizadas  por  meio  das  quais  os  negros  buscaram sua  inserção  na  nacionalidade

brasileira. 

Num primeiro momento, a África que se apresenta oscila entre a rejeição e a

solidariedade. Rejeição por ser um lugar ainda bárbaro e incivilizado que não atendia

aos anseios  dos “homens  de cor” que se pretendiam moralizados,  civilizados e,  ato

contínuo, enxergaram-na como fator pejorativo a lembrar suas origens raciais em meio a

um ambiente em que o racismo científico fortemente ditava os caminhos da formação

nacional. O próprio termo “negro” chegou a ser recusado por encarnar essa carga. Por
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outro  lado,  dizer  que,  ao  fazê-lo,  aqueles  homens  desejavam ser  brancos  é  cair  na

“armadilha” da essencialização das identidades. A mobilização se dava no sentido de

uma pertença  racial,  mas,  acima  de  tudo,  nacional.  Já  a  solidariedade  aparece  com

relação à Etiópia,  decantanda por seu passado glorioso e vitimizada em seu presente

pelo  fascismo  italiano.  Entre  alguns  dos  periódicos  ensaiou-se  uma  solidariedade

atlântica em termos de um pan-africanismo, dado o contato com as ideias de Marcus

Garvey.

A democracia racial, a própria ideia de democracia, acena para uma expectativa

de inclusão que reforçava concepções  tradicionais de harmonia e integração que,  na

prática,  não se efetivaram. A necessidade do associativismo e a aproximação com a

sociologia Uspiana ajudariam a legitimar algumas certezas nessa direção. Há ainda a

África  primitiva  e  fetichista  mirada  a  partir  de  uma  cruzada  religiosa.  Aquele

continente,  confessadamente  desconhecido  por  parte  dos  militantes,  desvendado

positivamente em termos diaspóricos a partir do contato com o Négritude. Ao mesmo

tempo, “o vento da liberdade” que varria seu território também sopraria para os lados de

cá,  esboçando uma África  símbolo  de  luta,  de resistência,  reforçando laços  de  uma

solidariedade política e inspirando a luta local. Por fim, a positivação da negritude e a

organização política em torno do MNU com uma África terra-mãe, origem das nossas

raízes mais autênticas, culturalmente rica, materialmente explorada, mas politicamente

resistente.

Nossa intenção foi demonstrar que a relação identitária que o movimento negro,

por meio de sua imprensa, estabeleceu com a África, obedeceu menos à recepção de

fatores  externos  do  que  a  imagem  que  fazia  de  si  mesmo.  Por  tratar-se  de  atores

multifacetados  e  múltiplos,  as  negociações  identitárias,  sempre  fluidas,  que

estabeleceram  para  a  sua  aceitação  enquanto  negros,  foram  fundamentais  para  a

mudança  da  representação  africana.  À  medida  que,  gradativamente,  ocorreu  o

fortalecimento de sua negritude, foi possível olhar para a África de modo mais positivo. 

.
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