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A imprensa negra em São Paulo tem os seus períodos marcados por importantes 

acontecimentos históricos na sociedade brasileira. As variações ideológicas nas 

publicações da imprensa negra entre 1915 – primeiro jornal - e 1963, última publicação, 

existem diante de uma sociedade global, cujo núcleo é a posição do negro diante do 

mundo do branco e a busca de integração do negro neste mundo. 

O processo de exclusão da população negra em São Paulo e a resistência do 

negro a esse processo podem ser verificados nos discursos jornalísticos, que 

desempenham um papel importante na organização da memória histórica e da 

preservação cultural da população negra. 

Na imprensa de São Paulo, nas últimas décadas do século XIX, a imagem do 

negro expressa na seção de Polícia, na seção de Anúncios, nos editoriais científicos é 

apresentada como objeto dos discursos, das práticas, das situações e suas motivações e 

não como uma imagem do negro comosujeito histórico, participantena transformação e 

na construção do seu tempo — apesar de na maioria das vezes ser a população negra o 

sujeito das ações referidas nos discursos jornalísticos — demonstrando o apagamento 

do negro na história oficial do Brasil e sua situação de exclusão. O discurso 

jornalísticohegemônico da época reconstitui apenas como os brancos falavam do negro 

e o representavam.  

O jornal Correio Paulistano, datado de 10 de novembro de 1877, aparece na 

Seção de Polícia, com o título Facto horroroso, a notícia da morte de uma mulher e seu 

filho, cujos principais autores do crime eram escravos das vítimas (SCHWARCZ, 1987, 

p.122): 
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Facto horroroso  

(...) D. Gertrudes era mãe de numerosa família, possuia só 8 ou 10 escravos 

de serviços. Carlo (o filho) era moço de 20 anos e poucos annos casado há 

três ou quatro annos. Não eram maus senhores. Os principais autores do 

crime, dois escravos irmãos foram amamentados pela victima que os 

estimava desveladamente. 

 

A grande parte dos anúncios que ocupava os jornais nos inícios da década de 

1880 se referia a escravos. No jornal Província de São Paulo,de 27 de agosto de 1880, 

aparece em um mesmo anúncio a venda de um carro e o interesse de compra de um 

escravo (SCHWARCZ, 1987, p.135): 

 

Carro e Escravo 

Vende-se uma Victoria em muito bom estado com arreios, e compra-se um 

escravo de meia edade, sadio e sem vícios para todo trabalho. 

 

Novamente o jornal Correio Paulistano, em 7 de julho de 1892, quatro anos 

depois da abolição da escravatura, assim tratava, em um artigo, da questão da 

inferioridade dos negros e seu servilismo (SCHWARCZ, 1987, p.113): 

 

A raça negra progride 

(...) Em virtude da acirrada observação anthropollogica de sabido 

valloraffirma a iminente autoridade affectiva dessa raça a séculos tão 

cruelmente explorada em razão mesmo de seus dotes naturaes de brandura e 

submissão. Por certo servilismo, bem conhecemos, não é virtude mas 

característica amorável nós brasileiros bem conhecemos, essa fria 

sensibilidade, desinteressado apego de coração da raça negra. 

 

O negro como sujeito das práticas, das situações e suas motivações no discurso 

jornalístico surge com a imprensa negra em São Paulo em 1915, com a fundação do 

jornal O Menelick, e vai até 1963 com o Correio d’Ébano, último jornal da imprensa 

negra. Para Roger Bastide — o primeiro estudioso a demarcar por períodos a imprensa 

negra —, a primeira fase da imprensa negra vai de 1915 com O Menelick, até 1930. A 

segunda fase começa em 1930 e vai até 1937, ano limite da sua pesquisa. De acordo 

com Bastide, o segundo período caracteriza-se pela passagem da reivindicação 

jornalística à reivindicação política. O jornal A Voz da Raça, fundado em 1933, assume 

posição política, pois representava o pensamento da Frente Negra, que reivindicou e 



conseguiu ser registrada como partido político. Da primeira fase, Bastide (1973, p. 129-

156) considera o jornal mais representativo o Clarim da Alvorada lançado em 1924 e da 

segunda fase o jornal A Voz da Raça. 

Sobre os assuntos tratados na imprensa negra do Estado de São Paulo, Roger 

Bastide (1973, p.130-131) faz a seguinte observação: 

 

Esses jornais procuram primeiramente agrupar os homens de cor, dar-lhes o 

senso da solidariedade, encaminhá-los, educá-los a lutar contra complexo de 

inferioridade, superestimando os valores negros, fazendo apologia dos 

grandes atletas, músicos, estrelas de cinema de cor. É, pois, um órgão de 

educação. Em segundo lugar, é um órgão de protesto: e isso é verdade tanto 

na América do Sul como na América do Norte (...) Outro caráter comum a 

toda a imprensa afro-americana é a importância dada à vida social, “as festas, 

aos bailes, às recepções, aos nascimentos, casamentos e mortes. Sem dúvida, 

esse não é um dos característicos próprios da raça negra; basta ler os 

pequenos jornais dos brancos do interior para perceber que é também um dos 

característicos do que se poderia chamar de imprensa ‘provincial’. Mas, em 

ambos os casos, a mesma exigência sociológica se exprime: a de mostrarseu 

status social e sua honorabilidade. (...) Assim, o jornal é o sinal da ascensão 

de tais ou tais indivíduos de uma classecuja reivindicação principal é a 

mobilidade social. 

 

Em Imprensa Negra: Estudo Crítico (2002, p.8), Miriam Nicolau Ferrara faz 

uma revisão da periodização a partir do estudo realizado por Roger Bastide, ampliando-

o com a inclusão de jornais até 1963. De acordo com Ferrara, no primeiro período de 

1915 a 1923 observa-se uma tentativa de integração do negro na sociedade brasileira e a 

formação de uma consciência que mais tarde ganhará força.O segundo período começa 

com o Clarim da Alvorada, em 1924, e atinge seu ápice em 1931 com a Frente Negra 

Brasileira e termina com o jornal A Voz da Raça em 1933, no período do Estado Novo. 

E o terceiro período, de 1945 a 1963, ainda de acordo com Ferrara, é marcado pelas 

grandes reivindicações políticas.2 

A imprensa negra tem os seus períodos marcados por importantes 

acontecimentos históricos da nação brasileira, embora raramente em suas páginas haja 

referências a tais fatos. As variações ideológicas nas publicações da imprensa negra 

entre 1915 — primeiro jornal — e 1963, última publicação, existem diante de uma 

sociedade global, cujo núcleo é a posição do negro diante do mundo do branco. 

Algumas vezes essas publicações assumem um caráter reivindicativo, outras, um 
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conteúdo pedagógico, mas a busca de integração do negro é evidente em todas elas 

(MOURA e FERRARA, 2002, p.6)  

Trinta e três anos depois, em setembro de 1996, o primeiro número da revista 

Raça Brasil com distribuição nacional e que atingiu uma venda de 300 mil exemplares3 

é lançado em São Paulo, cujo núcleo ideológico – guardadas obviamente as devidas 

diferenças de tempo histórico, de formato e veiculação de massa que sãocaracterísticas 

dessa revista – destaca também a posição do negro diante do mundo do branco e a busca 

de sua integração, igualmente à abordagem da imprensa negra no passado. 

O Sindicato dos Jornalistas no Estado de São Paulo, fundado em 1937, apenas 

no ano 2000 formou uma Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial - COJIRA, 

com o objetivo de abrir espaço à discussão sobre os vínculos entre jornalismo e questão 

racial no Brasil. 

O trabalho de resgate da história da imprensa negra somente nos últimos anos 

vem ganhando visibilidade. Um exemplo desse fato é o relançamento também pelo 

Sindicato dos Jornalistas no Estado de São Paulo, por meio da COJIRA, junto com a 

Imprensa Oficial do Estado, de Imprensa Negra, estudo crítico de Clóvis Moura 

(legendas de Miriam N. Ferrara), numa edição fac–similar de 2002. O projeto elaborado 

pelo COJIRA objetiva recuperar os registros em fonte primária do processo de 

construção da cidadania do negro no período posterior à abolição do regime 

escravocrata.  

Em 2004, a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial - COJIRA, em 

parceria com a Imprensa Oficial do Estado e a OngGeledes lançaram o livro Espelho 

Infiel: o negro no jornalismo brasileiro, organizado pelo jornalista Flávio Carrança, 

uma das lideranças da COJIRA, e por Rosane da Silva Borges. O livro é composto por 

uma coletânea de artigos sobre a diversidade étnico-racial no interior da categoria de 

profissionais do jornalismo e sobre como o jornalismo brasileiro vem tratando os temas 

relacionados a questão do racismo. 

Outro trabalho também em edição fac-similar de 2002, publicado pela Editora 

34, é Quilombo, jornal que circulou no Estado do Rio de Janeiro por apenas 10 
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números, entre dezembro de 1948 e julho de 1950, edição idealizada por Abdias do 

Nascimento — fundador do Teatro Experimental do Negro -TEN — e por Elisa Larkin 

Nascimento. O jornal Quilombo abordava temas como cinema, teatro, música e poesia 

de autoria de negros no Brasil. 

O fato da população negra brasileira ser sujeito dos discursos, das práticas, das 

situações e de suas motivações significa uma das possibilidades de sair da posição de 

invisibilidade – apagamento dos sujeitos - para a de participante no processo político, 

social, econômico e cultural do país. 

 A mídia não só pode assegurar a reprodução da difusão do racismo, exprimindo 

ou traduzindo fenômenos que provêm da sociedade em geral, como também pode, ela 

própria, produzir efeitos específicos sobre a formação do racismo. O caminho inverso 

também é possível, uma vez que o signo não sóreflete como tambémrefrata a realidade 

material, e neste “refratar” pode muito bem desencadear um horizonte de novas 

possibilidades de encontro com o Outro - o negro -, até então colocado num estado 

deapagamento na esfera sócio-histórica-cultural (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2013). 

Com uma população de cerca de 198 milhões de habitantes, pretos e pardos4 

representam em torno de 55% da população do Brasil. Todavia, dados da pesquisa do 

Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) sobre a 

população total e sua respectiva distribuição percentual por cor ou raça mostram que os 

brasileiros negros estão em desvantagem nos indicadores renda, educação, situação 

familiar. Ao cruzarmos dados de educação e renda, temos a síntese da situação da 

população do país: dentre os que estão trabalhando, os negros (pretos e pardos) têm, em 

relação aos não-negros (brancos e amarelos), menos da metade de anos de estudo e 

ganham menos da metade do que os não-negros. Nota-se que a escolaridade média da 

população brasileira é muito baixa e a dos negros é ainda menor. 
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A diferença de escolaridade pode ser apontada como um dos principais fatores 

para a renda mais baixa da população negra, mas ela não é a única. A estratificação 

social no Brasil tem a base bastante larga e o ápice muito estreito. Há, porém, uma 

característica ainda mais particular: as camadas sociais vão embranquecendo na medida 

em que sobem na pirâmide social. Assim, podemos dizer que, quando se fala em 

pobreza no Brasil, está-se falando principalmente da população negra e da 

discriminação racial.  

Passado mais de um século da Abolição, o país apenas no início do século XXI 

vem enfrentando um problema surgido em 1888: o da ausência de políticas públicas 

visando à inserção da população negra no projeto de desenvolvimento da sociedade 

brasileira, que acabou perpetuando a desigualdade brutal vivenciada pela população 

negra no país. Temos um longo legado histórico e social que envolve, nesse particular, 

tanto a ausência de uma açãoefetiva da iniciativa privada, quanto do Estado.  

Um momento marcante para a história dos negros no Brasil aconteceu com a 

formação do MUCDR - Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial no 

final da década de 1970. 

Após algumas divergências dentro do MUCDR, em uma reunião ocorrida em 8 

de julho de 1978, na cidade de São Paulo, foi aprovada a proposta do Rio de Janeiro de 

acrescentar a palavra “negro” ao nome do movimento e desse modo a denominação 

passou a ser Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial.  

No Primeiro Congresso Nacional do MUCDR, no Rio de Janeiro em dezembro 

de 1978, numa reunião com delegados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio Grande 

do Sul e Espírito Santo, o nome foi simplificado para MNU – Movimento Negro 

Unificado.  

George Reid Andrews (1998), no livro Negros e brancos em São Paulo (1888-

1988), aponta também a abertura política no Brasil como fator importante para a 

mobilização dos negros em finais dos anos 70, além, segundo ele, de vários outros 

fatores, entre eles a comemoração dos 90 anos da Abolição: 

 

(...) uma crescente sensação de frustração entre os negros de classe média 

diante das barreiras raciais que continuavam a impedir seu progresso 

ascendente; uma sensação também crescente de que era improvável que uma 

abordagem exclusivamente cultural produzisse melhoras imediatas em sua 

situação; os exemplos concretos dos movimentos negros no exterior que 



experimentaram um sucesso considerável na realização de seus objetivos; a 

mobilização e a organização que estava acontecendo na sociedade brasileira 

em geral como resultado da abertura. Capitalizando a energia gerada pela 

comemoração dos noventa anos da abolição — 13 de Maio de 1978 — 

alguns desses militantes de classe média aproveitaram o momento e se 

mobilizaram para criar uma versão, da década de 1970, da Frente Negra 

Brasileira. (ANDREWS, 1998, p. 301).  

 

Outro momento a destacar é a celebração da Missa dos Quilombos, em 1981, no 

Nordeste do Brasil. Ato religioso marcante para o processo de formação do movimento 

negro no âmbito eclesial que, de certa forma, influenciou amobilização do movimento 

negro em torno da proposta de um tema para a Campanha da Fraternidade (CF) de 1988 

que contemplasse a população negra brasileira, no ano do centenário da abolição da 

escravatura no Brasil. A CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil acolheu a 

proposta de discussão das questões referentes à população negra no Brasil na Campanha 

da Fraternidade de 1988 não sem divergências, com o lema Ouvi o clamor deste povo 

(Manual da Campanha da Fraternidade, 1988).  

Para o movimento negro mais do que comemorar o centenário da Abolição era a 

oportunidade para fazer a Igreja Católica abrir um espaço de discussão no seu interior e 

na sociedade para a situação da população negra no Brasil. A escolha do tema da CF-88 

pode ser entendida como avanço e conquista obtidos pelo movimento negro, 

denominado Agentes de Pastoral Negros – APNs, que surgiu no interior da Igreja 

Católica, na década de 1980, inspirado pela Teologia da Libertação.  

Em 1995 as comemorações do tricentenário de Zumbi dos Palmares, hoje 

lembrado como símbolo da resistência negra no Brasil, marcaram a história do negro 

naquele período.  

Tais acontecimentos, aliados ao crescimento econômico de uma parcela da 

população negra e à abertura do mercado publicitário para os chamados produtos de 

beleza étnicos, podem ser apresentados como fortes indicadores para a disposição 

editorial da publicação de uma revista mensal – Revista Raça Brasil - voltada à 

população negra, distribuída em âmbito nacional, lançada por uma grande editora.  

Certamente, representar cerca de 55% da população brasileira não tem sido 

suficiente para garantir os direitos básicos da população negra no Brasil e nem o direito 

do negro exercer a sua posição de sujeito das práticas dos discursos midiáticos.  



Nos discursos jornalísticos a população negra sempre sofreu, basicamente, dois 

processos na organização da memória histórica do Brasil: o de vitimização e o de 

apagamento. Apesar do discurso jornalístico construir memória, não se pode esquecer 

que o jornalismo lida com a realidade de modo diferente da História. Enquanto a 

História instaura uma dimensão no tempo, o jornalismo capta um átomo dessa dimensão 

no que está sendo narrado sobre a ação humana. 

Para a população negra ser reconhecida como sujeito dos discursos, das práticas, 

das situações e de suas motivações, significa uma – entre tantas outros fatores que a 

sociedade brasileira tem negado para a população negra - das possibilidades de sair da 

posição de invisibilidade, apagamento para a de participante do processo de 

desenvolvimento político, cultutral, educacional e socioeconômico da sociedade 

brasileira. A sua visibilidade assiste também em poder expressar-se por meio da mídia 

como sujeito, seja como sujeito ativo da e na informação. 
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