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RESUMO

A presente dissertação faz parte das inquietações em relação às formas de
racismo e a resistência histórica da população negra que, ao combater tal fenômeno,
nos permite compreender e formular uma das identidades negras no Brasil. Para tal,
as relações de poder estabelecidas entre os diferentes grupos étnicos configura uma
das vertentes para a análise proposta por este trabalho. Buscamos compreender as
manifestações e divulgação do pensamento negro, do início do século XX, através
de um dos instrumentos deste agrupamento, a Imprensa Negra Paulista. A partir de
nossa análise, identificamos dois aspectos intrínsecos no projeto desta imprensa: a
educação e o combate ao racismo. No entanto, a concepção de educação dessa
liderança negra, que formou-se a partir da imprensa negra, mostrou-se ampla, ao
mesmo tempo que defendia a escolarização em determinados momentos, gerava
ações não escolarizadas que promoviam igual educação em outros. Foi justamente
essa concepção ampliada de educação que permitiu promover um combate ao
racismo utilizando-se da mesma arma dos brancos: a instrução. É a partir destes
dois aspectos do projeto da Imprensa Negra Paulista que este trabalho pretende
contribuir com os estudos acerca das questões étnico raciais e do combate ao
racismo pela população negra.

Palavras-chave: Imprensa Negra Paulista, resistência negra, educação étnico
racial, relações de poder, racismo.

ABSTRACT

This dissertation is part of the concerns about racism forms and the historical
resistance of the black population, to fighting against this phenomenon allows us to
understand and formulate one of black identities in Brazil. To this end, the relations of
power established between the different ethnic groups set up one of the strands to
this analysis proposed by this work. We seek to understand the demonstrations and
dissemination of black thought, the early twentieth century, through one of the
instruments of this group, the Imprensa Negra Paulista. From our analysis, we
identified two inherent aspects in the project of this press release: education and the
fight against racism. However, the concept of education that black leadership, which
was formed from the black press, demonstrated to be wide, while defending
schooling at certain times, has generated non schooled actions that promoted equal
education in others. It was precisely this expanded vision of education that allowed
promote the combat against racism using the same weapon of the white people: the
education. It is from these two aspects of the Imprensa Negra Paulista project that
this work aims to contribute to the studies about race and ethnic issues of combating
racism by black population.

Key-words: Imprensa Negra Paulista, black resistance, racial ethnic education,
relations of power, racism.
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INTRODUÇÃO
A primeira ideia para o desenvolvimento deste estudo era entender como a
escolarização da população negra havia ocorrido no pós-abolição, através da escola
Progresso e Aurora, criada e mantida por um grupo de negros da Sociedade Amigos
da Pátria, em São Paulo. Contudo, no decorrer do processo de construção deste
trabalho, percebeu-se a dificuldade em encontrar documentos da referida escola, o
que significou rever e reelaborar esta pesquisa. A preocupação em entender a
escolarização do negro no início do século XX, na cidade de São Paulo, nos permitiu
elaborar uma proposta de análise acerca da visão de uma parcela da população
negra sobre educação através de um instrumento que, presume-se, seja divulgador
de ideias, ou seja, a educação nas páginas da Imprensa Negra Paulista.
Os trabalhos desenvolvidos sobre a população negra e sua história têm
apontado a Imprensa Negra Paulista enquanto um grande instrumento organizador e
de manifestação do pensamento negro, principalmente na primeira metade do
século XX. Essas pesquisas sobre a população negra brasileira vêm crescendo em
diversas áreas da academia. Nas Ciências Sociais, o negro, na cidade de São
Paulo, obteve destaque nas obras de Roger Bastide e Florestan Fernandes, entre as
décadas de 1950 e 1970.
Na segunda metade do século XX, destacam-se os trabalhos desenvolvidos
pelas pesquisadoras Regina Pahim Pinto (2013), Miriam Nicolau Ferrara (1986) e
Teresinha Bernardo (1998). A primeira enfatizou a história da escolarização da
população negra, em que discutiu vários aspectos dos quais destacaremos alguns
no segundo capítulo deste trabalho. A segunda pesquisadora preocupou-se em
destacar a importância da formação da Imprensa Negra Paulista e debruçou-se na
tentativa de reformular a subdivisão que Bastide já havia feito anteriormente, na qual
ele divide a imprensa negra em três períodos e que serão melhor discutido no
segundo e terceiro capítulos. Também preocupada com os estudos acerca do negro
em São Paulo, a pesquisadora Teresinha Bernardo ressaltou as relações de poder e
as tensões existentes entre a população negra e os brancos, descendentes de
imigrantes italianos, no início do século XX em sua obra “Memória em Branco e
Negro: olhares sobre São Paulo”. Também as obras de Florestan Fernandes e
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Roger Bastide intituladas “Brancos e negros em São Paulo” e “Estudos Afrobrasileiros”, se tornariam referências para quaisquer estudos posteriores acerca das
relações étnico-raciais em São Paulo, motivo pelo qual tais obras servirão de
referencial teórico para este trabalho, notadamente a partir do primeiro capítulo.
Um dos aspectos analisados por estes pesquisadores foi as estratégias de
adaptação das populações africanas trazidas para o Brasil no contexto da
escravidão. A adaptação dos africanos em terras brasileiras foi difícil e sua cultura
impedida de ser exercida em nosso país. Estes mecanismos serviram para
hierarquizar e categorizar a sociedade brasileira e paulistana. No entanto, as formas
de resistência foram diversas, desde o suicídio, passando por assassinatos dos
senhores de escravos, até chegar às fugas e em formas de organizações
comunitárias que se remetiam àquelas praticadas no continente africano, como os
quilombos. Alternativas também foram encontradas para as práticas culturais, como
o sincretismo religioso, a formação das irmandades religiosas católicas, entre outras.
Neste trabalho, iremos nos debruçar na organização coletiva intelectual do negro (a
Imprensa Negra Paulista), no início do século XX, na cidade de São Paulo, na qual,
segundo nossa perspectiva, se constitui como forma de resistência ao racismo à
época.
No período abrangido pelo tráfico de pessoas que alimentou a escravidão no
Brasil, muito se fez para impedir a formação da identidade da população africana
para cá transladada. A separação de famílias, a obrigação de conviver no Brasil com
etnias que eram rivais no continente africano e com idiomas diferentes, foram
estratégias adotadas pelos senhores de escravos para impedir a prática das
manifestações culturais africanas em território brasileiro. Porém, o que parecia
desastroso para esta população, pode ser entendido pela ótica de uma construção
cultural ainda mais rica, pois o que resultou disso foi um produto cultural brasileiro
oriundo da diversidade africana. Segundo as teorias de Stuart Hall (1999), as
identidades negras da diáspora são (re) construídas a partir da experiência radical
de desenraizamento e constante metamorfose cultural. Apesar de serem vistos
como mercadoria pelos senhores e pelos traficantes à época da escravidão, os
africanos escravizados não perderam sua humanidade. E sendo assim, mantiveramse sempre na condição de produtores e produto da cultura. Porém, essa população
precisou desenvolver maneiras de driblar as barreiras impostas pela sociedade
branca que não percebia o negro enquanto cidadão e sim como um produto
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mercantil ou, simplesmente, mão de obra barata que apenas servia para gerar lucro
aos seus senhores.
A luta por direitos travada pela população negra na passagem do século XIX
para o XX correu paralela ao combate ao racismo sofrido pela mesma população.
Nesse sentido, o negro se afirma enquanto sujeito do processo histórico na busca
por direitos e inserção social desta parcela da sociedade marginalizada. FILHO
(2006), assim descreveu a contribuição dos africanos e seus descendentes na
história do Brasil:
Os africanos e seus descendentes foram agentes históricos, que ajudaram
a construir o Brasil, não só com a força de seus braços, mas,
principalmente, com sua inteligência, sensibilidade e capacidade de luta e
de articulação. (FILHO, 2006, p.104, grifo do autor)

Portanto, compreender o negro enquanto agente histórico do processo de
desenvolvimento econômico e cultural do Brasil, nos permite afirmar que a
resistência fez parte da trajetória desse segmento da sociedade brasileira. Nas
adversidades e na falta de acesso a espaços socialmente denominados de “espaços
brancos”, os negros buscaram na organização coletiva uma estratégia de defesa
frente as tensões nas relações com os brancos. No século XX, os agrupamentos
coletivos já tinham uma história de lutas, o que permitiu, sobremaneira, o surgimento
de outras formas de organização também coletivas que se empenhassem em
transformar a condição do negro em cidadãos com seus direitos respeitados e
garantidos.
O início do processo de industrialização e urbanização pelo qual a cidade de
São Paulo vinha passando era o cenário que se apresentava na passagem do
século XIX para o XX. Com ele, a efervescência política de um novo modelo de
governo que buscava se firmar, a república, além da incorporação de ideias
eugenistas europeias, agregado ao incentivo de imigração, principalmente italiana,
como parte de um projeto de embranquecimento da sociedade brasileira, dificultava
a integração da população negra com os demais segmentos da sociedade
paulistana. Não bastava querer integrar-se à sociedade brasileira, fazia-se
necessário o combate a todas as barreiras que dificultavam tal integração da
população negra com estes outros segmentos da sociedade paulistana. Dessa
forma, Florestan Fernandes descreve o cenário com o qual o negro se deparou
quando chegou ao fim o sistema escravocrata na cidade de São Paulo:
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São Paulo constituía, naquela época, uma das cidades paulistas e
brasileiras menos propícia à absorção imediata do elemento recém-egresso
da escravidão. Sobre o pano de fundo da concepção tradicionalista do
mundo e da dominação patrimonialista (exercida por reduzido número de
famílias "gradas" e "ifluentes"), São Paulo aparecia como o primeiro centro
urbano especialmente burguês. Não só prevalecia entre os homens uma
mentalidade marcadamente mercantil, com seus corolários característicos –
o afã do lucro e a ambição do poder pela riqueza. Pensava-se que o
"trabalho livre", a "iniciativa individual" e o "liberalismo econômico" eram os
ingredientes do "progresso", a chave que iria permitir superar o "atraso do
país" e propiciar a conquista dos foros de "nação civilizada" pelo Brasil.
(FERNANDES, 2008, p. 34)

A elite burguesa paulistana que estava em formação, na passagem do século
XIX para o XX, não pretendia ceder espaços à população negra e, muito menos,
estava disposta a alterar o quadro social em que era detentora de privilégios e que
gozava de status e poder. Por isso, essa elite tentou desqualificar a imagem do
negro e vinculá-la aos estigmas impostos a tal população no período escravocrata.
Nesse sentido, imputaram ao negro a imagem de ocioso, vadio, sem educação,
incivilizado, degenerado, entre outras. E não há relatos significativos que dessem
conta de demonstrar algum esforço da elite branca paulistana para engendrar
qualquer projeto que visasse a integração parcial do negro. Pelo contrário, a tão
sonhada integração do negro foi bastante questionada e combatida pela política
eugenista que procurava, a todo custo, reforçar o pensamento de branqueamento da
população brasileira. Surge no Brasil, uma corrente de pesquisadores eugenistas,
liderados por Nina Rodrigues, que tentou justificar a política de imigração no país.
No entanto, entre os intelectuais, as elites econômicas e os políticos do
século XIX, havia a preocupação de integrar o negro à sociedade, de forma lenta e
gradualmente, de maneira a não manchar a imagem do Brasil enquanto país que
acelerava seu desenvolvimento e iniciava seu processo de industrialização, ou seja,
um país moderno que não poderia carregar lastros de atraso, pois era assim que a
escravidão foi considerada neste período. Nesse sentido, o investimento na política
imigrantista foi pensado como forma de substituição da mão de obra negra pela
imigrante. Estimular a vinda de europeus ao Brasil passou a ser um dos grandes
objetivos do governo brasileiro que gastou uma fortuna com panfletos e
propagandas no exterior, promovendo a entrada de inúmeros europeus com a
promessa de enriquecimento e sucesso na nova pátria. No bojo dessas ações,
encontrava-se a teoria de branqueamento da população brasileira e com ela as
formas de racismo.
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No final do século XIX, outro aspecto a ser levado em consideração era o
problema da mestiçagem. No início das discussões sobre a mestiçagem, esta
acabou sendo considerada um grande mal que deveria ser combatido, pois era o
principal fator da degeneração social. Nela estava presente a ideia de que seu
resultado era a contaminação com o "sangue impuro" das raças inferiores. Um dos
principais trabalhos que seguiam essa linha de pensamento era o do conde Arthur
de Gobineau, publicado em 1856 (TELLES, 2004). Em seguida, na virada do século,
muda-se a visão sobre a mestiçagem e passam a defendê-la como solução para o
projeto de branqueamento da população brasileira. Portanto, chegou-se a acreditar
que em pouco tempo a população negra seria expurgada do seio social brasileiro. E,
a partir dessa ideia, reforçou-se a política de imigração europeia adotada pelo
governo brasileiro.
Na verdade, com a tentativa de embranquecimento da população, presente
no imaginário da elite branca, cujo pensamento se baseava em purificar a raça
brasileira, ou seja, torná-la mais branca possível, já se apontava qual seria a
proposta ideológica da sociedade da época. No século XX, criou-se a ideia da
“democracia racial”. Nela, estava presente a construção de uma convivência pacífica
entre as três “raças” (negro, índio e branco), desprovida de quaisquer preconceitos e
discriminação. Portanto, tal compreensão pode ser entendida como uma forma de
alienação dos afro-brasileiros, como defende Munanga,
(...) o mito da democracia racial está pautado numa relação que se
estabeleceu entre a mestiçagem biológica e cultural entre brancos, negros e
índios, gerando uma ideia de uma convivência que acabou por afastar dos
sujeitos subalternizados iniciativa para uma tomada de consciência de sua
condição. (FERNANDES, 2010, p.8)

Essa visão de democracia racial foi questionada por vários acadêmicos,
dentre eles Florestan Fernandes, que apontaram a profunda desigualdade social
presente na sociedade brasileira a partir do corte raça. Com isso, tal ideia se torna
um mito, pois na prática vimos que não se vivenciou e não se vivencia até hoje uma
democracia racial. Nesse sentido, percebe-se que a construção do mito da
democracia racial serviu apenas para disfarçar e esconder o racismo praticado no
país. Aliás, tais estratégias ganharão nome: racismo à brasileira. Esse racismo é
sutil e deixa-o quase invisível, porém, basta analisarmos algumas práticas nas
relações sociais para notá-lo. Tal fato desencadeia outra ideia, a de que falar sobre
o racismo é tabu, ganhando visibilidade através de Florestan Fernandes com a
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célebre expressão “preconceito de ter preconceito”. Aqui, podemos destacar a forma
com a qual o racismo se molda no Brasil e que, de fato, ajudou para que essa
prática perdurasse até os dias de hoje. A ideia de democracia racial foi vinculada ou
atrelada à ideia de democracia política, pois o país estava vivenciando seu início
democrático no campo da política, fato este que está ligado ao projeto de
modernidade da sociedade brasileira. Dessa forma, se desenvolvia uma sociedade
de oportunidades iguais, nas quais a questão da raça não seria um impeditivo para a
integração do negro na sociedade, mas sim seus atributos psicológicos inferiores
aos brancos. Portanto, a democracia racial pode ser entendida como uma forma
ideológica de sustentação de hierarquização social.
Este cenário promoveu estratégias de resistências variadas da população
negra paulistana. Uma delas foi organizar-se em grupos como forma de combate ao
preconceito racial. A criação de novos clubes recreativos, novas associações
beneficentes, recreativas e culturais, e mais a criação de uma imprensa alternativa
que atendesse aos anseios desta parcela da população marginalizada (a Imprensa
Negra Paulista), foram os mais expressivos no início do século XX, além das que já
existiam no campo religioso. A formação da Imprensa Negra Paulista contou com o
auxílio de um grupo de negros que já tinha acesso à educação e a espaços de
domínio branco, ou seja, negros de projeção social. Nomes de destaque como o de
José Correia Leite, os irmãos Arlindo e Isaltino Veiga dos Santos, Jayme de Aguiar,
João Augusto de Campos, Deocleciano Nascimento, Frederico Baptista, Lino
Guedes, Gervásio de Moraes, entre outros, compuseram essa elite intelectual negra.
Para Fernandes (1978), a desmistificação da ideia de convivência pacífica
entre as raças no Brasil é um dos primeiros passos que se deveria dar como forma
de fortalecimento da luta do povo negro contra a discriminação racial.
A imprensa negra paulista foi um movimento intelectual negro que teve como
marco inicial a publicação do periódico O Menelick, datado de 1915. Após esse
início, sucessivos jornais foram surgindo, como registra Nabor Junior (2010, p.1):
(...) outros periódicos se sucederam na seguinte ordem: A rua e O Xauter,
1916; O Alfinete, 1918; O Bandeirante, 1919; A Liberdade, 1919; A
Sentinela, 1920; O Kosmos, 1922; O Getulino, 1923; O Clarim da Alvorada
e Elite, 1924; Auriverde, O Patrocínio e O Progresso, 1928; Chibata, 1932;
A Evolução e A Voz da Raça, 1933; O Clarim, O Estímulo, A Raça e Tribuna
Negra, 1935; A Alvorada, 1936; Senzala, 1946; Mundo Novo, 1950; O Novo
Horizonte, 1954; Notícias de Ébano, 1957; O Mutirão, 1958; Hífen e Niger,
1960; Nosso Jornal, 1961; e Correio d’Ébano, 1963.
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Este levantamento da trajetória da imprensa negra paulista, demonstra o
quanto tal movimento foi importante para a população negra. Ressaltamos que todos
os periódicos eram custeados por uma elite negra que conseguira ascensão social,
através da formação que proporcionou inserir-se no mercado de trabalho em postos
de certo destaque, como jornalistas, professores, advogados, guarda-livros, entre
outros, o que explica a dificuldade da continuidade dos periódicos. Esta iniciativa nos
fez pensar em algumas questões: Qual o projeto político desta imprensa alternativa?
Quais as estratégias para atingir a população negra menos favorecida? De que
maneira esteve posta a educação? Qual era a concepção de educação deste grupo?
No campo ideológico, qual era a visão deste grupo quanto ao processo vivenciado
na cidade de São Paulo? De que maneira esse grupo percebia a inserção da
população negra na sociedade paulistana? A Imprensa Negra Paulista se configurou
como um movimento de resistência?
A partir destas inquietações, buscamos desenvolver, além da interlocução
com o arcabouço teórico já mencionado, a análise de exemplares dos periódicos
disponíveis tanto no Arquivo de São Paulo, como no material adquirido do CEDIC
(Centro de Documentação e Informação Científica), da PUC-SP. No contato com os
periódicos desta imprensa viu-se que era bastante marcante a presença de
elementos envolvendo concepções acerca de educação presentes, tanto nos
editoriais, quanto em artigos e matérias. Para tal, trabalhamos com os seguintes
periódicos: O Menelik, datado de 1915, O Clarim, O Clarim D’Alvorada, Progresso,
Alvorada e A Vóz da Raça, por serem considerados, pela maioria dos
pesquisadores, os mais importantes da Imprensa Negra Paulista e constituírem os
que mais duraram. Dessa forma, delimitamos que essa pesquisa terá um recorte
temporal entre 1915 e 1948, pois se entende que esse período, na nossa visão,
representou a consolidação do pensamento negro na primeira metade do século XX
e, em especial, na cidade de São Paulo.
Como hipótese, trabalhamos com a ideia de que o projeto da intelectualidade
negra, principalmente através Imprensa Negra Paulista, possa ter se desdobrado
para resultados positivos no fim do século XX e início do XXI em relação não só ao
acesso à escolarização da população negra, como também avançando para
introdução de um currículo que contemple essa população e seus descendentes.
Para o desenvolvimento deste estudo buscamos dividi-lo em três capítulos. O
primeiro responsável por analisar as tensões na disputa por poder que travaram a
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população negra e branca no início do século XX, na cidade de São Paulo. Para tal,
as contribuições de Florestan Fernandes, Roger Bastide e Teresinha Bernardo
tornam-se primordiais. Além destes, destacaremos também Norbert Ellias com os
conceitos de estabelecidos e outsiders. Já no segundo capítulo, pretendemos
analisar a concepção de educação da população negra através da Imprensa Negra
Paulista, na tentativa de desmistificar a escolarização como a forma correta de
instrução e a ideia de não educação vinculada a instrução não escolar. No último
capítulo, buscamos desenvolver a ideia de resistência contra o racismo através dos
periódicos da Imprensa Negra Paulista, com base teórica na obra de Jurandir Freire
Costa.
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Capítulo I

1. As relações de poder entre negros e brancos na cidade de São
Paulo no início do século XX
Um sorriso negro
Um abraço negro
Traz felicidade
Negro sem emprego
Fica sem sossego
Negro é a raiz de liberdade.
("Sorriso negro", Dona Ivone Lara)

Neste capítulo pretendemos analisar as tensões entre brancos e negros em
São Paulo, no início do século XX. Para essa análise, uma das perspectivas que
podem nos ajudar é a de Norbert Elias, utilizando as categorias estabelecidos e
outsiders. Há, porém, certas reservas a serem feitas quanto à aplicabilidade da
expressão outsiders em relação à população negra paulistana e no Brasil, pois, ao
contrário, os negros não “aceitaram” a condição de inferioridade humana que o
branco tentava lhe impor através das teorias racistas importadas da Europa e
buscaram sua inserção social através de movimentos variados de resistência, dos
quais abordaremos de forma mais detalhada no último capítulo. Além disso, dentro
do próprio grupo negro havia diferenciação, na qual abordaremos melhor no
decorrer do texto.
As tensões entre a população negra e os imigrantes brancos em São Paulo,
no início do século XX, aconteceram mediante a disputa por espaço no mercado de
trabalho. Nesse sentido, o fio condutor foi o trabalho e as relações sociais foram
mediadas por negociações e enfrentamentos que ajudaram a tecer o quadro social
da época. Se por um lado, o negro procurou demarcar seu lugar nessa nova
sociedade buscando estratégias diversas de resistência, já o imigrante não obteve
muitas barreiras para inserir-se socialmente.
A população negra utilizou-se da organização coletiva ou agrupamentos em
associações, entre outros, como estratégias nas relações de poder estabelecidas
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durante a primeira metade do século XX. Essas formas de organizações podem ser
entendidas como expressões de poder de um segmento que pretendia marcar
espaço na sociedade paulistana e que, portanto, se estruturava como meio de
comunicação com os seus pares. Além disso, mostrou-se servir enquanto
instrumentos de projetos para formação de identidades negras.
Contudo, toda a trajetória da população negra em São Paulo, no recorte
temporal aqui trabalhado, deu-se dentro de um contexto nacional, no qual as
palavras de ordem eram: modernidade, progresso e civilidade. Além de tais
palavras, buscou-se traçar uma identidade nacional, o que resultou em debates
sobre raça no Brasil.

1.1 O contexto de São Paulo no projeto nacional de progresso
e modernização

O Brasil passou por diversas transformações durante todo o século XIX e,
dentre elas, o processo de abolição da escravatura. Embora tenha se iniciado no fim
do século XVIII, procuraremos nos ater as ações do século XIX, onde se
intensificaram na busca de pôr fim ao período escravocrata no Brasil.
Iniciaremos elencando as principais leis que compuseram o quadro de ações
oficiais na busca pela extinção da escravidão. Em 07 de novembro de 1831 publicase a Lei Feijó que proíbe o tráfico e considera livres todos os africanos introduzidos
no país a partir daquele ano, mas que na prática não funcionou e recebeu o singelo
apelido de “lei para inglês ver”. Em seguida, a Lei Eusébio de Queiróz, no ano de
1850, proíbe o comércio de escravos para o Brasil. Já em 1854 é assinada a Lei
Nabuco de Araújo que previa sanções às autoridades que encobrissem o
contrabando de escravos. No ano de 1871 outra lei foi assinada, a Lei do Ventre
Livre, na qual previa liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir daquela data.
Porém, a proposta era que esses mesmos libertos continuassem sob a tutela dos
seus ex-senhores que dessa se beneficiariam da sua força de trabalho já que
permaneceriam com eles até atingirem a idade de 21 anos. Quatorze anos depois,
cria-se a Lei Saraiva-Cotegipe, também conhecida como a Lei dos Sexagenários,
concedendo liberdade aos escravos com mais de 60 anos. Por último, no ano de
1888 a Lei Áurea, pondo fim oficialmente a escravidão no Brasil.
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Não foi só o conjunto de leis que fizeram parte do processo abolicionista,
algumas ações individuais ajudaram a combater a escravidão. Uma delas foi a de
Joaquim Nabuco que, no ano de 1880, até então deputado de Pernambuco,
apresenta à Câmara do estado um projeto de lei propondo a abolição da escravidão
com indenização, mas que não consegue a aprovação. Neste mesmo ano, criou seu
jornal “O Abolicionista” e a Fundação da Sociedade Antiescravista Brasileira. Três
anos depois, José do Patrocínio criou a Confederação Abolicionista, redigiu e
assinou um manifesto em defesa de sua causa. No mesmo ano, André Rebouças
escreve um panfleto sob o título “Abolição imediata e sem indenização”. Já no ano
seguinte extingui-se a escravidão no Ceará e, em 1887, novamente José do
Patrocínio entra em cena e funda o jornal abolicionista “A cidade do Rio”. Além das
ações já citadas, faz-se necessário salientar que as formas de resistências negras,
sejam elas individuais ou coletivas, sempre estiveram presentes durante todo o
período de escravidão brasileiro.
A própria mudança de sistema político de império para república acarretou na
elaboração de um projeto nacional de progresso e modernidade. Dentro deste
grande projeto, a industrialização tornou-se a grande mola propulsora para sua
realização, impulsionando, com o fim do sistema escravocrata, a transição para o
sistema de trabalho livre. Tais transformações impulsionaram profundas alterações
no seio da sociedade e no bojo destas transformações, algumas políticas foram
implantadas para atender às necessidades da burguesia que estava se formando no
país, o que apontou para o plano de imigração na tentativa de solucionar a possível
defasagem de mão de obra. Com isso, a sociedade brasileira ganha mais um
elemento, o imigrante descendente de europeu. Dessa maneira, a composição do
quadro social configura-se da seguinte maneira: o branco, já estabelecido há tempos
e pertencente à elite econômica e cultural nacional, que gozava de privilégios desde
os tempos coloniais, o negro recém-egresso da escravidão que busca sua inserção
social em condições igualitárias, e os imigrantes descendentes de europeus que
deixaram suas terras de origem com o sonho e promessa de enriquecimento rápido.
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1.2 O quadro social em São Paulo no início do século XX
As transformações ocorridas durante todo o século XIX no país alterou a
composição social da cidade de São Paulo no início do século XX. A política
imigracionista acrescentou mais um segmento no quadro social da cidade
paulistana, o imigrante branco europeu. Na teia social que se desenhou, os lados
estavam muito bem definidos, a partir de uma política, aliada à imigratória, adotada
pelos que gozavam de privilégios: o processo de branqueamento. Nesse sentido, o
branco já estabelecido e o imigrante europeu compuseram um grupo hegemônico
nos aspectos social, cultural, político e econômico. Já os negros, desprovidos de
privilégios e na transição da condição de escravo para liberto, tornaram-se
marginalizados e excluídos socialmente. Com as posições muito bem determinadas,
a disputa por poder e status dar-se-á permeada de tensões e conflitos ideológicos.
Contudo, a dinâmica social deste período permitiu mobilidade entre os segmentos
sociais e dentro dos mesmos, como no caso da população negra que formou uma
diferenciação dentro do próprio grupo, no qual uma parcela conseguiu acessar
espaços em que eram considerados socialmente de outro segmento (dos brancos),
o que os diferenciavam dos demais negros.
Para entender melhor o quadro social que se formara no início do século XX,
na cidade de São Paulo, pretendemos analisar dois aspectos de tensões diferentes.
O primeiro, a luta travada pelos negros com a população branca, já estabelecida,
pela inserção social em condições mais igualitárias. Tarefa que mostrou-se mais
difícil para a população negra, pois ambos, negros e brancos, ainda estavam
influenciados pelas ideias escravistas que vivenciaram por mais de três séculos.
Ressaltamos ainda que, esse branco estabelecido não percebia a população negra,
tornando-a invisível socialmente. Já no segundo, a entrada de outro elemento, o
imigrante europeu, aumentou as dificuldades dos negros no projeto de inserção
social. As tensões entre negros e imigrantes aconteceram, principalmente, pela
disputa por trabalho. Embora em condições semelhantes, em geral, nem um lado e
nem o outro possuía as qualificações que atendessem as demandas dos novos
postos de trabalho e nem por isso a competição deixou de existir, mesmo os negros
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sendo preteridos no mercado de trabalho com as melhores oportunidades sendo
dadas aos descendentes de europeus. Segundo BASTIDE e FERNANDES (2008, p.
53):
"(...) parece que prevaleceu entre os manumitidos a tendência a aceitar as
ocupações acessíveis, que podiam disputar aos trabalhadores brancos,
apesar de serem mal remuneradas e de corresponderem às tarefas
degradadas pelo regime servil."

Nesse sentido, fica evidente que os negros não se curvaram a ociosidade e
se lançaram na disputa por espaço no mercado de trabalho, competindo com o
imigrante europeu. Nas palavras de Bernardo (1998, p.118), "eles (negros)
trabalharam. Trabalharam muito, em qualquer tipo de serviço, e, para conseguir
trabalho, tiveram muito trabalho". Tais palavras reforçam a ideia de que a
persistência na busca de inserção no mundo do trabalho fez parte da trajetória do
negro paulistano, mesmo ocupando as atividades que lhe eram possíveis, no
primeiro momento, para depois alcançar emprego fixo.

1.3 Negros e brancos em São Paulo: uma disputa por espaço e
integração social
Ao analisarmos o imaginário que pairava e influenciava a forma com que a
sociedade burguesa paulistana do século XX pensava e agia, podemos perceber
que as letras cabiam aos brancos, enquanto o trabalho braçal deveria ser
desenvolvido pelos negros. Embora esse ideário fosse um resquício do período
escravocrata, podemos afirmar que esse modelo de compreensão da vida e da
forma de se colocar no mundo pode ser compreendido através da relação com o que
Elias(2000) chamou de interação entre estabelecidos e outsiders. Caso optemos por
analisar essa dinâmica nesse ponto de vista, uma leitura possível é aquela na qual
podemos afirmar que as relações entre negros e brancos, nos primeiros momentos
da história do negro egresso da escravidão, acabaram nos revelando a maneira na
qual esta parcela da população fora tratada pelos brancos, como outsider. Sendo
assim, os conceitos de outsiders e estabelecidos de Norbert Elias(Op. Cit.) podem
aqui ser aplicados na perspectiva da população branca, ou seja, os brancos,
pertencentes à elite econômica, social e política, detentores de privilégios, seriam os
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estabelecidos, enquanto os negros, relegados à marginalidade e desprovidos de
privilégios, seriam os outsiders.
Essa população recém-egressa da escravidão viu-se em meio ao desafio de
inserir-se numa sociedade urbanizada e industrializada na qual, segundo a visão de
BASTIDE e FERNANDES (2008), o negro não era muito familiarizado com o mundo
da “sociedade de classes” que se apresentava à época. Portanto, a este segmento
da sociedade marginalizado restou criar estratégias que mesclassem todo o aparato
cultural e a visão de mundo que herdara de seus ascendentes africanos com o
pensamento desenvolvimentista da população branca. Tal desafio, embora tenha
sido desenvolvido em condições adversas, ajudou a fortalecer na população negra o
sentimento de solidariedade que herdara dos povos do continente africano.
A dificuldade pela qual o negro passou para se inserir na sociedade
paulistana do início do século XX, contudo, não anulou o convívio com os brancos,
pelo contrário, tornou mais intenso. Esse processo de intensificação nas relações
provocou o aumentou dos conflitos entre esses grupos sociais, resultado comum e
constante quando se trata de interações entre grupos tidos como estabelecidos em
relação a outros considerados outsiders. Porém, quando se trata de grupos em
profunda interação, a própria interação já aponta na direção de uma relação de
interdependência, como era o caso de negros e brancos na sociedade paulistana do
século XX. E, como defende Elias(2000), as relações de interdependência no âmbito
do processo social são conflituosas, portanto, quanto maior a interação, maior o
conflito. Com isso, a integração do negro na sociedade paulistana foi negociada e
mediada, muitas vezes, por normas sociais estabelecidas através das relações. De
acordo com o imaginário daquela sociedade e de acordo com as ideologias que o
permeavam, tais normas serviram para demarcar a diferença entre as raças. O que
antes era possível ser realizado pela violência através da escravidão e com os
castigos físicos, agora passava a ser feito pelos rituais sociais que pretendiam
continuar a definir e manter o status da população branca como elite paulistana. E,
de fato, se analisarmos a história à luz das palavras de Elias, podemos verificar que
dificilmente quem se torna estabelecido admite negociar sua condição. Qualquer
risco de “descer” à condição de outsider desencadeia conflitos ainda mais intensos.
Nessa perspectiva, admitia-se a extinção do termo escravo, porém não se negociava
a eliminação do termo senhor, normalmente utilizado nos ambientes de trabalho.
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O negro, em sua condição de livre, passou a ser visto como uma ameaça, um
estorvo e, até mesmo, como inferior em sua condição humana. Aqui se apresentava
uma tentativa de continuidade da dominação de uma parcela da população, os
brancos, em relação à outra, os negros. Podemos afirmar que tal dominação só foi
possível, em parte, devido as relações de poder se apresentarem de maneira
desigual, já que os negros estavam passando por um processo de transição da
condição de escravos para a de livres e, por isso, ocupavam uma posição de
inferioridade social, política, econômica e cultural. Desse modo, as relações de
poder se pautavam e se legitimavam na ocupação distinta desses dois grupos
sociais. O branco tentou vincular a imagem do negro àquela a qual era submetido
quando escravo, ou seja, sujo, sem educação, de cultura inferior, indisciplinado e
desordeiro. Considerando que esse tipo de desqualificação do outro, no sentido de
se afirmar superior em relação a ele, é comum quando diferentes grupos disputam
poder e território, isso apenas corrobora a nossa opinião de que nesse momento
histórico a dinâmica que vigora entre esses dois grupos sociais pode ser analisada
através da perspectiva elisiana que reafirma a relação estabelecidos outsiders. Nas
palavras de Elias e Scotson (2.000, p. 24):
Afixar o rótulo de “valor humano inferior” a outro grupo é uma das armas
usadas pelos grupos superiores nas disputas de poder, como meio de
manter sua superioridade social. Nessa situação, o estigma social imposto
pelo grupo mais poderoso ao menos poderoso costuma penetrar na autoimagem deste último e, com isso, enfraquecê-lo e desarmá-lo.
Consequentemente, a capacidade de estigmatizar diminui ou até se inverte,
quando um grupo deixa de estar em condições de manter seu monopólio
das principais fontes de poder existentes numa sociedade e de excluir da
participação nessas fontes outros grupos independentes – os antigos
outsiders.

Estes estigmas impostos pelos brancos à população negra ganhou força com
a incorporação de teorias raciais e eugenistas importadas da Europa e dos Estados
Unidos no século XIX. Segundo tais teorias, haveria uma diferenciação entre as
raças, principalmente, do ponto de vista biológico. Nesse sentido, a cor da pele, o
formato do nariz, o tamanho do crânio, a textura de cabelo, a forma de se vestir, a
maneira de se festejar, os hábitos culinários, entre outras características, serviram
como traços sociais que legitimaram a hierarquização dos estratos sociais da época.
Se antes havia uma explicação para a superioridade branca através da religião e da
consanguinidade, em que os praticantes católicos e os descendentes diretos dos
europeus eram tidos como indivíduos de “sangue puro”, com o advento da
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notoriedade que a Ciência ganha no século XIX, coube a Biologia justificar a
inferioridade dos negros e indígenas. Na perspectiva biológica, os povos oriundos
dos continentes africanos e asiáticos possuem estruturas físicas e intelectuais
inferiores aos europeus. Com isso, as nações europeias eram consideradas
modelos de civilização a ser seguido. As importações dessas ideias para o Brasil
ajudou a justificar as desigualdades sociais entre brancos e negros em nosso país,
hierarquizando a sociedade entre àqueles possuidores de uma cultura superior e
àqueles desprovido da mesma.
Os primeiros trabalhos a se interessar pelos negros no Brasil vieram do
campo da psiquiatria, principalmente com Nina Rodrigues, professor da Escola de
Medicina na Bahia, que procurou provar que determinados problemas de saúde e
comportamentais como epilepsia, alcoolismo, doença mental, entre outros, eram
resultado da mistura entre raças, ou seja, a mestiçagem poderia levar a
degeneração (Telles, 2002, p. 28). Portanto, a mestiçagem poderia ser entendida
como um grande mal, uma verdadeira degeneração da humanidade que deveria ser
evitada para o bem de uma sociedade que se pretendia saudável.
Contudo, havia aqueles que defendiam a mestiçagem como uma solução
para a conclusão do projeto de branqueamento da população brasileira, pois, se
desejássemos nos elevar a uma nação desenvolvida, moderna e civilizada,
devíamos extinguir os lastros de atraso e qualquer vestígio que nos ligasse aos
povos inferiores. Para estes, a mestiçagem representaria o fim tanto de negros
quanto de índios, em médio e longo prazo, cabendo aos brancos corrigir as marcas
deixadas pelas “raças inferiores”, inclusive na tentativa de apagar a escravidão de
nossa história. Ainda em relação à mestiçagem, podemos afirmar que tal fenômeno
foi utilizado como estratégia para manutenção da hierarquização da sociedade,
mesmo que de forma ambígua, pois ora apresentou-se na tentativa de evitar o
contato entre brancos e negros, por estes últimos serem considerados de sangue
impuro, ora incentivando a imigração com intuito de “clareamento” da pele da
sociedade brasileira corroborando com o projeto de branqueamento (Idem, p.29).
Por isso, podemos entender que o elemento raça serviu de critério para a
classificação social.
A mestiçagem não impediu as tensões e conflitos entre os segmentos negros
e brancos da sociedade brasileira. No caso específico dessas populações, a luta
entre os dois grupos sociais pelo poder foi desigual, mas nem por isso deixou de ser
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travada. Os negros buscaram desenvolver formas de enfrentamento do poder do
branco e almejaram uma inserção social mais justa e igualitária. O branco, por sua
vez, procurou rebaixar o máximo que podia o negro, impondo-lhe estigmas sociais
depreciativos. Para Elias (Op. Cit.), um grupo só pode estigmatizar outro com
eficácia quando está bem instalado em posições de poder das quais o grupo
estigmatizado é excluído. E foi justamente isso que aconteceu na população
brasileira e paulistana no pós-abolição. Esse mesmo branco, já instalado e
estabelecido na cidade industrializada, gozou de privilégios e demarcou territórios
que, na perspectiva de dominação, foi preponderante para evidenciar seu lugar na
sociedade vigente. Dessa forma, criou-se uma elite burguesa que procurava negar o
trabalho braçal, valorizando o acúmulo de capital e não media esforços para investir
na instrução dos seus filhos que permitiram a estes afastar-se do fardo do trabalho.
E, mesmo quando seu projeto fracassava, os filhos desta elite eram enviados para a
Europa.
Uma grande parcela da população branca tinha, e tem até hoje, de modo
geral, um sentimento de desprezo em relação aos negros, não na sua condição
humana e biológica como se pensou no século XIX, mas com base na cosmovisão
de superioridade racial incutidas nas ideias do darwinismo social1. Esse darwinismo
social, na maioria das vezes utilizado como mecanismo de afirmação, categorização,
hierarquização das raças no sentido de exaltação do branco e inferiorização do
negro, terminou dando origem a uma visão equivocada e racista, segundo a qual o
negro é considerado um pária, enquanto o branco pertenceria a uma aristocracia ou
a um grupo dominante que deveria gozar de privilégio, status e poder. Com isso,
esse grupo que buscava sua inserção na sociedade brasileira no início do século XX
irá combater tais estigmas procurando as vias de acesso possíveis. Uma destas vias
era a ocupação de espaços até então considerados socialmente de brancos. E, um
exemplo de tais estratégias foi a criação de uma imprensa que atendesse os anseios
de uma parcela da população negra e servisse de instrumento de resistência às
diferentes formas de racismo: a Imprensa Negra Paulista. E foi justamente com o
1

O darwinismo social é a tentativa de se aplicar a teoria darwinista nas sociedades
humanas, utilizando os conceitos de luta pela existência e sobrevivência dos mais
aptos, para justificar políticas que não fazem distinção aqueles capazes de sustentar
a si e aqueles incapazes de se sustentar, resultando nas ideias eugenistas e
racistas.
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não sentimento de vitimização, a presença de uma parcela negra intelectual que,
para muitos, foi conhecida como elite negra, e do anseio de buscar sua inserção
social ocupando espaços, que até então era marcadamente ocupados pela
população branca, que dinamizaram as relações sociais entre essas duas
populações.
A partir dos mecanismos de resistência que a população negra desenvolveu,
no início do século XX, se fez necessária a busca por uma formação de identidade
desta parcela da população, como forma de contra-estigmatização (Goffman, 2008)
da qual estavam sofrendo. Assim Munanga se pronuncia a respeito desse processo
de construção da identidade dos grupos negros excluídos:
A construção dessa unidade, dessa identidade dos excluídos supõe, na
perspectiva dos movimentos negros contemporâneos, o resgate de sua
cultura, do seu passado histórico negado e falsificado, da consciência de
sua participação positiva na construção do Brasil, da cor de sua pele
inferiorizada etc. Ou seja, a recuperação de sua negritude, na sua
complexidade biológica, cultural e ontológica (Munanga, 1999, p. 101-102).

O autor, em suas afirmativas, permite abordar a ideia de resistência nas
ações dos afro-brasileiros, posicionando-os como sujeitos na história brasileira.
Munanga acaba, por assim dizer, desmistificando, desconstruindo um imaginário
racista e discriminatório herdado desde o período escravista e que persiste nos dias
de hoje. Ressalta ainda, a importância da formação da identidade dos negros no
exercício da sua cidadania que, para tal, perpassa pelo sentimento de orgulho de ser
negro, remetendo ao continente africano e ao restante do mundo:
(...) a identidade consiste em assumir plenamente, com orgulho, a condição
de negro, em dizer, cabeça erguida: sou negro (...) A solidariedade é o
sentimento que nos liga secretamente a todos os irmãos negros do mundo,
que nos leva a ajudá-los e a preservar nossa identidade comum (Idem,
1998, p. 52 – 53).

Embora

o

negro

tenha

passado

por

intensos

processos

de

embranquecimento: psicológico, ideológico e biológico, não perdeu o vínculo com o
continente africano. De certo que as produções, na primeira metade do século XX,
não tenham contemplado e, até mesmo, tenham desprezado a relação entre Brasil e
África, o que se pode observar das práticas cotidianas da época é a recorrência a
um aparato cultural de origem africana. Exemplo de tal fato foram os agrupamentos
coletivos que a população negra criou neste período e que serão abordados melhor
no terceiro capítulo.
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Nesse sentido, esse processo de construção de uma identidade do negro nos
permite analisar os processos de resistências que esta população vem vivenciando
ao longo de sua história. O grito de liberdade do negro escravizado não calou o
branco que, por sua vez, continuou a exercer variadas formas de dominação, seja
no campo político, social, cultural, econômico, ou seja, a persistência em silenciar o
negro colocando-o na marginalidade. Contudo, o processo de resistência negra não
se esvaneceu. A luta se tornou ideológica e o campo de batalha é o do debate.
Nesse sentido, salientamos novamente a criação de jornais exclusivos para a
população negra, dando origem a Imprensa Negra Paulista. E reafirmamos que essa
iniciativa pode ser compreendida através da dinâmica das interações entre grupos
estabelecidos e outsiders, pois, como citado anteriormente, essa iniciativa de criação
da imprensa negra foi materializada por um grupo de negros intelectuais que se
diferenciava dos demais na sua condição social e econômica, constituindo-se assim
como estabelecidos enquanto os demais segmentos da população negra poderiam
ser considerados outsiders. Há de se considerar, então, que, quando se analisa a
história da população negra em São Paulo – e por consequência no Brasil – a
própria categoria Outsider torna-se cambiável, já que as dinâmicas sociais e
culturais também dão margem a certa mobilidade no interior dessa mesma
categoria. É como se existissem diferentes categorias de outsiders no interior do
próprio macro-grupo constituído por aqueles tidos pela sociedade mais abrangente
como outsider. Isso só revela ainda mais como esse grupo social lutava na tentativa
de inserção e reconhecimento na sociedade brasileira, desconstruindo a imagem de
passividade a qual tentavam associá-la a população negra.
As relações estabelecidas entre os negros e brancos revelou-se mais
desigual quando outro segmento social foi incorporado à sociedade brasileira e
paulista: o imigrante. Com isso, o quadro social se alarga e a complexidade aumenta
na mesma proporção que as tensões. Com a adesão do imigrante nessa teia social
que se criava na cidade de São Paulo, o fio condutor de nossa análise, presente
nessa nova dinâmica social, será o mundo do trabalho.

29

1.4 O negro e o imigrante europeu
Não é à toa que a maioria dos estudos clássicos sobre a população negra de
São Paulo sempre traz junto o agente imigrante – destacadamente o italiano – como
uma espécie de alter ego do negro egresso da escravidão. Destacamos alguns
trabalhos que ressaltam a relação entre negros e imigrantes, como as obras de
Bastide, Fernandes, Bernardo, entre outros. A obra de Roger Bastide e Florestan
Fernandes foi fruto de uma pesquisa encomendada pela UNESCO, após a Segunda
Guerra Mundial, mais precisamente em 1955, para entender as relações raciais no
Brasil. Mais tarde foi reelaborada, no ano de 1959, e intitulada “Brancos e negros em
São Paulo”. Nela podemos destacar o trabalho árduo dos dois pesquisadores que,
através de instrumentos teórico-metodológicos da sociologia crítica, abordou de
forma inovadora à época a inserção do negro, recém-egresso da escravidão, em
uma sociedade paulistana capitalista. Para tal, analisou as representações coletivas
negras aliadas ao trabalho de campo, procurando entender as posições que essa
parcela da população paulistana assumiu na sociedade burguesa paulistana.
Conjuntamente, destacaram as formas de combate ao racismo da época e seus
efeitos. Outra obra desenvolvida por Florestan Fernandes, “A integração do negro na
sociedade de classes”, publicada posteriormente a anterior, 1965, foi uma exigência
às provas de concurso da Cadeira de Sociologia I da Faculdade de Filosofia
Ciências e Letras da universidade de São Paulo. Neste trabalho, o autor procurou
identificar a maneira com a qual o negro vivenciou a cidade cosmopolita emergente,
pois:
(...) foi esse contingente da população nacional que teve o pior ponto de
partida para a integração ao regime social que se formou ao longo da
desagregação da ordem social escravocrata e senhorial e do
desenvolvimento posterior do capitalismo no Brasil. (Fernandes, Nota
explicativa, XI, 1965)

Essa obra é destaque nos trabalhos sobre os negros do início do século XX,
em São Paulo. Segundo o autor, “a análise permite considerar os aspectos psicodinâmicos e sócio-dinâmicos da mobilidade do homem da plebe para os papeis
sociais e as situações de vida da ordem social competitiva”. Podemos destacar,
entre outras coisas, a maneira com a qual Fernandes interpretou as tensões entre
negros e imigrantes europeus em relação ao mundo do trabalho. Já a obra de
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Teresinha Bernardo2, aborda as tensões entre esses dois segmentos da sociedade
que ajudou a tecer o quadro social da cidade de São Paulo nas primeiras décadas
do século XX, através dos relatos de velhos e velhas negros e descendentes de
italianos. Suas análises nos permite compreender o imaginário destas populações e
suas interpretações em relação à época em que viviam, por meio das histórias de
vida coletadas e analisadas através das teorias da memória. Esse arcabouço teórico
servirá de fundamentação para o desenvolvimento desta parte do trabalho.
Realmente, no Brasil, a história desses dois grupos sociais está estreitamente
ligada. De fato, na passagem do século XIX para o XX, o governo republicano
intensificou a propaganda do país no exterior e incentivou as campanhas para que
os europeus trocassem o continente de origem com a proposta de colonizar as
regiões não urbanizadas de nosso país. Dessa maneira, fica evidente a opção pela
mão de obra imigrante em detrimento a do negro livre. O propósito era tanto de
embranquecimento da população brasileira, quanto da substituição da mão de obra
negra pela branca imigrante. Nesse sentido, o negro perdeu o seu lugar no mundo
do trabalho, dificultando sua ascensão social. Apenas as mulheres negras não
perderam seu espaço. Um dos motivos, entre outros, era a não ocupação dos
serviços domésticos pelas imigrantes, exemplo disso foram as portuguesas que se
voltaram ao trabalho de costura nas indústrias de sacaria de café (MATOS, 2004)
deixando as tarefas do lar para serem desenvolvidas pelas negras. Essa é uma das
razões para que os lares negros passem a ser sustentados pelas mulheres.
No que tange a disputa por um lugar no mercado de trabalho, a opção do
burguês branco foi pelo imigrante europeu e, mais precisamente, italiano em São
Paulo. Na visão de Fernandes e Bastide (1959), o negro encontrou dificuldades em
assimilar as características do trabalho livre assalariado. Na perspectiva dos autores,
essa nova forma de trabalho formal acabou trazendo lembranças das amarras do
período escravocrata, pois a ideia de fixar-se a um patrão lembrava muito a relação
escravo/senhor. Um exemplo desta visão será o ambiente fabril que, dentre outros
elementos, apresentava a figura do gerente ou supervisor, remetendo a outra
relação do período escravocrata: escravo/feitor. Ainda sobre esta visão, a repulsa do
negro em submeter-se a uma relação de trabalho que remetia a um passado
traumático não muito distante, configurava o grande entrave de integração dessa
2

Memória em branco e negro: olhares sobre São Paulo, fruto de sua pesquisa de doutoramento pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, publicada em 1998.
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parcela da população na “sociedade de classes”. Assim escreveu Fernandes sobre a
diferença de ponto de vista entre negros e brancos em relação ao trabalho livre:
(...) No fundo de toda esta questão, está a natureza das reações dos negros
e dos mulatos ao trabalho livre. Para o branco, que contratava os
trabalhadores em termos puramente mercantis, o que contava era o
rendimento do trabalho, a observâncias das cláusulas dos contratos e o
nível de remuneração desse fator da produção. Para o negro e para o
mulato, tudo isso era secundário, como meros atributos do homem que
fosse livre para vender e aplicar sua força de trabalho; o que adquiria
caráter essencial, no cerne de suas avaliações, era a condição moral da
pessoa e sua liberdade de decidir como, quando e onde trabalhar.
(Fernandes, 1978, p. 45)

Essa dificuldade dos negros em absorver a lógica mercantil, pode ser
entendida pelo processo de ruptura do sistema escravocrata para o livre sem
nenhum preparo. No início do século XIX, as pressões em torno da abolição do
sistema escravocrata já se fazia presente e com elas a preocupação na
transformação da mão de obra escrava em livre. Já nessa época, alguns defendiam
que os descendentes de escravos deveriam receber uma educação especial para se
transformarem em trabalhadores aptos ao sistema de trabalho livre. Outros
chegaram a defender que o Estado deveria conceder um pedaço de terra para que
pudessem cultivar e dela garantir, ao menos, sua sobrevivência. Porém, tais visões
foram deixadas de lado quando os grandes fazendeiros paulistas vislumbraram a
possibilidade de substituir a mão de obra negra pela imigrante. Assim Bastide e
Fernandes(Op. Cit.) escreveram sobre a preocupação da passagem do negro da
condição de escravo para livre:
Apesar dos ideais humanitários que inspiravam as ações dos agitadores
abolicionistas, a lei que promulgou a abolição do cativeiro consagrou uma
autêntica espoliação dos escravos pelos senhores. Aos escravos foi
concedida uma liberdade teórica, sem qualquer garantia de segurança
econômica ou de assistência compulsória; aos senhores e ao Estado não foi
atribuída nenhuma obrigação com referência às pessoas dos libertos,
abandonados à própria sorte daí em diante. Em suma, prevaleceram
politicamente os interesses sociais dos proprietários dos escravos, à medida
que aqueles interesses não colidiam com o fim explícito da lei abolicionista.
(Bastide e Fernandes, 2008, p. 65)

Percebemos, nas palavras dos autores, que o fim da escravidão em nada
prejudicou os interesses da elite econômica e nem do Estado. Contudo, nenhuma
política reparatória foi adotada, ou seja, a liberdade foi simbólica, sendo seu
resultado trágico para o liberto que se viu desalojado no novo sistema e
despreparado para enfrentar a concorrência com o imigrante. Essa falta de um
preparo melhor na passagem da condição de escravo para o status de livre, deixou
marcas profundas nas populações negras no início do século XX. A própria
reabsorção do negro no mercado de trabalho foi bastante lenta e dificultada pela
opção à mão de obra imigrante. Se por um lado já seria penosa a concorrência com
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o branco, oriundo de uma elite social consolidada e, portanto, qualificada e
especializada, a entrada de um terceiro elemento, o imigrante, colocaria o negro em
condições adversas, resultando na ocupação das atividades mais simples. Sobre a
situação destes três elementos da sociedade brasileira e paulistana, escreveu
Fernandes:
(...) Enquanto o branco da camada dominante conseguia proteger e até
melhorar sua posição na estrutura de poder econômico, social e político da
cidade (São Paulo) e enquanto o imigrante trocava sucessivamente de
ocupações, de áreas de especialização e de posições estratégicas para a
conquista de riquezas, de prestígio social e de poder, o negro e o mulato
tinham de disputar eternamente as oportunidades residuais com os
componentes marginais de sistema – com os que “não serviam para outra
coisa” ou com os que “estavam começando bem por baixo”. (Fernandes,
2008, p. 42)

Embora saibamos que nem sempre o imigrante obtinha qualificação e
especialização para realizar as atividades das quais emergiam na São Paulo
metropolitana, ou seja, nos setores industriais e comerciais, as oportunidades eram
a eles confiadas em detrimento ao negro. Desta maneira, fica evidente que o
racismo estava presente na sociedade. O imigrante que aqui chegou, em terras
brasileiras, através da política imigrantista, em geral, vinha do campo e sua
experiência estava voltada no trabalho com a terra. O negro, por sua vez, já havia
vivenciado experiências em atividades fabris ainda no século XIX, como no caso da
Fábrica de Ferro São João de Ipanema que chegou a empregar centenas de negros
livres e escravos, além de outros relatos em anúncios de jornais de grande
circulação na época a respeito das fugas de escravos com aptidões em atividades
que requeriam habilidades especiais (Florense, In Domingues, 2003), o que nos
permite dizer que havia um número considerável de escravos e libertos que
pertenciam a um grupo seleto de trabalhadores com especialização.
Porém, há outra visão diferente de Bastide e Fernandes que podemos
abordar na análise dos negros e sua relação com o trabalho. O relato de um dos
interlocutores de Teresinha Bernardo, em sua obra Memória em branco e negro:
olhares sobre São Paulo, nos permite entender melhor essa visão:
Com 8 anos eu já trabalhava como aprendiz de sapateiro.
Trabalhava numa loja onde aprendi o ofício. Não ganhava quase nada. Era
a comida e alguns tostões. A loja ainda existe. É a Casa Stacchini, na Rua
da Graça. (...) Trabalhei com o Stacchini durante 15 anos. Sou até hoje um
bom cortador e modelista. (...) mas tive que sair de lá. O Stacchini preferia
os italianos como ele. Era 1927 lembro como se fosse hoje; eu aguentei
todos aqueles anos as investidas dos italianos, porque praticamente eu
tinha sido criado na loja, mas, em 27, chovia italiano no Bom Retiro e aí o
preto saiu mesmo; acabou o lugar dos pretos nas sapatarias e nas
alfaiatarias. (Bernardo, 1998, p. 119)
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Como vimos neste relato, os problemas de inserção no mercado de trabalho
enfrentado pelos negros dar-se-ão através do racismo presente na opção do branco
pela mão de obra imigrante em detrimento do negro, e não pela falta de assimilação
com o novo sistema de trabalho. Como exemplo, destacamos uma matéria de jornal
da Imprensa Negra em que noticiava a porta fechada para os negros que buscavam
colocação no mercado de trabalho:
“Entre e veja se ahi ha negros como voce...”
Foi com estas palavras que um operario, cujo crime fora ter nascido no
Brasil, viu desmoronar o sonho que tivera de honestamente manter o seu
lar.
Mas... vamos aos factos Amsancio Silva, operario brasileiro nato, residente,
em Santos, no morro do Pacheco, é chefe de numerosa familia e se acha
sem trabalho. Disposto a tudo, para dar pão aos seus filhos, arriscou-se a ir
falar com o capataz da firma Teodoro Wille e Cia. E pediu-lhe serviço. O
capataz, apontando o lugar destinado aos trabalhadores, disse a Amancio:
- Entre e veja se ahi ha negros como você...
Depois disso, Amancio teve a necessaria explicação: a firma Teodoro
Wille não aceita empregados brasileiros.
Resolveu-se, então, o operario, a ir procurar serviço no armazém 21,
externo da Companhia Docas, onde se faz embarque de café por conta do
governo. E teve nova desillusão. Ali também são preferidos os estrangeiros,
pois estes, costumam dar cento e cincoenta mil réis no ato da admissão.
Falando com o empreiteiro, um sr. Motta, Amâncio, lembrou-lhe que a lei
dos dois terços lhe garantia serviço.
- Qual lei nem méis lei, respondeu, colérico, o empreiteiro. A lei aqui sou eu.
(Progresso, 15 de nov. 1931, p. 2, grifos do autor, apud SANTOS, 2007,
p.93).

Neste caso específico fica evidente que o racismo era uma prática comum
entre as empresas que preteriam os negros em favor dos imigrantes europeus. Um
fato importante para destacarmos refere-se ao fato de o empregador não se
constranger quando o negro utiliza-se da lei vigente dos dois terços para posicionarse quanto ao direito de candidatar-se a uma vaga na empresa. Ao contrário,
constrange o negro posicionando-o na sociedade de forma marginalizada e
desqualificando-o da condição de cidadão. Contudo, nos chama a atenção também
o fato do negro não desistir na primeira negativa recebida. A persistência parece ter
sido uma estratégia tanto de enfrentamento do racismo, quanto de inserção no
mundo do trabalho.
Portanto, a inserção do imigrante na sociedade paulistana foi facilitada pela
proximidade que esta parcela da população tinha com a elite econômica da época.
Além disso, os imigrantes que foram para as lavouras de café no interior paulista se
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decepcionaram com a forma pela qual foi estabelecida a relação de trabalho e com o
não cumprimento dos acordos firmados com os fazendeiros ainda em terra
estrangeira. Nesse sentido, os imigrantes abandonaram o campo e foram para a
cidade, juntando-se aos negros na concorrência para as oportunidades de emprego.
Por isso, um fator importante no qual os descendentes de imigrantes italianos se
apoiavam em São Paulo para obter êxito na ascensão social de seu grupo era o
trabalho. Uma das principais obras que se prestou a analisar com qualidade os
descendentes de negros e imigrantes italianos na cidade paulistana foi o trabalho, já
mencionado anteriormente, da pesquisadora Teresinha Bernardo intitulado “Memória
em branco e negro: Olhares sobre São Paulo. Nele, a pesquisadora identificou, nas
entrevistas que realizou com velhos descendentes de imigrantes italianos, a
importância do trabalho para seus interlocutores: “(...) Assim, o fato de, em todos os
relatos, existir um denominador comum, o espaço do trabalho, sugere que o trabalho
tenha sido um dos aspectos fundamentais da vida desses meus interlocutores.”
(Bernardo, 1998, p. 138). Tal passagem corrobora com a ideia de que os negros não
apresentaram dificuldade em assimilar o novo sistema de trabalho, mas sim
sofreram com o racismo vigente na sociedade. Mais adiante a pesquisadora
constata que o mundo do trabalho foi uma importante via para a ascensão social dos
descendentes de italianos, diferentemente do caso dos negros:
(...) Deve-se ressaltar que os italianos que foram aprender um ofício ou que
foram para a fábrica com 7 ou 8 anos se encontram hoje com mais de 80
anos. Os mais jovens, ou seja, os que estão na faixa etária entre 70 e 80
anos, passaram a fazer parte do mundo do trabalho com mais ou menos 14
anos. Esses dados são fundamentais, quando se pensa no processo de
ascensão social da colônia italiana em São Paulo. (Bernardo, 1998, p.139)

Desta maneira estava posto que o mundo do trabalho enquanto possibilidade
de ascensão social entrava no campo de disputa entre brancos e negros da São
Paulo metropolitana. Embora possuíssem posições diferentes em relação às
condições de inserção no sistema de trabalho livre, tal situação não acabou com as
tensões e disputas pelas oportunidades de emprego. O imigrante europeu já havia
obtido facilidades em conseguir ajuda do governo brasileiro para se instalar e se
manter no país, como doações de terras e a chamada imigração subvencionada.
Além disso, os descendentes de europeus contaram com o corporativismo que, mais
uma vez, proporcionava ao branco as melhores oportunidades de trabalho. Nessa
dinâmica, o imigrante europeu empregava seu patrício que aos poucos ascendia
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socialmente, incorrendo em postura igual, o que acabava se formando um círculo
vicioso, no qual resultou no desemprego estrutural do negro (DOMINGUES, 2003).
Com isso, o imigrante se beneficiou em duas ocasiões diferentes: a primeira com os
programas de subsídios do governo brasileiro e a segunda com a influência da qual
desfrutava entre os patrões das empresas paulistanas, tornando assim, a disputa
desigual entre brancos e negros no mercado de trabalho.
O branco imigrante possuía uma visão de que o trabalho livre poderia vir a ser
um instrumento para realizar seu grande sonho de sucesso e riqueza na nova pátria.
Enquanto o negro, por sua vez, possuía dificuldades em inserir-se no mercado de
trabalho por razões já abordadas anteriormente. Retornando a visão de Fernandes,
a compreensão do negro para o mundo do trabalho ainda estava permeada na
relação com a qual foi submetido no período escravocrata:
(...) Enquanto o estrangeiro via no trabalho assalariado um simples meio
para iniciar “vida nova na pátria nova”, calculando se libertar dessa condição
o mais depressa possível, o negro e o mulato convertiam-no em um fim em
si e para si mesmo, como se nele e por ele provassem a dignidade e a
liberdade da pessoa humana. Introduziam, portanto, elementos morais no
contrato de trabalho, altamente desfavoráveis em uma ordem social que
timbrava por despojar a relação patrão-assalariado de obrigações e de
direitos extra-econômicos. (Fernandes, 2008, p. 45-46)

Para o negro, na visão do autor, o que estava em jogo era afastar-se das
amarras escravocratas como já citadas anteriormente, mas ao mesmo tempo, esta
parcela da população não conseguia ajustar-se ao novo sistema de relações sócioeconômicas da época, diferentemente do branco que não via problemas em venderse, parcialmente ou totalmente, ao contrato de trabalho (Fernandes, 2008, p.46).
Porém, Florestan Fernandes nos aponta uma tendência ao ócio, a indisciplina, a
recusa de certas tarefas e serviços por parte do negro, recém-egresso da
escravidão, que podemos confrontar com a obra de Bernardo (1998) que, recheada
de relatos dos velhos negros, evidencia a persistência de seus interlocutores na
busca por trabalho. Nestes relatos, presenciamos a persistência de tornar-se
trabalhador de emprego fixo e na impossibilidade de alcançá-lo, trabalhavam em
qualquer serviço, ou seja, no subemprego. Em relação à busca incessante por
trabalho que o negro travou nas primeiras décadas do século XX, escreveu
Bernardo:
Esse processo que coloca o negro na marginalidade se inicia ainda nos fins
do século XIX e adentra as primeiras décadas do século XX. E, realmente,
parece não ter fim, pois, na memória de meus interlocutores, percebe-se a
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busca constante por trabalho. A grande aspiração era ter um emprego fixo,
que lhes possibilitasse um salário no final do mês. No entanto, as “sobras”
do mercado eram as atividades que eles exerciam desde crianças:
marmiteiros, engraxates, homens de recado. (BERNARDO, 1998, p.121)

Embora pairasse no imaginário burguês paulistano a ideia de desqualificar a
mão de obra negra associando a uma imagem negativa desta parcela da população
no movimento operário, podemos identificar, nas palavras da autora, um traço
peculiar da população negra: a resistência. Essa resistência e as estratégias para o
combate ao racismo que os negros traçaram no início do século XX serão mais bem
abordadas no terceiro capítulo. Contudo, é imprescindível destacar a posição do
negro frente o jogo das relações de poder da época, na qual travou batalhas contra
a submissão que o branco tentou lhe impor, contrariando a visão de alguns que
tinham a população negra como passiva. Para os negros, não era somente o roubo
e a vadiagem que se apresentavam como alternativas. O subemprego, mesmo
desqualificado e moralmente depreciativo, tornou-se, muitas vezes, a saída contra a
fome e a miséria em que a população negra era submetida. Mais uma vez, observase a não passividade diante da adversidade.
No campo da discriminação, percebemos na obra de Teresinha Bernardo que,
embora o imigrante italiano tenha sido vítima de preconceito, houve uma diferença
enorme em relação àquela sofrida pelo negro. No tocante ao preconceito vivenciado
pelo imigrante italiano, este não prejudicou o acesso ao trabalho e, portanto, não foi
impeditivo para alcançar seu objetivo de ascensão social. Ao contrário, o negro
sofreu com o racismo no mundo do trabalho, sendo seu acesso dificultado e, muitas
vezes, negado. Porém, a explicação que Bernardo dá a diferença entre essa
discriminação recebida pelos grupos é bem interessante. Segundo a pesquisadora,
“a negritude está no corpo: se nasce e se morre com ela e, junto com a marca que
está no próprio corpo, o negro possui uma outra, que está na história – a
escravidão”. Nesse sentido, as marcas do corpo e da história percorrerão toda a
trajetória do negro, resultando em barreiras quase intransponíveis, pois, mesmo no
caso de sucesso, o negro será sempre motivo de suspeita e suas características
morais colocadas à prova, devido ao racismo existente no Brasil. O imigrante, por
sua vez, ultrapassando as barreiras da discriminação e obtendo o sucesso é
integrado ao grupo hegemônico sem nenhuma restrição.
A política de imigração que o Brasil adotou na passagem do século XIX para
o XX estava em consonância com o planejamento de modernização do país, como
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analisado anteriormente. Um dos elementos que se apresentava era o abandono a
tudo que remetia ao atraso vivenciado pela nação até então. Neste aspecto, o negro
vinculado à escravidão, era algo que deveria ser apagado, não caberia no grande
projeto nacional. Além das marcas que a população negra recebia com a
escravidão, sua origem também se remetia a um lugar desprezado pela sociedade
aburguesada brasileira e paulistana: o continente africano. Embora essa população
possuísse consciência deste fato, não procurou se desvincular da África. Pelo
contrário, na busca por uma formação da identidade negra, como citada
anteriormente, aproximaram do continente de origem e das ideias do Panafricanismo3. Esse movimento de retorno às suas origens será aproveitado pelo
pensamento hegemônico da elite nacional. Não obstante, tal movimento serviu para
desvincular a figura do negro enquanto nacional, colocando-o como estrangeiro e,
se analisarmos, como anteriormente, a dinâmica social na perspectiva elisiana,
podemos perceber novamente a categoria Outsider sofrendo mobilidade, pois os
negros são levados à condição de estrangeiros para qualificá-lo como outsiders e os
imigrantes incorporados ao agrupamento branco para identificá-los enquanto
estabelecidos e, portanto, inseridos na elite detentora de privilégios. Um artigo do
jornal A Gazeta, intitulado “Má sina a do preto! Não encontra emprego em parte
alguma”, nos dá uma ideia dessa tentativa de colocar o negro enquanto estrangeiro
de seu próprio país:
Estaremos caminhando para a mesma situação em que se encontra a
América do Norte, onde os pretos vivem à parte, tal o ódio que os brancos
lhe votam?
A pouco e pouco nós também vamos pondo de parte os homens de cor.
Fechamos-lhes as portas sistematicamente. E a continuarem assim as
coisas bem depressa as condições do negro entre nós, se eles próprios não
realizarem, se tornarão precárias. Raríssimos são os contratados no
comércio, nas indústrias, nas repartições públicas. É que os brancos, como
se houvesse um tácito acordo nesse sentido, os vão expulsando de seu
meio.
Há dias registramos as amarguras de um preto que em vão andou por
meses à cata de um emprego. Recusado em toda parte, mesmo nos ofícios
de sua especialidade, bradou ele a sua indignação pelas colunas desta
folha. Hoje outro homem de cor nos procura pelo mesmo motivo. Chama-se
Joaquim Brandão Costa, escreve e lê corretamente, tem habilitação para

3

Movimento realizado por africanos que habitavam fora do continente africano, no qual se tentou
exaltar os valores africanos para fortalecer as lutas pela independência das colônias europeias em
África. Embora alguns tenham vinculado esse movimento à ideia de “volta para a África”, sua
proposta não se baseou em tal intenção. Teve como principal figura Marcus Mosiah Garvey, um
comunicador e empresário jamaicano, considerado um dos maiores ativistas da história do
movimento nacionalista negro.
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muitos afazeres, mas tão-somente por ser preto não obtém ocupação, por
mais que a busque.
Má sina a desses nossos patrícios, que se vão tornando estrangeiros dentro
da própria terra onde nasceram!” ( A Gazeta in Domingues 2003)

Neste artigo podemos analisar vários fatores importantes nas relações entre
brancos e negros no início do século XX na cidade de São Paulo. O primeiro baseiase na disseminação das notícias do racismo praticado contra os negros no norte da
América, nação a qual serviu como exemplo de sucesso para o projeto de
modernidade em que o Brasil queria se inserir. Essa prática racista de ódio contra
negros, não admitida por aqueles que cometiam tal ação e muitas vezes de forma
velada, ganhasse ressonância no Brasil, não faltou maneiras para combatê-la.
Aliadas a outras ideias racistas, inclusive às eugenistas, como àquelas veiculadas
no continente europeu do século XIX, traçou um panorama de exclusão dos negros
que inviabilizou tanto a inserção quanto a ascensão social deste grupo
marginalizado. Um segundo ponto a ser analisado refere-se à recusa sistemática de
oportunizar vagas de empregos aos afro-brasileiros. Aliado a este fator, percebe-se
também que o Estado, mesmo de forma indireta, corroborou com o projeto de
branqueamento e exclusão do negro na sociedade brasileira quando não se teve
registros de grandes quantidades de negros ocupando espaços nos serviços
públicos e da incapacidade do mesmo em fazer cumprir efetivamente a lei dos dois
terços. Notamos também, neste artigo jornalístico, a observância de negros
qualificados a desenvolver certos ofícios, que necessitavam de especialização, e a
procura incessante de emprego na cidade de São Paulo, como bem analisou
Teresinha Bernardo em sua obra já mencionada. E, por último, a tentativa de
desqualificar o negro enquanto cidadão brasileiro e vinculá-lo como estrangeiro de
seu próprio país para, marcadamente, excluí-lo de seus direitos e colocá-lo em uma
condição inferiorizada.
Nesse sentido, algumas indagações emergem: de que maneira a população
negra pôde disputar, de forma mais igualitária, oportunidades no mundo do
trabalho? Quais as estratégias traçadas por esta parcela da população brasileira?

39

CAPÍTULO II

2. A Imprensa Negra Paulista e a Educação
"-É, meu mano KL Jay. O poder mente, ilude, e domina
a maioria da população, carente da educação e cultura.
E é dessa forma que eles querem que se proceda. Não é verdade?
"-É, pode crê !"
(Beco sem saída, Racionais Mc’s)

A abolição da escravatura não modificou muito a situação do negro no Brasil,
pois a maioria da população negra do século XIX já estava na condição de livre e
mesmo aqueles que só alcançaram sua liberdade com a lei Áurea, encontravam-se
jogados a própria sorte.
Em função da heterogeneidade que caracteriza essa população, os negros
tiveram dificuldades de se organizar nas primeiras décadas após a abolição.
Passado esse período, percebeu-se a importância da união entre os seus para
alcançar o propósito coletivo de integração à sociedade paulistana e brasileira. Para
tal fez-se necessário criar estratégias coletivas de resistência ao racismo e que
divulgasse suas reivindicações.
A população negra, considerada um grupo minoritário da sociedade, buscou
se organizar em prol de um projeto que atendesse suas necessidades. Uma
alternativa que os negros encontraram foi a criação de uma imprensa que
expressasse o sentimento coletivo desse agrupamento, pois a imprensa de grande
circulação os desprezava ou, simplesmente, tornava-os invisíveis.

Para se

compreender esses processos e o salto da invisibilidade para a visibilidade, via
Imprensa Negra Paulista, as Ciências Sociais podem contribuir para a nossa análise,
pois:
"A Sociologia tem como um de seus principais objetos de estudo, o exame
das representações coletivas, dos sentimentos mais gerais, característicos
de um grupo, das atitudes e das necessidades comuns a uma classe de
indivíduos". (Bastide, 2008, p. 129)

O surgimento da Imprensa Negra Paulista, portanto, contemplou o anseio da
população negra quanto à elaboração e idealização de um projeto que fizesse frente
aos demais veículos de comunicação de grande circulação que ignoravam os
negros. Ela tornar-se-ia uma das mais expressivas representações coletivas negras
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do século XX. A Imprensa Negra Paulista foi, enquanto movimento social, um marco
no que tange à organização coletiva dos negros em prol das reivindicações, da
busca por integração e ascensão social, e do combate ao racismo.
A tarefa de formar uma imprensa negra se revelou um grande desafio. Por se
tratar de um grupo social economicamente inferior e com dificuldades até mesmo
para garantir seu sustento, os redatores e idealizadores dos jornais negros
encontraram dificuldades em manter os periódicos em circulação. Os jornais da
Imprensa Negra Paulista foram subsidiados pelos próprios idealizadores e não
contavam com auxílio econômico de nenhum órgão público ou privado que não
fosse das associações negras. Muitos eram distribuídos nas portas dos clubes
recreativos, principalmente em dias de bailes, de forma gratuita. Embora tenha
havido assinaturas, essas eram em pequenos números e não cobriam os gastos
mais urgentes dos jornais. Além disso, "as empresas de maior porte não publicavam
anúncios em jornais de circulação limitada e destinados a um público consumidor
nulo e analfabeto" (AMARAL, Raul Joviano do. Entrevista. In: MOTTA, 1986, p. 93.
In: Pahim, 2013, p. 73)
A falta de contribuição por meio de assinaturas ou mesmo de compra dos
periódicos não representa o desinteresse da população negra em relação aos
periódicos, mas sim pela situação precária dessa população, principalmente pela
desigualdade na competição com os imigrantes pelas melhores oportunidades de
emprego em São Paulo durante a primeira metade do século XX.
Por outro lado, a disputa entre imigrantes descendentes de europeus e
negros por espaços no mercado de trabalho dinamizou as relações sociais no início
do século XX. Na cidade de São Paulo, que passava por um processo de
industrialização e, portanto, da formação de uma burguesia, os empregos que
surgiam passavam gradativamente a exigir certa qualificação. Nesse sentido, a
instrução passou a ser incentivada e estimulada por este grupo de negros que
faziam parte da Imprensa Negra Paulista:
[...] os negros precisam, necessitam urgentemente de um jornal. Só um
jornal, porta-voz e tribuna de bôas idéas, de ensinamentos sadios, guiado
pela compreensão, pode dizer ao homem negro as verdades que êle
precisa saber, e, o que é mais doloroso, tambem as que êle precisa ouvir.
Por falta de orientação, de guias, de educação, é que o negro vem de ha
muito percebendo, impossibilitado de se colocar na posição e na altura a
que tem direito, não como negro, mas como homem. (FERNANDO GÓES,
Uma posição para o negro brasileiro. O Clarim d’Alvorada, 1(1) 28.9.1940,
p.4, in Pahim, 2013, p. 71)
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Este artigo nos permite afirmar que um dos projetos da Imprensa Negra
Paulista era educacional. O autor do artigo utiliza termos que indicam a preocupação
com a instrução da população negra, tais como: ensinamentos sadios; orientação;
guias; educação. Esses termos também foram utilizados por outros autores de
artigos publicados nos periódicos negros.
A partir desta perspectiva, um grupo de intelectuais negros deu início à
criação de periódicos voltados à população negra na tentativa de amenizar as
condições contrárias de disputa com os imigrantes no acesso as oportunidades de
empregos. Esse grupo, como citamos anteriormente, era considerado como ‘elite’
pois, embora se encontrasse no estrato social médio, e portanto não se igualava ao
grupo de burgueses oriundos da industrialização e do capital financeiro, gozava de
um privilégio a época: era alfabetizado. Segundo Pereira de Queiroz:
o sistema de estratificação sócio-econômica (...) caracteriza-se pela
existência de uma camada alta, de pequena quantidade de gente; por uma
camada intermediária em pleno processo de expansão (pequenos
funcionários públicos, comerciantes de menor importância, caixeiros, gente
engajada em tarefas e ocupações de serviços de nível médio como
escriturários, etc.); por um proletariado muito pequeno que crescia
lentamente; por um subproletariado volumoso, que se compunha de alguns
imigrantes e onde estava a maioria dos antigos escravos. (Queiroz, 1977, p.
652)

No caso específico do grupo de intelectuais negros que criaram a Imprensa
Negra Paulista, estes configuravam o segundo e terceiro grupos citados pela autora.
Por isso, podemos apontá-los como pertencentes a uma pequena elite intelectual,
mas não econômica, dentro do quadro social de São Paulo, no início do século XX.
Neste período eram poucos os que conseguiam se alfabetizar, uma vez que o
ensino formal gratuito só foi implementado com a Constituição de 1946 para o
Ensino Primário, ou seja, as oportunidades de adquirir alguma instrução e, assim,
alfabetizar-se, antes dessa data, eram menores.
Este grupo de intelectuais tinha um projeto específico e um desafio grande
pela frente: levar instrução para a população negra que estava marginalizada do
processo educacional brasileiro, seja por questões econômicas, seja pelo problema
do racismo que impedia o acesso a escolarização dessa parcela da população.
Se por um lado o desafio era grandioso, por outro a persistência era uma das
qualidades as quais os negros possuíam há muito tempo. Mas diante de tantas
dificuldades e a constatação de um número exacerbado de analfabetos dentre a
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sociedade negra brasileira, por que insistir em criar jornais voltados a uma parcela
da população, em sua maioria, analfabeta?

A primeira página do primeiro periódico da Imprensa Negra Paulista O Menelik, de 17 de outubro de
1915.
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2.1 As dificuldades de acesso dos negros escravizados e não
escravizados à instrução no século XIX

O grande projeto nacional durante o século XIX era tornar o país em uma
Nação civilizada, moderna e progressista. Para tal, a escravidão era um desafio que
se devia enfrentar. Do ponto de vista econômico, a transição do trabalho escravo
para o trabalho livre deveria se dá de forma lenta e gradual. Conjuntamente, o
escravo deveria passar por um processo civilizatório.
De certo que no fim do século XIX, no recenseamento realizado em 1872, o
quadro da população em geral de analfabetos era alarmante. Os dados
apresentados chegam ao espantoso número de 84%. Ele nos aponta para a
enorme dificuldade que o governo enfrentou em levar instrução à população
brasileira.
Os idealizadores do projeto nacional elencaram a instrução como o
instrumento para se alcançar o tão sonhado objetivo de tornar o Brasil uma nação
civilizada. Em seus debates, a iminência do fim do sistema escravista já estava
apontada e a transição desta modalidade de trabalho para o sistema assalariado e
livre se mostrava presente. Como solução encontrada para tal problema, elegeu-se
a escola, a instituição que deveria ser o "local de disciplinarização de corpos e
mentes” (Barros, 2005, p. 80-81). Nesse sentido, devia-se educar para a liberdade, o
que representaria educar para o trabalho, já que se pretendia preparar a pátria para
a transformação em uma nação moderna, aos moldes de alguns países europeus e
os Estados Unidos da América. Por volta da década de 1880, tal preocupação deixa
de existir e, assim, os negros novamente são esquecidos. Essa forma abrupta de
ruptura com a ideia de escolarização dos escravizados é entendida pelo advento da
imigração europeia (Schelbauer, 1998).
De fato, os negros escravizados e recém-libertos tiveram muita dificuldade
para obter qualquer instrução. O próprio governo brasileiro facultava o direito ao
acesso do ensino formal aos cidadãos brasileiros, ou seja, aqueles que se
encontravam na condição de escravos e que, portanto, não gozavam dos direitos de
cidadãos, estavam à margem do direito de receber educação formal. Em São Paulo,
por exemplo, era expressa a proibição da matrícula de escravos através do
Regulamento da Instrução Provincial de 1869. Mesmo antes dessa proibição
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podemos encontrar outros mecanismos de exclusão do negro das escolas, como
neste relatório do Inspetor Geral da Instrução Pública da Província de São Paulo,
datada de 1855:
Suscittou-se dúvida si erão admittidos á matriculas os escravos, ou
individuos, sobre cuja liberdade não havia certeza. Visto que as familias
repugnarião mandar ás escholas públicas seus filhos si essa qualidade de
alumnos fosse acceita, e attendendo aos perigos de derramar a instrucção
pela classe escrava, ordenei que não fossem recebidos nos
estabelecimentos de instrucção publica senão os meninos, que os
Professores reconhecessem como livres, ou que provassem essa
qualidade. (Barros, 2005, p.83)

Esse relatório nos permite entender como nessa época o racismo era
institucionalizado. Tal documento representa tanto a ideologia do governo quanto a
da sociedade, pois denota que as famílias brancas não queriam ver seus filhos
misturados com os negros e, até por isso, estavam dispostas a retirá-los das escolas
as quais eram frequentadas pela "gente de cor", mesmo porque essas famílias
pretendiam manter seu status quo. Já o governo, por sua vez, corroborava com a
ideia de segregação e exclusão dos escravos da educação formal quando proíbe a
matrícula dessa parcela da sociedade. Porém, um grupo conseguiu acesso à
instrução, chegando até mesmo a alfabetizar-se.

2.2 O projeto da Imprensa Negra Paulista: a Educação
O início da Imprensa Negra Paulista data de 1915 com a publicação do
primeiro jornal negro, O Menelik, seguido por outros. Roger Bastide formulou uma
divisão em períodos das publicações desses jornais e a pesquisadora Miriam
Nicolau Ferrara a reformulou. Utilizaremos então, a periodização realizada por
Ferrara, por ser mais atualizada e apresentar uma análise mais completa, já que a
pesquisadora obteve maior acesso aos periódicos do que Bastide, embora
discordemos de algumas caracterizações que a pesquisadora descreveu. Nesse
sentido, Ferrara (1986) assim divide os períodos da Imprensa Negra Paulista: "1º
período de 1915 a 1923; 2º período de 1924 a 1937; 3º período de 1945 a 1963”.
Segundo a autora, no primeiro período:
(...)"os

jornais

de

negros

mantêm,

de

modo

geral,

as

mesmas

características, isto é, são um veículo de comunicação que se preocupa,
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principalmente, com pequenas notas, falecimentos, casamentos, festas
religiosas,

quermesses,

mexericos,

etc.,

apresentando

de

forma

inexpressiva artigos reivindicatórios, apelos à conscientização, etc."
(Ferrara, 1986, p. 45)

Discordamos da autora quando a mesma nos descreve o primeiro período
desconsiderando o esforço destes primeiros jornais no que se refere à educação e à
instrução. Em nossa análise, constatamos a preocupação dos redatores destes
jornais referente à instrução e, até mesmo, em relação a importância do acesso ao
ensino formal. Ao referir-se aos jornais - O Alfinete e O Kosmos -, Balsalobre,
analisando relatos dos redatores destes jornais, ressaltou:
Uma vez que os dois periódicos em estudo pertencem à primeira fase
da Imprensa Negra é característica inerente a essas publicações um
incentivo à educação, ao trabalho, à participação em eventos sociais, e a
tudo que se refere a práticas que visam à inserção social dos "homens de
cor". (Balsalobre, 2009, p.231)

A autora nos permite afirmar que a educação e a instrução estiveram
presentes nos periódicos do primeiro período da Imprensa Negra Paulista. Nesse
sentido, entendemos que o seu projeto, pelo menos inicialmente, possuía um viés
educativo.
O conceito de educação vinculado nessa imprensa é compreendido nesse
trabalho para além da escolarização ou de uma prática formal de construção do
conhecimento. Sendo assim, a educação é compreendida no seu sentido mais
amplo que envolvia a formação do caráter, intelectual, cultural e principalmente a
formação de um espírito de solidariedade entre os negros. Essa visão mais ampla
sobre educação esteve presente em um artigo do O Clarim d’Alvorada:
Educação
Educação corresponde a um conjunto de princípios de ordem social em que
impera a delicadeza, a gentileza e a civilidade. Educação é pois, o
conhecimento e prática dos usos da bôa sociedade. Posto isso julgamos
que o maior trabalho a fazer-se é inspirar as mães uma educação muito
particular aos filhos. Que ellas lhe incutam desde a tenra idade o respeito
aos superiores, a cortesia aos iguaes e a civilidade aos inferiores. (COSTA,
Alcides. O Clarim da Alvorada, 1928, p. 4).
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Nesse sentido, a escola não é apresentada enquanto uma instituição única
em proporcionar saberes, a família também exerce esse papel preponderante, já
que os bons costumes, a gentileza, o trato com os demais fazem parte dessa
formação do indivíduo, formação essa que não se dá exclusivamente na escola, pelo
contrário, aprende-se tais atributos no seio da família negra, nas relações
estabelecidas socialmente. O autor ainda irá afirmar que a infância é o momento
certo para aprendizagem de tal educação:
Esta mais que provada a theoria de que é a infância a época em que se
formam os caracteres. É na infância que se estabelecem as directrizes
condutoras da vida futura os caminhos rectos ou verêdas menos dignas!
Assim saibam as mães dirigir seus filhos, ensinem-lhes o caminho do bem e
da justiça; dêm-lhes exemplos salutares e, estamos certos amanhan tereis ó
homens de côr, a nova geração de que necessitaes! (COSTA, O Clarim da
Alvorada, 1928, p.4).

A partir dessa perspectiva de educação, o autor defende o exemplo enquanto
meio para se atingir os objetivos desejados. Mais adiante alerta que “(...) o exemplo
dos Paes é a maior força que affecta o espirito da criança. Seja um pae bêbado,
tenha uma mãe uma vida suja e, vede que são os filhos!” (COSTA, O Clarim da
Alvorada, jun. 1928, p.4). Aponta para a importância que se deve dar ao meio em
que as crianças são criadas:
(...) Escola de Educação. Quando falamos em escola não tivemos intenção
de designar um lugar onde se ensina a lêr, escrever, contar, etc.
Referíamos a grande Escola da Vida essa que se encontra na Rua, - a
escola da Rua, na Sociedade, - Escola Social, no Crime, - Escola do Crime
– do Vicio da Depravação, etc. (COSTA, O Clarim da Alvorada, maio de
1928, p. 4).

Com relação ainda a concepção de educação que pairava entre as lideranças
negras da Imprensa Negra Paulista, destacamos dois trechos de artigos publicados
no O Clarim d’alvorada:
INSTRUCÇÃO
A instrução é a cultura do nosso espírito quando intellectual e material
quando procuramos aprender uma disciplina que nos auxilie, materialmente
como sejam as várias profissões.
A cultura da nossa intelligencia é a instrucção intellectualmente falada. O
mestre e o seu pregoeiro por excellencia, incumbe-se de ensinar as
creanças.
(...) A escola é o recinto sagrado onde vamos em comunhão buscar as
sciencias, artes, música, etc. (Instrucção, O Clarim, 1(2) 03.02.1924, p.2)
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Educação
(...) A educação é a cultura do coração, tem por fim corrigir nossos vícios,
reformar os hábitos e costumes e polir os males.
(...) É da mãe carinhosa que esperamos, porque ella é o primeiro
instrumento de educação. (Educação, O Clarim d’Alvorada, 1(2) 03.02.1924,
p. 4)
Educação
(...) Educação corresponde a um conjuncto de princípios de ordem social,
em que impera a delicadeza, a gentileza e a civilidade.
Educação é pois o conhecimento e prática dos usos da bôa sociedade.
(...) Que ellas (mães) lhes incutam, desde tenra edade, o respeito aos
superiores, a cortesia aos iguaes, e a civilidade aos inferiores! (Costa,
Educação, O Clarim d’Alvorada, 1(5), p.4)

Importante percebermos é que em um mesmo número duas matérias foram
destinadas a educação e instrução da população negra. O primeiro artigo evidencia
o estímulo à escolarização apontando, inclusive, a escola enquanto algo sagrado e
que, portanto, devemos entender como um lugar a ser frequentado, desejado e
defendido. Já o segundo artigo, destina-se a relacionar a educação com a correção
dos vícios, hábitos, costumes e males que estão presentes em alguns negros e
ressalta a importância da mãe na educação de seus filhos, pois ela "é o primeiro
instrumento de educação". O terceiro artigo reforça a concepção mais ampla de
educação, na qual se deve educar-se para o bom convício na sociedade. O autor
defende ainda que a educação é de responsabilidade da família e, novamente, o
dever de providenciar essa boa educação é da mãe.
Embora tenha sido veiculada apenas em duas edições de O Clarim
d’Alvorada, a coluna "Educação", criada por Alcides Costa, demonstra quão grande
era a preocupação com a formação da população negra que tais lideranças tinham à
época. Tanto que o combate ao analfabetismo era tido como um dever para todos,
como podemos observar neste editorial do jornal O Alfinete:
Aos leitores
"Nós precisamos unirmo-nos, porque é da união que nasce a força.
Empunhando o nosso estandarte em prol d’um ideal elevado, como seja: o
combate ao analphabetismo, essa praga que nos fazem mais escravos do
que quando o Brazil era uma feitoria; [...]. Vamos, meus amigos um pouco
de boa vontade, porque combater o analphabetismo é dever de honra de
todo do brazileiro.
Nós, homens de côr, conscientes dos nossos deveres, para com a nossa
muito amada patria, desejamos que os homens, mulheres e crianças da
nossa raça aprendam a ler para obterem um lugar digno no seio da
sociedade brazileira.
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O nosso modesto jornalzinho é uma pequena amostra da boa vontade de
alguns homens de côr, que tem por escopo unico, estimular o cultivo das
bellas letras no nosso meio social." (O Alfinete, 9 de mar. de 1919, p. 1).

A preocupação de erradicar o analfabetismo era tão grande que, para
sensibilizar o leitor, relacionou-o com a escravidão. Já ao final do trecho, o autor
enfatiza que o jornal é um incentivador da instrução para os "os homens de cor".
Com isso, fica evidente a ideia de necessidade em dominar as letras para acessar
espaços na sociedade ainda não alcançados. No decorrer do texto fica evidente que
o projeto do meio negro era voltado para a educação, inclusive porque "conscientes
dos nossos deveres, para com a nossa muito amada pátria, desejamos que os
homens, mulheres e crianças da nossa raça aprendam a ler".
Outra pesquisadora que se dedicou a analisar os jornais negros foi Regina
Pahim Pinto. Em sua obra "O movimento negro em São Paulo: luta e identidade", a
autora elenca quais eram os objetivos de alguns dos jornais através de seus
editoriais:
(...) Assim, O Alfinete, A Liberdade, o Progresso propõem-se a lutar
pelo reerguimento moral da classe. Nessa mesma linha, O Xauter coloca-se
como um guia do leitor; A Rua, como um vigilante dos bons costumes. O
Bandeirante, O Clarim d’Alvorada e A Liberdade pretendem trabalhar em
defesa da classe ou dos interesses dos homens de cor, sendo que O
Bandeirante e O Clarim d’Alvorada já falam de concórdia e de união. O
Menelik propõe-se a realizar combates doutrinários, visando a "derrocar" o
preconceito de cor. O Jornal Cultura fala em "soerguimento" da raça e O
Clarim d’Alvorada, em grandeza e progresso da raça, bem como no papel
que desempenhou junto à "comunidade", despertando o seu ardor cívico
através da promoção de campanhas de elevação moral e cultural da raça. O
Propugnador pretende disseminar o conhecimento, estimular a instrução, A
Pérola coloca-se como defensor dos interesses do clube do qual era portavoz, enquanto que o Auriverde propõe-se a tratar de assuntos da classe,
principalmente os de natureza social. O Clarim d’Alvorada, por sua vez,
falam em formar uma força única e uma consciência social, em tornar-se um
foco de resistência, além de se preocupar com a questão racial. A Vóz da
Raça, por outro lado, orgulha-se de ter despertado a consciência do negro,
embora ressaltando que não cogitava instigar o ódio racial." (Pahim, 2013,
p. 70)

Ao analisarmos a contribuição da pesquisadora, podemos identificar a
preocupação com a instrução destes jornais, seja com o propósito de reerguimento,
quanto de guia ou de vigilante dos bons costumes, procurando promover certo
controle social sobre o grupo. Além disso, outras expressões, tais como "elevação
moral e cultural da raça" e "combates doutrinários", permite-nos constatar a
importância que estes jornais davam as questões culturais e educacionais. Outros
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foram mais diretos ainda quando se propõe "disseminar o conhecimento" e
"estimular a instrução".
Nos periódicos da Imprensa Negra Paulista foram muitos os artigos que
chamaram a atenção para a importância da instrução. As lideranças negras
acreditavam que o caminho a ser percorrido para alcançar uma integração e
inserção social total do negro na sociedade passava necessariamente pela
educação. No artigo de Moysés Cintra, publicado no jornal O Clarim, dizia:
Em o nosso primeiro número promettemos a todo custo cumprir o nosso
programa. Dentre taes promessas,(...) é que sempre temos preoccupado
em proclamar que necessitamos formar sociedade beneficentes, educativas
para que, não vivamos por mais tempo em completo atrazo, como até
presentemente.
(...) quanto antes devemos pensar que não temos sociedades que tratem
dos nossos interesses, que é necessário para nós todos; a beneficente para
todos e a educativa e instructiva para os que são analphabetos, ou por
outra, para aquelles que pouco sabem e que precisam de aperfeiçoamento,
para não andarem a dizer disparates em grande escala, julgando-se
grandes homens! (Moysés Cintra, De que necessitamos, O Clarim 1(6)
22.06.1924, p.1-2)

Este artigo é bem denso e no trecho destacado por nós fica evidente a
importância que se dava a instrução por esta parcela da população negra. No
período em que foi publicado o referido texto havia uma campanha de união entre as
instituições negras, talvez por isso o autor não se preocupou em citar as
experiências existentes no campo da educação que as associações e clubes já
promoviam. De certo, o apelo para juntar as instituições em uma única confederação
não descartou o projeto de educação que o meio negro vinha desenvolvendo.
Dentro do grupo negro existiam também muitos analfabetos, mas nem por
isso deixaram de ter acesso aos conteúdos dos periódicos negros, pois, aqueles que
tinham habilidades leitoras, realizavam a leitura em voz alta para que os demais
pudessem também ser contemplados com as ideias dos jornais, inclusive as
crianças que já haviam iniciado seu processo de alfabetização. Por isso, podemos
afirmar que essas ações trazem bens coletivos ao grupo. Segundo Pahim (2013),
(...) como se trata de bens coletivos, não há como evitar que mesmo
aqueles que não participaram possam usufruir dos benefícios. No caso das
comunidades étnicas, a defesa contra a discriminação, o progresso
educativo e profissional dos membros do grupo configuram-se como bens
coletivos. (Idem, p. 75)

A preocupação com a escolarização da população negra tinha como
finalidade incutir na mentalidade dos negros a ideia de que através da instrução era
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possível alcançar o grande objetivo de integrar-se a sociedade de forma total. Por
isso, incessantemente, os jornais procuravam enfatizar a necessidade dos negros
buscarem a instrução como via de acesso a sociedade e ao mercado de trabalho, o
que poderia trazer-lhes ascensão social. Como podemos perceber nestes trechos de
artigos de O Clarim d’Alvorada e do jornal O Alfinete e de outros dois trechos de
depoimentos de integrantes do Centro Cívico Palmares não identificados:
(...) os negros precisam, necessitam urgentemente de um jornal. Só um
jornal, porta-voz e tribuna de bôas idéas, de ensinamentos sadios, guiado
pela compreensão, pode dizer ao homem negro as verdades que êle
precisa saber, e, o que é mais doloroso, tambem as que êle precisa ouvir.
Por falta de orientação, de guias, de educação, é que o negro vem de ha
muito percebendo, impossibilitado de se colocar na posição e na altura a
que tem direito, não como negro, mas como homem. ( FERNANDO GÓES,
Uma posição para o negro brasileiro, O Clarim d’Alvorada, 1 (1) 28.9.1940,
p.4, in Pinto, 2013, p.71)
É preciso que todos os homens de côr, emitem os bellessimos
exemplos das colonias estrangeiras, procurando mandar ensinar uma
profissão para seus filhos ganharem a vida no futuro.
Vedes os estrangeiros que aqui desembarcaram para trabalharem
como colonos em fazendas, e, hoje já abandonando estas, a sua maior
parte está trabalhando pelo seu ofício, na capital e mesmo no interior. (José
Benedicto Martins, Os pretos e o progresso, O Alfinete, 1 (2) 02.09.1918, p.
2)
Era um apelo constante. Por isso a gente enraizou, a nossa família
tem que estudar, nós sempre enraizamos isso. O Centro ajudou muito a
todos que o frequentaram. Gente que as vezes estava assim com o
pensamento meio devagar, entrou tudo com aquela ‘temos que vencer é
pelo estudo’. (Pinto, 2013, p. 87)
(...) para a gente poder lutar. Os homens que se reuniam lá estudavam e
incentivavam para que todos os negros se reunissem a fim de estudar e de
encontrar uma melhor cultura, para poder participar de todo esse trabalho
que tinha na cidade, mas não eram aceitos, então a base toda era estudar.
(Idem, p. 87 e 88)

Nos artigos dos jornais negros, a questão da educação era mencionada e
discutida ora de forma amena e com tom menos agressivo, inclusive ressaltando as
melhoras em relação aos avanços alcançados no meio negro, ora com tom mais
enérgico, cobrando das famílias negras maior atenção às necessidades mais
prementes. No primeiro artigo, fica evidente que os periódicos da Imprensa Negra
Paulista serviram de divulgador do projeto dessas lideranças negras. Nele está
contido ainda a ideia do jornal tornar-se guia da população negra. Já no segundo
artigo, o autor relaciona a questão da instrução com ascensão social e para ilustrar
sua ideia coloca o exemplo dos imigrantes europeus. Nos relatos dos interlocutores
da pesquisadora Regina Pahim Pinto, o envolvimento com as instituições negras
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permitiu a eles absorver o projeto educacional do meio negro. Para alcançar o
sucesso desse projeto, muitas vezes, a cobrança em relação à instrução e a
educação era algo muito presente nesses periódicos.
Para quem tem observado o movimento negro dentro do Brasil, deve
ter notado certas melhorias, não obstante os nossos patricios ainda estarem
bastante atrazados na civilização.
O negro necessitava ainda de muitas correções nos modos e gestos,
aprender a ter compreensão, saber apreciar as coisas belas, instrutivas,
para melhorar sua educação tanto moral como intelectual. (Wilson,
Observando, A Vóz da Raça, 2(39) 23.06.1934, p.1, in Pinto, 2013, p.195)

A forma com que se tentava exercer certo controle sobre o grupo passava,
muitas vezes, pela ideia da instrução para corrigir certos modos, gestos e vícios. Se
o objetivo era a inserção social, tal controle se fazia premente na tentativa de
desfazer uma imagem negativa dos negros. A partir das análises dos materiais
pesquisados, ora de maneira explicita, ora de maneira implícita, notamos que o
projeto da Imprensa Negra Paulista se pautava no estímulo a escolarização e na
instrução de maneira mais geral.
As lideranças negras também tiveram cuidado em não responsabilizar, a todo
o momento, a população negra pela falta de instrução ou escolarização da mesma.
Elas tinham a nitidez de que toda a trajetória negra foi pautada por dificuldades e
abandono. Em seguida transcrevemos parte de um artigo de O Clarim d’Alvorada:
Os homens pretos e a instrução
(...) não lhes devemos culpar porque, se assim vivem é em virtude de não
receberem instrucção, e, não tiveram (...) quem se interessasse pela sua
formação moral e intellectual.
(...) A nossa raça não merece censura porque fazem, apenas 36 annos que
tivemos a nossa liberdade individual.
(...) Na epocha presente já vemos alguns filhos de pretos matriculados em
escolas superiores desta capital, cultivando as Letras, Artes, Músicas e
Profissões várias.
(...) Assim mesmo damos graças a Deus; nós os pretos do glorioso estado
de São Paulo, de não estarmos muito atrazados como antes da liberdade; já
temos: - Advogados, Professores, Deputados, Pharmaceuticos, Musicos e
outros mais que por ahi vivem, quando sem o pergaminho, mas com
elevados dotes de instrução.
Que bella galeria de homens pretos que muito honram a raça negra e o
Brasil. (Horácio da Cunha, Os homens pretos e a instrução, O Clarim
d’Alvorada, 2(17) 27.12.1925, p.3)

O autor justifica certas condutas que chegavam a envergonhar alguns negros
pela falta de instrução, inclusive, pois a pouco tempo ainda estavam em cativeiro.
Ele destaca ainda que já há filhos de negros matriculados em escolas superiores
buscando instruções variadas, bem como negros ocupando lugares de destaque,
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como advogados, professores, deputados, farmacêuticos, músicos, além daqueles
que não possuem diploma, mas que obtiveram alguma instrução, dominando as
habilidades de leitura e escrita. No interior deste artigo ele compara a progressão
dos negros norte-americanos e a dos brasileiros. Segundo o autor, "os pretos da
América do Norte, mesmo escravizados, recebiam instrução, e os pretos do Brasil só
recebiam instrucção sobre plantação de café e cereaes", explicando assim, porque a
ascensão do negro brasileiro é mais lenta que a do norte da América.
Entendemos que tal projeto da Imprensa Negra Paulista, o de escolarização e
instrução da população negra, obteve desdobramentos, alcançando as outras
instituições do meio negro.

2.2.1 A educação nas instituições negras no século XX

O meio negro não se restringiu apenas a Imprensa Negra Paulista, pelo
contrário, as atuações dessa parcela da sociedade foram variadas desde as
criações de clubes recreativos, passando por associações culturais até a
continuidade das irmandades religiosas criadas por negros desde o século XVI.
Embora a imagem da maioria dessas instituições estivesse ligada a promoção
de bailes para entretenimento da população negra, os esforços para que os
momentos que reuniam grande parte do grupo fossem aproveitados com a intenção
de promover a instrução ao grupo, configura a expansão com o qual o projeto
educacional alcançou no meio negro.
As lideranças negras que colaboravam com os jornais negros também
exerceram papeis de grande importância em associações recreativas, clubes,
agremiações, entre outras. Muitas destas instituições possuíam periódicos que as
representavam e que acabavam compondo a Imprensa Negra Paulista. As
atividades e ações dessas lideranças convergiam na tentativa de valorizar as
questões culturais, intelectuais, de instrução e de solidariedade dentro destas
instituições. Na visão de Pinto:
Havia, por parte das lideranças negras, uma luta constante para que
a vida associativa não se reduzisse a satisfazer apenas às necessidades de
lazer. Na opinião dessas lideranças, ela deveria ter um caráter instrumental,
deveria ser aproveitada para a melhoria do negro, seja do ponto de vista
moral, intelectual, cultural, e também beneficente, a fim de proporcionar
amparo à população negra." "(...) as realizações no campo da cultura e da
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educação, desenvolvidas pelo Centro Cívico Palmares e pela Frente Negra,
sempre tiveram destaque na imprensa negra. (PINTO, 2013, p.83-84)

Percebemos que não só as instituições recreativas, mas também as de cunho
cultural de forma geral, como os citados acima Centro Cívico Palmares e a Frente
Negra Brasileira, o Grêmio Dramático e Recreativo Kosmos, o Clube Negro de
Cultura Social, o Clube 13 de Maio dos Homens Pretos, a Sociedade Beneficente
Amigos da Pátria, também endossaram o projeto educacional dos negros. Aliás,
enquanto os periódicos da Imprensa Negra Paulista serviram de divulgadores das
ideias, essas instituições serviram para colocar em prática tal projeto.
As instituições culturais que apareceram a partir da metade da década de
1920 tinham como objetivo unir os negros em torno das reivindicações do grupo. Na
verdade, tais instituições surgiram no bojo da Imprensa Negra que pretendia articular
um movimento para dar voz e vez a população negra. Tanto a Imprensa Negra
quanto as demais associações foram organizadas por esta elite intelectual negra da
qual citamos anteriormente. O que nos parece é que o movimento negro à época
estava ganhando força e se ramificando, inclusive variando as suas formas de
atuação.
Importantes entidades negras criaram e mantiveram, até quando foi possível,
bibliotecas para seus associados, como o Grêmio Dramático e Recreativo Kosmos e
o Centro Cívico Palmares. O segundo chegou até mesmo fundar "escolas e um
curso secundário, que contava com ‘um afinado corpo docente preto’ e cujos alunos
chegaram a frequentar as escolas superiores do país." (PINTO, 2013, p. 86). Grosso
modo, percebemos como as instituições negras estavam interessadas em levar
instrução aos seus associados. No próprio Centro Cívico Palmares as ações eram
diversificadas. Nas palavras de um antigo membro deste centro cívico, em entrevista
concedida a Regina Pahim Pinto, fica evidente a ênfase na escolaridade:
Era um apelo constante. Por isso a gente enraizou, a nossa família
tem que estudar, nós sempre enraizamos isso. O Centro ajudou muito a
todos que o frequentaram. Gente que às vezes estava assim com o
pensamento meio devagar, entrou tudo com aquela ‘temos que vencer é
pelo estudo’." (Idem, ibdem, p.87)

Nesse sentido, as ações das instituições negras evidenciavam, em seus
discursos sobre a importância da instrução, que o caminho para a ascensão social
do negro deveria ser por meio da inserção no mercado de trabalho e, para tal,
deveriam buscar a qualificação, o que poderia resultar na procura pelo processo de
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escolarização. Outro entrevistado da pesquisadora também se lembrou dos
discursos pronunciados no Centro:
(...) Os homens que se reuniam lá estudavam e incentivavam para que
todos os negros se reunissem a fim de estudar e de encontrar uma melhor
cultura, para poder participar de todo esse trabalho que tinha na cidade,
mas não eram aceitos, então a base toda era estudar. (Idem, ibdem, p.8788)

O Centro Cívico Palmares foi um órgão que reuniu um grande número de
lideranças negras as quais colaboravam com os jornais da Imprensa Negra Paulista.
Embora tenha funcionado apenas entre 1926 e 1929, desempenhou um papel
fundamental no meio negro de organização do grupo. Com o seu fechamento, seus
líderes retomaram o projeto e dois anos depois reuniram para a fundação da Frente
Negra Brasileira.
A Frente Negra Brasileira foi uma instituição muito bem organizada que
permitiu a população negra condensar suas reivindicações num só espaço. Ainda
em relação a sua organização, a FNB criou diversos departamentos dos quais
destacamos o Departamento de Instrução ou de Cultura. Segundo Pinto (2013),
criou um curso primário que chegou a ser reconhecido oficialmente pelo governo e
até recebeu subsídio oficial com nomeação de professoras do Estado e o
fornecimento de mobiliário escolar e material didático. Há indícios também de um
curso secundário preparatório para o ensino superior. Além disso, ofereceu aulas de
inglês

através

do

professor

Euzebio

dos

Santos

e

cursos

direcionados

especialmente para as mulheres frentenegrinas (Idem, p. 219)
Na criação da FNB a preocupação em estimular a instrução da população
negra esteve muito presente. Nas palavras de seu primeiro presidente, no porta-voz
da instituição, o jornal A Vóz da Raça, Arlindo Veiga dos Santos assim definiu as
pretensões da instituição:
Deve ser a F.N.B. (e ela faz por ser) uma obra de educação e reeducação;
de formação e preparação para a vida, ordenadas à Gente negra e ao
Brasil; uma obra de dar ao patricio consciência do que êle é, e mais ainda:
do que êle pode vir a ser com o esforço próprio orientado por quem sabe
orienta-lo porque sabe onde tem o nariz...; uma obra de cultura que não se
faz em um dia, mas lentamente, com o vagar das coisas sérias. Sómente
realizando êsse programa, é que poderá ser concretizada a ‘integralização’
do Negro na vida nacional, como quer o Sr. Conde de Afonso Celso, que
acima citamos, como quer o Orgânico-Sindicalismo. (Arlindo Veiga dos
Santos, Papagaios negros, A Vóz da Raça, 1(13) 17.06.1933, p.1, in
PINTO, 2013, p.93)
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Nesse artigo, o autor enfatiza o propósito ao qual a FNB deve ater-se, ou
seja, a busca por incentivar a educação no meio negro. Como citamos
anteriormente, para atender esta tarefa, a FNB criou escolas e cursos para dar
formação aos negros. Arlindo ressalta ainda que não será de um dia para o outro
que a consciência chegará à mente dos negros. A tarefa deverá ser processual,
chegando mesmo a ser lenta.
Em relação às demais associações citadas não encontramos muitos registros
no que tange às atividades educacionais. Quanto ao Clube 13 de Maio dos Homens
Pretos, possui apenas uma notícia no jornal Progresso dando conta de que tal
associação iria manter uma escola. O mesmo jornal menciona a escola mista
Progresso e Aurora, criada pela Sociedade Beneficente Amigos da Pátria, fundada
em 13 de maio de 1908 por Salvador de Paula, um descendente de africanos
(Ibdem, p.223). Porém, suas atividades não duraram mais do que dez anos, o que
para a época era um período a ser considerado, haja visto que não contava com
nenhum subsídio do governo.
Os esforços das lideranças negras foram preponderantes para levar ao
consentimento dos demais negros a valorização na formação, através da instrução,
seja ela escolarizada ou não. No entanto, qual era a relação dessas lideranças
negras com a instrução?

2.3 Os negros letrados e alfabetizados
Com todas as dificuldades mencionadas anteriormente, os negros criaram
estratégias que possibilitaram o acesso à instrução. Algumas dessas estratégias
foram bem sucedidas, o que resultou na formação de um grupo seleto de negros
que, além de conseguirem a inserção social, puderam contribuir para um projeto
maior que visava à integração total da população negra em São Paulo e no Brasil.
Com o intuito de avançar nesse projeto, esse grupo de negros, em São Paulo,
iniciou o processo de criação de jornais negros que formaram a Imprensa Negra
Paulista. Por meio destes jornais, foi possível divulgar e formar, de certo modo, uma
das identidades negras. Seu caráter era tanto reivindicatório, quanto educativo e,
para tal, esse grupo de intelectuais estava disposto a conscientizar e mobilizar o
negro na luta pela sua inserção social, como lembra Pinto:

56
(...) os jornais negros se constituíram num importante veículo, por
meio dos quais as lideranças negras iniciaram um trabalho de
conscientização e mobilização do negro, de valorização de sua identidade e
de luta pela sua plena inserção na sociedade. (Pinto, 2013, p.71)

Esse grupo de intelectuais negros que criaram a Imprensa Negra Paulista
formava uma massa bem heterogênea. Parte já despontava com alguma experiência
no campo do jornalismo, outra mesclava vivências entre a docência, a literatura e a
política. Mas como estes negros chegaram a pertencer a um grupo tão seleto de
pessoas, os alfabetizados, e ainda criar uma imprensa própria? Se as dificuldades
foram muitas, os negros não se deixaram abater e traçaram estratégias para driblar
as barreiras impostas tanto pela sociedade branca, quanto pelo próprio Estado.
Os pesquisadores Geraldo da Silva e Marcia Araújo (2005) apontaram
algumas hipóteses que explicam a presença de um grupo considerado de negros
que aprenderam as técnicas elementares da escrita e da leitura durante o século
XIX. Segundo os autores, a reforma de Couto Ferraz em 1854 que instituía a
obrigatoriedade da escola primária para crianças maiores de sete anos e a
gratuidade das escolas primárias e secundárias da Corte apenas para os cidadãos
brasileiros, mesmo demonstrando ser uma tentativa de exclusão dos negros
escravos, permitiu aos libertos "protegidos" pelos ex-senhores beneficiarem-se com
a educação escolar formal. Outra hipótese levantada era a contratação de
professores particulares por senhores que viam nessa ação uma oportunidade de
aumentar seus lucros com escravos alfabetizados. Alguns senhores também
enviavam escravos que já obtinham certo treinamento de alguma profissão às
escolas vocacionais ou de aprendizado e o ensino das letras, também com o mesmo
intento. Apontaram ainda para a possibilidade de aquisição de uma educação não
formal proveniente da instrução religiosa dos padres ou da observação das aulas
das sinhás-moças.
De certo, alguns negros acessaram formas de instrução sejam elas
escolarizadas ou não, o que constituiu um grupo diferenciado entre essa parcela da
população. Dessa maneira, percebe-se na história dos negros que a passividade,
alegada por alguns, não fez parte de sua trajetória, mas sim a elaboração de
estratégias de resistência ao racismo e à negação a inserção social. O meio
encontrado para tal foi a instrução e esse grupo foi o responsável pela formação da
Imprensa Negra Paulista. Mas quem eram realmente essas lideranças negras que
se destacaram na Imprensa Negra Paulista?
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2.3.1 Os líderes da Imprensa Negra Paulista

Após um incessante movimento abolicionista que se intensificou no século
XIX, os negros passaram a enfrentar outros desafios. Com o objetivo alcançado da
extinção do sistema escravocrata no Brasil, embora sua posição social não tenha
alterado significativamente, suas condições de articulação se modificaram e as
alternativas foram aumentando.
Negros com alguma instrução, inclusive com formações acadêmicas
respeitáveis, com propósitos de conscientização do seu grupo, da busca por uma
inserção social mais igualitária e conhecedores da importância que a instrução
possuía para aquela sociedade, se pensarmos que já se iniciava a exigência de
certa qualificação para ocupação de alguns postos de trabalho à época,
desenvolveram seu projeto de criar uma imprensa que pudesse levar a cabo a
divulgação das ideias e necessidades do grupo. Destacamos alguns destes líderes
da Imprensa Negra Paulista.
A pesquisadora Pahim (2013, p.69), aponta que o número de militantes que
atuaram

de

forma

consistente

na

Imprensa

Negra

Paulista

seria

de

aproximadamente quinze. Aqui, destacaremos algumas destas personalidades
negras que se tornaram lideranças no movimento negro do século XX atuando não
só nos jornais negros como também em associações, clubes, instituições religiosas,
entre outras, como podemos ver a seguir.
Fundador do primeiro jornal da Imprensa Negra Paulista, o senhor
Deocleciano Nascimento formou-se em Comércio pelo Lyceu Salesiano, em São
Paulo, recebendo o grau de guarda-livros (O Bandeirante, abril de 1919, p.4). Além
deste feito, exerceu a função de redator e diretor do jornal A Vóz da Raça, de
redator do jornal Auriverde e colaborou com outros jornais da Imprensa Negra
Paulista. Foi também um grande poeta. Um dos destaques que diz respeito ao
Deocleciano é, sem dúvida, o seu perfil arrojado de empreender a criação de um
jornal para negros, ainda enquanto estudante do Lyceu, o que viria a ser o primeiro
jornal da Imprensa Negra Paulista, O Menelik. Não encontramos referências sobre a
data de seu nascimento e em relação a sua morte, há uma referência de Moura,
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2002, in Castro 2008, página 71-72, na qual informa que sua morte tenha ocorrido
aproximadamente no ano de 1994.

O Clarim d’Alvorada, 4(28), 15.01.1927, p.6

Outra importante figura negra do século XX que possui um papel de grande
relevância na Imprensa Negra Paulista é Arlindo Veiga Cabral dos Santos. Nascido
na cidade de Itu, interior de São Paulo, no dia 12 de fevereiro de 1902, um dos
fundadores e o primeiro presidente da Frente Negra Brasileira foi um jornalista,
escritor, poeta, ensaísta, novelista, professor, tradutor, congregado mariano,
monárquico, patriótico, nacionalista e tradicionalista. E desde muito cedo se
aproximou das atividades jornalísticas. Pela extensa lista de atividades e habilidades
deste personagem, podemos constatar a importância de seu papel frente aos
movimentos negros na primeira metade do século XX.
Sua trajetória estudantil deu-se em sua cidade natal do interior paulista, Itu.
Fez o curso primário no Grupo Escolar Dr. Cesário Mota (1909-1913), o ginasial nos
Colégios São Luís, dos padres jesuítas e N. S. do Carmo (1914-1919) e formou-se
em Filosofia e Letras na Faculdade de Filosofia e Letras de São Paulo (antiga São
Bento, hoje a Universidade Católica de São Paulo).
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Seu destaque não foi apenas no meio negro. A sociedade branca também
reconheceu sua importância. Defensor da monarquia, Arlindo foi o criador e um dos
maiores doutrinadores do Patrianovismo, "doutrina dinâmica com base no princípio
estático-dinâmico da tradição". Foi o fundador e presidente da "Ação Imperial
Patrianovista Brasileira", entre os anos de 1932 e 1964.
No que tange ao movimento negro, além de colaborador constante desde
1920 dos jornais negros, foi um dos fundadores tanto do Centro Cívico Palmares,
quanto da Frente Negra Brasileira (FNB). Nesta última, desenvolveu vários papeis,
inclusive de professor na escola noturna, além de ministrar cursos, palestras e
discursos aos domingos para a grande "massa negra". O perfil de Arlindo Veiga
seguiu certa coerência perceptível nos dois movimentos: monarquista e negro. Sua
personalidade forte pode ser notada na forma como as instituições criadas por ele
eram organizadas. Nelas, havia sempre uma centralização do poder; a utilização de
símbolos nacionalistas, como hino, brasão, bandeira; e no caso da FNB, criou uma
milícia de negros capoeiristas.
Arlindo ainda desenvolveu militância na pastoral da Igreja Nossa Senhora da
Boa Morte. Destacou-se ainda como professor da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo, catedrático da Faculdade de Filosofia de Lorena – SP, professor da
Faculdade de Ciências Econômicas do Sagrado Coração de Jesus e da Faculdade
de Filosofia da Universidade de Campinas, além de ter se tornado membro
destacado, entre outras entidades, 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. Possuí também inúmeras publicações e
uma delas, "Amar... e amor", recebeu a Menção Honrosa da Academia Brasileira de
Letras, em 1923. Por isso, elevá-lo a categoria de uma das personagens mais
admiráveis do meio negro no século XX é de extrema importância. A data de sua
morte é imprecisa, mas sabe-se que foi no ano de 1978.

Arlindo Veiga Cabral dos Santos e José Correia Leite

60

Da mesma família, Isaltino Benedicto Veiga dos Santos, irmão de Arlindo,
também participou ativamente da Frente Negra Brasileira. Nascido no ano de 1901,
não foi possível coletar a data precisa de seu nascimento como também a data de
sua morte, Isaltino iniciou cedo suas atividades jornalísticas e literárias na cidade do
interior de São Paulo, Itu, na qual escreveu poesias e colaborou em algumas
publicações locais (Domingues, 2007, p. 148).
Quando sua família mudou-se para a capital, exerceu as atividades de
despachante e jornalista. Engajado na política, foi um destacado nome no meio
negro e um dos fundadores das instituições mais importantes da década de 1920 em
São Paulo, o Centro Cívico Palmares, em 1926. Para que tenhamos uma ideia de
sua importância no meio negro, Isaltino ocupou o segundo maior cargo da Frente
Negra Brasileira, considerada a maior instituição negra da primeira metade do
século XX. Se levarmos em conta que tal instituição era extremamente rígida e
hierarquizada, exercer tal ocupação demonstra seu engajamento com esta elite
intelectual negra que estava surgindo, de forma organizada coletivamente, nas
primeiras décadas do século XX.
Porém, existe um episódio marcante na vida desse negro intelectual. Em sua
saída da FNB, foi considerado suspeito de envolver-se com a esquerda brasileira e
de aproximação com a Aliança Nacional Libertadora. Neste período, o Brasil
passava pela ditadura de Getúlio Vargas e o empenho era de excluir qualquer
núcleo de esquerda que por ventura pudesse se instaurar no país. Isaltino foi detido
pela polícia varguista na Delegacia de Ordem Política e Social (DEOPS). Após
inúmeras tentativas de provar sua inocência, todas sem sucesso, só conseguiu
ganhar a liberdade quando seu irmão Arlindo resolveu ajudá-lo, o que demonstra a
influência de Arlindo não só no meio negro como vimos anteriormente, mas também
entre a sociedade branca. Tal contradição no campo ideológico e político de Isaltino
foi explicada por outra importante liderança negra, José Correia Leite. Segundo
Leite, Isaltino era um aventureiro que procurara benefício próprio nas oportunidades
que lhe apareciam (Domingues, 2007, p. 152-153). No entanto, na obra de Petrônio
Domingues sobre o drama dessa personalidade negra na prisão; "Constantemente
derrubo lágrimas: o drama de uma liderança negra no cárcere do governo Vargas".
Nos é possível entender melhor o propósito de Isaltino. No que concerne à
contradição ideológica e política, a sua trajetória marcada pela participação em
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várias instituições, Centro Cívico Palmares, Frente Negra Brasileira, Aliança
Nacional Libertadora, além de suas participações ativas nos jornais negros, retrata a
luta da "população de cor" galgando espaços na tentativa de fazer valer seus
direitos, em busca de reivindicações em prol de seu grupo. Nesse sentido, o que fez
Isaltino primeiramente apoiar os discursos anticomunistas nos jornais negros,
principalmente no "A vóz da Raça", e depois participar do manifesto da Frente
Popular pela Liberdade, ligada a ALN, era justamente cavar espaços e forjar apoio e
alianças para o propósito maior de integração do negro na sociedade brasileira
(Domingues, 2007, p. 165).
Seguindo os relatos sobre as personalidades negras em destaque na primeira
metade do século XX, não podemos deixar de citar a trajetória de José Benedito
Correia Leite. Nascido na capital em 23 de agosto de 1900, foi um ilustre
personagem da Imprensa Negra Paulista que, mesmo sem nenhuma formação
escolar, destacou-se como um grande colaborador de vários jornais negros da
época, tais como: A Raça, O mutirão, Senzala, elem de dirigir os jornais Alvorada e
Niger e fundar outro, O Clarim, que depois viera a ser chamado de O Clarim
d’Alvorada. Neste último, exerceu diversas funções.
Leite era um autodidata e quem o ajudou foi Jayme de Aguiar. Esse amigo
ministrou aulas de português e levou-o a conhecer as sociedades negras da época,
além de convidá-lo a fundar um jornal, O Clarim. Notória foi sua participação no meio
negro que a ele é atribuído a fundação de várias instituições como: O Clube Negro
de Cultura Social para fazer oposição a FNB, a Associação dos Negros Brasileiros
(ANB) e a Associação Cultural do Negro, da qual exerceu a função de presidente do
Conselho Deliberativo.
Um dos fatos que chamou a atenção em sua trajetória de militância foi sua
dissidência em relação a Frente Negra Brasileira. Ela se deu por dois motivos, e
ambos envolvem a família Veiga dos Santos. O primeiro diz respeito a não
concordância com as ideias monarquistas do presidente da entidade, Arlindo Veiga
Cabral dos Santos; já o segundo é referente ao fato de não punição a Isaltino
Benedicto Veiga dos Santos que, em uma viagem a cidade de São Sebastião do
Paraíso, no estado de Minas Gerais, teve um caso extraconjugal com uma moça de
família tradicional da referida cidade. Como vimos anteriormente, o controle do
grupo passava pelo cumprimento de uma conduta moral exemplar e este fato acima
relatado era considerado um desvio que precisava ser punido para servir de
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exemplo ao restante do grupo. Porém, passado este desentendimento e ruptura
momentânea, quando a FNB encerra suas atividades por força da política, José
Correia Leite cria o jornal Alvorada, no qual o próprio Isaltino se torna um
correspondente deste jornal na cidade do Rio de Janeiro, demonstrando que suas
divergências em torno da FNB foram momentâneas e resolvidas, sem causar
grandes problemas.
Embora tivessem o mesmo propósito de integração do negro na sociedade
brasileira, a efervescência política da época fez com que os negros tomassem
posições diferentes. Outros temas adentraram as discussões da época, como
Fascismo, Comunismo, Nacionalismo, Xenofobia, o que deixou o grupo bastante
dividido. Alguns intelectuais negros engajaram-se nestas discussões e dividiram
suas atenções entre estas e as questões relacionadas às reivindicações da
população negra; já outros, preferiram apenas concentrar-se nas questões dos
negros. Correia Leite estava mais ligado a esse segundo grupo que se engajou
basicamente no enfrentamento do racismo e na integração total e irrestrita do negro
na sociedade brasileira.
Salutar é constatar como Correia Leite era reconhecido dentro das lideranças
no meio negro. Em uma matéria para o jornal Alvorada, assinada pelo negro José
Bernardo, membro da Associação Fluminense de Jornalista, assim descreveu Leite:
José C. Leite já se mostra um forte. Um audaz. Um gladiador. Um
condutor. Articula com desempenho e diz do que sente vivendo o que diz.
Chicoteia as dificuldades e os que as criam com um raciocínio sensato,
como se fôsse um velho agitador das revoluções baianas. (José Bernardo,
Carta aos Negros Moços de São Paulo, Alvorada 2(16) janeiro de 1947, p.1)

Para
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de

sua
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Correia

Leite

realizou

um

trabalho

importantíssimo de aproximação aos pesquisadores que estudam as questões
etnicorraciais, colaborando com depoimentos e disponibilizando materiais, em
destaque "Relações Raciais entre Negros e Brancos em São Paulo", de Roger
Bastide e Florestan Fernandes, "A integração do Negro na Sociedade de Classes",
tese de Florestan Fernandes, "Racial Consciousness and The Political Attitudes and
Behavior of Blacks in São Paulo, Brazil", tese de Michael Mitchell, "A Imprensa
Negra em São Paulo", tese de Miriam Nicolau Ferrara. Participou, ainda de diversos
congressos, seminários e convenções referentes às questões raciais, além de ter
sido entrevistado para realização de documentários cinematográficos (Correia Leite
& Cuti, 1992, p.299).
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Por toda sua grande contribuição tanto no que se refere ao meio negro,
quanto no auxílio aos pesquisadores, sua vida pôde ser retratada em uma obra de
autoria do intelectual Luiz Silva intitulada "... E disse o velho militante José Correia
Leite", na qual foram colhidos depoimentos do próprio Correia Leite ressaltando sua
trajetória de militância desde o momento em que foi convidado por Jayme de Aguiar
para criar um jornal e assim ser apresentado as sociedades negras da época até a
criação de instituições do coletivo negro. Faleceu em 27 de fevereiro de 1989, aos
88 anos de idade. Dessa maneira, essa liderança negra tornou-se uma das mais
célebres personagens de uma época na qual os negros se articularam para
promover um movimento intelectual que, nas palavras do próprio Leite, pudesse se
"conscientizar e combater com a mesma arma do branco: cultura e instrução, o que
o negro não tinha nem se preocupava em ter" à época (Correia Leite & Cuti, 1992,
p.19).
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Um personagem também importante no meio negro foi Lino de Pinto Guedes.
Nascido em 24 de junho de 1897, na cidade de Socorro, em São Paulo, filho de exescravos, do senhor José Pinto Guedes e da senhora Benedita Eugênia Guedes,
formou-se pela Escola Normal Antônio Álvares, na cidade de Campinas. Na
Imprensa Negra atuou como redator chefe do jornal Getulino da cidade de
Campinas, diretor do jornal Maligno e um dos fundadores e editores do jornal
Progresso, além de colaborar com outros jornais negros, como O Novo Horizonte da
década de 1940.
Ainda na cidade de Campinas, além de ocupar seu espaço na grande
imprensa da cidade, frequentou várias instituições negras, a saber: participou da
Sociedade União Cívica dos Homens de Cor (nesta instituição também fundou um
jornal para negros chamado "A União"), foi orador do Centro Recreativo Dramático
13 de Maio e do Grêmio Recreativo Dançante Estrela Celeste, fundou e tornou-se
sócio benemérito do Grêmio Gramático Luiz Gama e sócio honorário da Sociedade
Dançante Belo Horizonte (Domingues, 2010, p.140).
Foi também redator da Agência Noticiosa Sul-Americana e membro da
Sociedade Paulista de Escritores. Quando se transferiu para a cidade cosmopolita
de São Paulo, buscou seu espaço nos grandes jornais da cidade e ao conseguir
emprego no maior deles, o Diário de São Paulo, não mais saiu até sua morte. Há
indício que tenha participado do Centro Cívico Palmares logo quando chegou a São
Paulo. Por sua eloquência e seu contato maior com a sociedade branca da época
(trabalhava na grande imprensa de maioria branca e acessou as escolas de alunos
em sua maioria brancos), consideram-no uma das lideranças negras mais
intelectuais da primeira metade do século XX. Por apresentar-se com uma estirpe
refinada passava sempre uma impressão de que gostava de se diferenciar dos
demais afro brasileiros. Nas décadas de 1930 e 1940, afastou-se dos movimentos
de protestos políticos por divergir de um grupo forte no meio negro, liderado
principalmente por José Correia Leite, Gervásio de Moraes, antigo amigo de
militância na cidade de Campinas, e Vicente Ferreira. Porém, foi sócio ativo e diretor
do clube Elite, "um lugar de pessoas educadas e elegantes, (...) pela defesa da
moral puritana e dos bons costumes" (Idem, p. 162).
Para muitos, como David Brookshaw, foi considerado o primeiro poeta a
declarar-se negro no século XX e a "experimentar e expressar conscientemente a
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alma de seu povo" (Idem, p. 161). Acabou falecendo em 04 de março de 1951 e três
anos mais tarde foi publicada uma edição completa de suas obras, a saber: Luiz
Gama e sua individualidade literária (1924), Black (1926), O conto do Cisne Preto
(1927), Ressurreição negra (1928), Urucungo (1936), O Pequeno Bandeirante,
Mestre Domingos (1937), Negro Preto Cor de Noite (1938), Sorrisos de Cativeiro
(1938), Vigília de Pai João, Dictinha (1938), Nova Inquilina do Céu, Suncristo (1951).

Uma liderança negra muito importante foi Raul Joviano do Amaral. Nascido na
cidade de Campinas, interior de São Paulo, no dia 12 de novembro de 1914, realizou
seus estudos primários na Escola 7 de Setembro e no Grupo Escolar São Joaquim;
cursou o Ginásio do Estado e o Ginásio Diocesano; bacharelou-se em Direito, em
1937, pela Faculdade de Direito da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro;
frequentou ainda cursos de Sociologia, Economia e Estatística. Homem letrado
iniciou no jornalismo em 1933, sendo redator do São Paulo Jornal. Nos periódicos
negros, foi fundador e dirigiu a Vóz da Raça, em 1933, e o jornal Alvorada, em 1945,
além de contribuir com outros jornais e revistas da época.
Suas ações não se restringiram às atividades na Imprensa Negra, foi um dos
fundadores da Frente Negra Brasileira e fundou também, juntamente com Fernando
Góes e José Correia Leite, a Associação do Negro Brasileiro. Destacou-se como
membro importante na Irmandade de Nossa Senhora dos Homens Pretos de São
Paulo. Além disso, foi presidente do Conselho da União dos Servidores Públicos,
consultor jurídico da Associação José do Patrocínio, da Liga Eleitoral dos Servidores
Públicos, do Centro Cultural Luiz Gama e da Comissão do Serviço Civil do Estado
de São Paulo.
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Antes mesmo de falarmos de seu legado, se faz importante registrar a opinião
de um jornalista negro da época sobre Raul J. Amaral:
Raul J. Amaral é o espírito completo do organizador sensato e
renitente. Convence quando escreve, porque escreve o necessário.
Não faz demagogias, não emprega palavras empoladas, nem
doutrina com imposições.
É retilíneo como um bom estilista da palavra de ordem. (José
Bernardo, Carta aos Negros Moços de São Paulo, Alvorada 2(16) janeiro de
1947, p.1)

Joviano do Amaral deixou como herança cultural uma coletânea de obras, tais
como: Silêncio (poesia, 1935) e Os Pretos do Rosário de São Paulo (1980), apenas
para citar o primeiro e o último de suas publicações, além de ter sido conferencista
em entidades e associações culturais que se interessavam pela questão étnicoracial. Foi ensaísta, sociólogo, poeta, historiador, advogado e estatístico-economista.
Sua militância e preocupação com a luta dos negros foram tão latentes que deixou
uma mensagem em um programa da TV Cultura, no ano de 1984:
Nós, da velha militância, estamos transferindo à mocidade inteligente, culta,
laboriosa de hoje, o lábaro que a imprensa negra elevou bem alto. Mas não
só a imprensa negra, a imprensa branca também precisa colaborar porquê,
se nós procuramos a confraternização em termos de respeito, de
compreensão, de amor, não só o negro precisa trabalhar em favor dessa
compreensão, mas a sociedade brasileira precisa ter presente que o negro
na atualidade, como anteriormente, sempre se esforçou para conquistar o
seu espaço; sempre lhe foi negada essa oportunidade e agora o negro,
mais adiantado, mais evoluído, mais coerente, mais consciente das suas
necessidades, pode, deve, sem paternalismo, sem tutela, alcançar esse
lugar, conquistando-o.
(Trecho retirado do artigo "Raul Joviano do
Amaral: sonho ou realidade?", sem assinatura, 2007, disponível em
http://biblioafrogriot.blogspot.com.br/2007_12_01_archive.html.
Acessado
em 19/07/2014.)

Esta mensagem nos dá a dimensão de sua preocupação com o futuro das
discussões acerca da negritude no Brasil, o que tornam as pesquisas voltadas para
a questão do negro no Brasil relevantes. Joviano chegou até mesmo a aventurar-se
na política saindo candidato a Deputado Estadual em 1954 pelo partido Movimento
Afro-Brasileiro de Educação e Cultura (MABEC). Ele veio a falecer em 05 de
setembro de 1988.
A intelectualidade negra do século XX marcou seu papel na história do negro
brasileiro através das folhas dos periódicos da Imprensa Negra Paulista. Suas
trajetórias estão ligadas a diversidade do pensamento negro que perdurou até a
primeira metade do século e que possibilitou traçar caminhos diferentes, mas,
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contudo, em prol de um mesmo objetivo: atender as necessidades da população
negra proporcionando uma integração e ascensão social total.
Essas personalidades negras que traçaram um caminho de lutas e batalhas
para a inserção do negro na sociedade brasileira durante todo o século XX
contribuíram, de forma determinante, para estabelecer um movimento de resistência
frente ao racismo que perdura até os dias atuais.
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Capítulo III

3. A Imprensa Negra Paulista enquanto movimento de resistência
A carne mais barata do mercado é a carne negra
Que vai de graça pro presídio
E para debaixo do plástico
Que vai de graça pro subemprego
E pros hospitais psiquiátricos.
(A carne, Elza Soares)

O

projeto

educacional

da

Imprensa

Negra

Paulista,

como

vimos

anteriormente, tinha como um de seus objetivos possibilitar a inserção social da
população negra através da instrução. As lideranças negras estavam ligadas de
alguma maneira, pelo menos a maioria, com algum processo de instrução em sua
trajetória. A escolarização fez parte da história de vida de algumas dessas
lideranças. Contudo, também estavam imbuídos na tarefa de resistência frente ao
racismo, discriminação e marginalização praticados pela sociedade à época.
A criação de instituições associativas, destacadamente a Imprensa Negra
Paulista, marcou a primeira metade do século XX como a consolidação das múltiplas
formas de resistência do grupo negro na sociedade brasileira. A maneira com a qual
os negros se uniram em torno das proposições reivindicatórias permite-nos afirmar
que a luta começou a fazer parte do meio negro, principalmente no que tange ao
combate ao racismo. Nas palavras de José Correia Leite em seu depoimento para o
pesquisador Cuti:
"(...) Então, um grupo mais ou menos esclarecido entendia que o negro
devia ir a campo para se conscientizar e combater com a mesma arma do
branco: cultura e instrução, o que o negro não tinha nem se preocupava em
ter. E nós tínhamos de enfrentar também o meio branco." (Correia Leite &
CUTI, 1992, p.19)

Essa era a tônica das lideranças negras na primeira metade do século XX:
instruir a população negra e enfrentar as desigualdades raciais na sociedade
vigente. Para tal, as disputas se concentraram no campo ideológico. O velho
militante também escreveu um artigo para o jornal Alvorada, do qual foi um dos
fundadores em que dizia:
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"À luz dos ideais contemporâneos, estamos, por nossa própria custa,
criando um quadro de ação ideológica. (...) Procuramos uma doutrina que
determine os rumos e que possa cristalizar os nossos estímulos, nas
finalidades de uma luta bem orientada." (Leite, Uma luta de resistência.
Alvorada, 2(19) abril de 1947, p.1).

Essa concepção de união para enfrentar e confrontar as ideias dos brancos
motivou a população negra para a busca da formação de uma identidade negra.
Identidade essa que passa pela ideia de resistência. Embora os embates fossem
traumatizantes, a passividade não tomou conta dos negros, pelo contrário, os
enfrentamentos foram constantes e essa parcela da população se organizou
coletivamente para enfrentá-los.
Se por um lado os negros enfrentaram a concorrência de forma desleal com
os imigrantes europeus, por motivos já citados anteriormente, por outro
desenvolveram o sentimento de solidariedade internamente no grupo, que
possibilitou defender-se e reagir aos ataques dos demais segmentos sociais. Para
alcançar o objetivo de união, as lideranças negras desempenharam um papel
importantíssimo, seja nos jornais negros ou nas diversas associações criadas pelo
grupo, pois "essas lideranças sempre procuraram mostrar que, sem a união, nada,
ou pouca coisa, poderia ser feita" (Pinto, 2013, p.270). Embora os negros tenham se
esforçado bastante para conseguir unir a todos de forma coletiva em prol de suas
reivindicações, não conseguiram formar uma frente única que pudesse aglutinar os
anseios de todo o grupo.
Na passagem do século XIX para o XX, o negro passa a ser visto como um
grande estorvo ao projeto civilizador da nação em que a elite econômica e política
do país almejava colocar em prática no país aos moldes da Europa. Os estereótipos
atribuídos ao segmento negro eram todos depreciativos, relacionando a imagem do
negro com o alcoolismo, a demência, a violência, a vagabundagem, bem como às
práticas de charlatanismo, estas últimas relacionadas às religiões afro-brasileiras.
Nesse sentido, a adoção do sistema republicano e a transição do trabalho forçado
escravo para o trabalho livre assalariado, aliado a promoção da imigração
subvencionada pelo governo brasileiro, forjaram um quadro extremamente
desfavorável à população negra. Para além da marginalização, esse grupo da
sociedade foi considerado um lastro de atraso e que, portanto, deveria ser apagado
e extinto do quadro social nacional. Por isso, várias práticas ligadas ao negro que
eram toleradas antes da adoção do sistema republicano, passaram a ser proibidas e
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perseguidas, como foi o caso da capoeira. Mesmo com o imaginário coletivo
fortemente desfavorável, esse segmento da sociedade não se permitiu ficar na
inércia e buscou na resistência a reação adequada para enfrentar tais problemas.
Mormente a todo esse imaginário coletivo depreciativo em relação ao negro e
à sua cultura, a sociedade branca também passou a incomodar-se com o fato dessa
parcela da sociedade ocupar o centro da cidade de São Paulo. Após a abolição
oficial da escravidão e a adoção do sistema republicano, o projeto de expulsão da
população negra para as periferias é colocado em prática. No trabalho de Oliveira
(2005), a autora menciona a pesquisa de Kösslin (2004) na qual cita o fato da
proibição "do trânsito e permanência de afrodescendentes na Rua Da Direita", que
ficava no centro da cidade de São Paulo, como uma maneira de expulsar os clubes
e associações negras para a periferia. Tal fato nos revela que a iniciativa de retirada
dos negros do centro da cidade para as periferias é um reforço ao processo de
marginalização ao qual estavam sendo submetidos.
O negro não teceu sua história criando o seu próprio enredo, pelo contrário,
foi forçado a enfrentar barreiras e adversidades para, na luta, resistir às intempéries
que se apresentavam. Nas palavras de Marx, "os homens fazem sua própria história,
mas não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e
sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo
passado". No caso do negro, sua trajetória foi marcada pela escravidão e pelas
práticas racistas, porém, não sem resistência e luta.
As transformações ocorridas na passagem do século XIX para o XX, aliadas a
adoção de ideias racistas e eugenistas, fundamentaram o pensamento da época,
chegando mesmo na formulação do mito da democracia racial. Contudo, crescia na
comunidade acadêmica os estudos sobre as relações raciais no Brasil por
pensadores brasileiros e estadunidenses. No bojo desses estudos estava a
comparação entre o Brasil e os Estados Unidos. A composição desse quadro
descrito acima resulta no relativismo do racismo (Bernardo, 2007). Mas, sobretudo,
quais foram as estratégias da elite para colocar em prática seu projeto de extinguir
os lastros de atraso da sociedade brasileira e, por consequência, eliminar o
elemento negro do quadro social brasileiro?
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3.1 O projeto da elite brasileira: o embranquecimento da sociedade

Não obstante toda forma de discriminação e racismo sofridos pelos negros, a
culpabilidade pelo atraso nacional também foi relacionada a essa população. O
negro tornou-se um elemento não grato e, por vezes, sem utilidade à sociedade,
chegando a ser considerado até mesmo um estorvo. Como solução para este
problema, a opção foi feita em favor dos imigrantes europeus na passagem do
século XIX para o XX. Essa solução fez parte do projeto de embranquecimento da
população brasileira como forma de eliminar um dos lastros de atraso presentes na
sociedade: a mancha da escravidão. Para além, o negro também estava contido
nesta mancha, ou melhor era a própria mancha, representando a materialidade de
um tempo a ser esquecido e escondido.
Como mencionado anteriormente, as propagandas do governo e os subsídios
foram algumas das ações que impulsionaram o projeto imigratório em nosso país.
Com a chegada dos imigrantes europeus a transição do trabalho escravo para o
trabalho livre se consolidou e as relações sofrem transformações importantes no
seio da sociedade brasileira. Essa concorrência obrigou os negros a ocuparem, de
certa forma, espaços na sociedade que eram tidos como espaços apenas de
brancos. Nesse sentido, negros intelectualizados que tinham alguma habilidade com
as técnicas da imprensa, por exemplo, passou a galgar ocupações nas grandes
imprensas, como no caso de Lino Guedes que, além de participar ativamente nos
periódicos da Imprensa Negra Paulista, foi funcionário do maior jornal de São Paulo,
o Diário de São Paulo. Embora fosse um ativista do movimento negro, muitos o
acusavam de embranquecido, inclusive chamando-o de "pretinho metido", para
outros, Guedes representou o exemplo da eloquência do povo negro à época. Nas
palavras de Fernandes:
A filosofia política da solução da questão negra baseou-se sobre o
velho padrão da absorção gradual dos indivíduos negros através da seleção
e assimilação daqueles que escolhessem se identificar a si mesmos com os
círculos dominantes da raça dominante e manifestar completa lealdade aos
seus interesses e valores sociais. (Fernandes, 1969, p. 137. In: Guimarães,
2012:79).

O que tudo indica é que, no caso de Lino Guedes, embora tenha participado
do meio branco, nunca deixou também de participar do meio negro, pois mesmo
quando se afastou dos periódicos negros ainda permaneceu ligado a instituições
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negras, como associações e clubes recreativos. Por isso, esse intelectual negro
sempre foi respeitado em seu meio. Nas palavras de Guimarães:
"(...) esses artistas e intelectuais tidos como ‘embranquecidos’ foram
responsáveis pela introdução na cultura brasileira de valores estéticos e de
ideias híbridas e mestiças, modificando a vida cultural nacional em direção a
um estado em que eles e os meios de onde provieram pudessem se sentir
mais confortáveis." (Guimarães, 2012, p. 80)

Grosso modo, Lino Guedes entre outros, como José do Patrocínio, Cruz e
Souza, Lima Barreto e Mario de Andrade, só para citar alguns, transpassaram a
barreira do racismo e colocaram o negro no lugar ao qual também tem direito, o de
destaque. A partir desse pensamento, outra questão nos é apresentada: a busca por
uma identidade negra.
Não há como declararmos a existência de uma única identidade negra, muito
pela questão do racismo à brasileira, que é escamoteado. Por causa deste racismo,
o negro se torna invisível e tudo que dele é criado também não tem visibilidade.
Essa falta de visibilidade do que é sua criação, aliado ao bombardeamento de
modelos

padronizados

oriundos

da

elite

branca,

torna-o

um

verdadeiro

Frankeinstein, de uma identidade multifacetada, gerando efeitos psicossociais
duradouros. Sobretudo, nossa sociedade ocidental é dualista e, portanto, tudo aquilo
que está fora do modelo ideal é rejeitado.
Por outro lado, diante de tantas adversidades e processos de violentos de
dominação enfrentados pelos negros, o negro resistiu como pôde, mas nem sempre
foi fácil. Parte desses problemas tiveram origens psíquicas e, por vezes, esta
dificuldade em identificar-se enquanto negro esteve na dolorida maneira de enxergar
o próprio corpo como algo indesejável. Nas palavras de Costa:
(...) Ser negro é ser violentado de forma constante, contínua e cruel, sem
pausa ou repouso, por uma dupla injunção: a de encarnar o corpo e os
ideais de Ego do sujeito branco e a de recusar, negar e anular a presença
do corpo negro. (Costa, 1986, p.104)

Este psicanalista nos apresenta de forma muito enfática a crueldade do
processo de embranquecimento sofrido pelo negro. O ideal de brancura se
apresenta de diversas formas, mas uma nos chama mais atenção: a maneira de
retirar-lhe a identidade, pois, segundo o próprio psicanalista, "a violência racista do
branco é exercida, antes de mais nada, pela impiedosa tendência a destruir a
identidade do sujeito negro" (Ibdem, p.104). Essa forma perversa de arrancar-lhe a
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identidade configura o racismo à brasileira. Porquanto, o embranquecimento é a
maneira bruta, cruel, violenta, psicossomática, que arranca do negro sua negritude e
os coloca frente a um fetiche da brancura, em um movimento quase que de
genocídio, já que "seu projeto é o de, no futuro, deixar de existir; sua aspiração é a
de não-ser ou não ter sido"(Idem, p. 106-107).
O corpo, dessa maneira, passa a exercer certa importância frente a todo esse
processo. A relação que o negro estabelece com seu corpo influencia diretamente
no seu processo de ideal identificatório. Esse exercício de ver-se e enxergar-se
através do próprio corpo nos permite afirmar que, no caso específico do negro, as
marcas da escravidão ultrapassaram a barreira do corpo e chegou à mente, pois
ainda nas palavras do mesmo psicanalista, "para que o sujeito construa enunciados
sobre sua identidade, de modo a criar uma estrutura psíquica harmoniosa, é
necessário que o corpo seja predominantemente vivido e pensado como local e
fonte de vida e prazer." (Idem, p.107)
Porém, o negro foi, e até hoje é, levado a acreditar que o ideal de brancura é
possível e necessário ser alcançado. Para tal, características que são associadas
como próprias da brancura são levadas a serem identificadas nos negros para
obtenção do ideal branco. É justamente aqui que começa a criação de um
Frankeinstein, pois o sujeito não se enxerga negro e não alcança a brancura
desejada, ou seja, fica no meio do caminho. Nas palavras de Costa:
A combinação de certas regras de higiene com certas manifestações
intelectuais unem-se às condições de moradia e à miscigenação de traços
físicos para definirem um contorno de condutas e posturas físico-morais,
tidas como índices de brancura. (Idem, p.112)

Essa busca desenfreada pela brancura e "a submissão ao código do
comportamento tido como branco concretiza a figura racista criada pela mistificadora
democracia racial brasileira, a do ‘negro de alma branca’" (Idem, p.112). Nesse
sentido, há uma tentativa de negação da sua negritude, mas ao mesmo tempo, a
admite quando busca identificar alguns qualitativos brancos, porém não na sua
totalidade.
Mas, o que resta ao negro que está fora desse modelo ideal? Partindo desse
pressuposto, como relacionar as experiências vividas na escravidão com a "fonte de
vida e prazer"? Para esta última pergunta, acreditamos não haver respostas, ou pelo
menos não a encontramos. Porém, para resistir a todo esse aparato de violência

74
psicológica, se faz necessário desenvolver a autoestima dentro do grupo.
Propositadamente usamos aqui no coletivo, pois, no caso específico do negro, essa
autoestima é uma abordagem quase narcisista, ou seja, é um exercício de
identificar, no seu semelhante, qualidades das quais também estão contidas em si.
Parafraseando Caetano Veloso, cantor e compositor da música popular brasileira,
em sua música Sampa: "Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto;
Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto; É que Narciso acha feio o
que não é espelho". Embora vejamos este mesmo trecho da música sendo utilizada
na perspectiva do branco, aqui invertemos essa lógica para designar que também o
negro, pelo menos uma parcela dessa população, não se identificava com o
imigrante e que buscava reafirmar suas características de forma positiva, traçando
uma identidade negra, construindo assim, uma contra-estigmatização.
No início do século XX, o negro, que se viu diante da concorrência com o
imigrante europeu, tratou logo de estabelecer uma diferenciação e assumir que não
se enxergava na comparação com os estrangeiros. E, mesmo quando a elite branca
supervalorizava a participação dos imigrantes no desenvolvimento do país, o negro
tratava de defender-se lembrando de que nada tinha a desejar, pelo contrário, pois
estava na vanguarda do progresso da nação, já que seus ancestrais deram sangue
e suor em prol do desenvolvimento nacional. Com isso, a autoestima do negro passa
por enxergar dentro do grupo atributos positivos que desconstrua o ideal de Ego
branco.
Mormente, não obstante a valorização de aspectos culturais, o negro
procurou fomentar um olhar positivo para seus próprios atributos físicos, mentais e
intelectuais. Desse modo, personagens negras importantes eram lembradas e
elevadas à condição de exemplos a serem seguidos, inclusive permitindo que
lideranças fossem formadas dentro do segmento. O olhar do negro para o negro,
confluindo em um sentimento de pertença ao grupo, possibilitou estabelecer a tão
sonhada identidade. Um exemplo desse esforço foram os concursos de beleza
negra, realizados pelas associações negras, que encontramos nos anúncios dos
periódicos da Imprensa Negra Paulista durante a primeira metade do século XX.
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3.2 A resistência nas páginas da Imprensa Negra Paulista

Alguns dos instrumentos que levaram a cabo o projeto de resistência negra
contra o racismo durante todo o século XX foram os periódicos da Imprensa Negra
Paulista. Vários artigos foram produzidos e um deles intitulado "Valor da Raça" e
assinado por Correia Leite, chamou nossa atenção:
Valor da Raça
Se analysarmos o valor dos nossos antepassados, veremos, atravez
da historia, a sublime coragem de uma raça que, embora escravisada, não
se deixou dominar na lucta, em conquista de seus direitos. Resignados
passavam por toda a serie de amarguras, esperando sempre succumbir sob
o ferro do feitor austero.
Quantas gottas de lagrimas, custou a liberdade àquelles pobres
martyres, que foram um dos primeiros obreiros do progresso e da ordem de
nossa pátria.
O bom nome da nossa classe, depende do nosso procedimento. É o
nosso dever o de introduzir na evolução social o valor de nossa raça.
Devemos trabalhar muito, numa concordia infindável, para que
possamos ver o fructo de nossos esforços, refulgir no progresso da nossa
terra.
Para isso seria preciso uma convocação geral dos homens pretos, e
tratar da fundação de uma caixa beneficente, eleger a directoria enviar
manifestos a todos os estados do Brasil, e, enfim, fundar a ‘Confederação
dos homens pretos’, segundo as ideas de varios patrícios." (LEITE, Valor da
Raça, O Clarim, 1(4) 06.04.1924, p.1)

Este artigo representa a ideia de movimento do passado, presente e futuro
que os negros faziam para evidenciar seus valores. Para tal, evoca os serviços
prestados pelos seus antepassados, evidenciando a coragem de lutar por seus
direitos derramando suor e lágrimas para alcançar a liberdade de seu povo, mesmo
em condições adversas como a escravidão.

Em seguida, expõe o dever de

"introduzir na evolução social o valor de nossa raça", identificando assim as
qualidades para a elevação da autoestima do negro. Além de resurgir a ideia de
união, "numa concórdia infindável", com propósito de continuar a obra iniciada por
seus ancestrais, ou seja, seguir contribuindo para o desenvolvimento e progresso do
Brasil. Conclui o artigo convocando a todos para a fundação de uma instituição que
possa reunir todas as demandas e reivindicações da população negra.
No grande projeto de resistência, elegem-se as lideranças negras para servir
de guia para os demais. Conscientes da importância que tais lideranças impõem não
somente no meio negro, mas também na sociedade branca, a matéria do jornal A
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Vóz da Raça, assinada por João Eugenio da Costa exemplifica bem esse desejo de
evocação às lideranças negras:
(...) se o momento é de despertar, os líderes da raça negra brasileira, têm o
dever de guiar esta grande raça para o caminho da moral, e, para a
compreensão social, nortear os nossos irmãos para que se congreguem
todos numa só famillia.
(...) É preparando os filhos da raça em todos os terrenos da atividade que
seremos fortes. (...) Os líderes da raça devem muito refletir e meditar com
os fatos. (...) Líderes da raça, trabalhai com coragem, que nós, os humildes,
estamos prontos para cooperar convosco para o engrandecimento moral ,
intelectual da raça negra e a prosperidade sempre crescente do nosso
amado Brasil!... (João Eugenio da Costa, Sejamos fortes, 1(11) 03.06.1933,
p. 2)

O autor do artigo faz um discurso efusivo convocando as lideranças negras a
trabalhar em prol da união da população negra. A principal ideia é que esses líderes
saíssem à frente para que os demais pudessem segui-los na caminhada tanto da
elevação moral e intelectual do grupo, como também do progresso do país.
Realmente, os intelectuais que participaram ativamente dos periódicos da Imprensa
Negra Paulista se preocuparam com a união dos negros e se esforçaram muito para
alcançarem tal objetivo. Os jornais negros estavam repletos de artigos conclamando
para a unificação das inúmeras entidades negras existentes, chegando a propor a
criação de uma confederação.
Essas lideranças queriam demonstrar uma imagem do negro forte, lutador e
que não fugia a batalha, ou seja, tinha dentro de si a resistência como estratégia de
luta. Tais características serviam para aumentar a autoestima da população que se
encontrava marginalizada. Jayme de Aguiar, uma liderança importante no meio
negro do século XX, assim registrou sua opinião em relação ao negro no Brasil:
O negro do Brasil, (...) é o brasileiro que se não cança de luctar com
devotado amor, em todas as actividades humanas, é o hercules das forças
que se enquadram a engrandecer os incontáveis factores da nossa
nacionalidade por que, é um brasileiro luctador e forte.(Aguiar, O negro no
Brasil, O Clarim d’Alvorada, 1(5) 03.07.1928)

Jayme de Aguiar trabalha, em seu artigo, com a ideia de vincular o negro ao
país. Por diversas vezes procurou atrelar a imagem do negro como brasileiro, mas
não qualquer brasileiro, e sim um brasileiro lutador que resiste as mazelas,
sucumbindo os obstáculos em prol do bem coletivo. Correia Leite também reforça a
ideia em seu artigo para o Clarim d’Alvorada:
"(...) O Brasil cresce, hoje, dominado pela transformação extraordinária feita
pelos dedos mágicos do progresso. (...) E, nas terras novas do Brasil
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moderno, o negro humilde e operoso está formado na vanguarda do grande
povo brasileiro." (Leite, O negro para o negro, O Clarim d’Alvorada, 1(6)
01.07.1928, p. 1)

Novamente a ideia do negro batalhador, operoso, que trabalhou para
desenvolver o país e que pertence a vanguarda do povo brasileiro. Foi cada vez
mais forte a ideia de atrelar o negro ao nacional, pertencente à terra, aquele que
ajudou a construir a nação. Esta imagem que as lideranças negras tentaram
demonstrar reforça o pensamento da busca por uma identidade relacionada com o
país, mas que, ao mesmo tempo, procura se afirmar como uma identidade negra,
diferente de uma identidade nacional branca. O artigo abaixo corrobora com essas
ideias:
NEGRO BRASILEIRO: não te corre nas veias o sangue mestiço, então
porque tremes, ante a palavra de um branco qualquer? Não és igual a ele,
não corre nas veias dele o sangue brasileiro? Então porque humildemente
curvas, como a ovelha ouvindo as manhas do faminto lobo. Vê homem da
pele escura que as nossas capacidades, individuais e intelectuais, são
iguais as de muitos brancos da atualidade.
NEGRO BRASILEIRO: comprovai o seu valor e a sua força própria,
resistindo assim, sem dar a menor atenção a, essas manhas
desprestigiosas do bem. (Campos, Valor próprio , A Vóz da Raça, 1(26)
25.11.1933, p.1)

Campos afirma que o negro é tão brasileiro quanto o branco, mas que possui
um valor e uma força própria, ou seja, são iguais na nacionalidade, mas diferentes
em suas características. Em todas as publicações da Imprensa Negra Paulista por
nós analisadas não aparecem o ódio ao branco, mas sim uma indignação com a
forma pela qual o negro se porta em relação a este, assim como a relação cruel de
dominação que o branco exerce sobre o negro.
Os discursos acerca da nacionalidade dos negros ganha força. As
publicações de artigos nos jornais da Imprensa Negra Paulista na tentativa de
defesa do negro brasileiro se multiplicam. O discurso utilizado para esta defesa
baseia-se no argumento de que todo o trabalho prestado pelos africanos no período
escravocrata resultou no progresso do país. Devemos salientar aqui que este é um
período no qual as discussões sobre identidade nacional¹ estava em pleno vapor e
aqueles que ficassem de fora, se tornaria indesejável no seio da sociedade
brasileira, pois os discursos nacionalistas ganhavam espaços nos grandes debates.
Para reforçar os argumentos em relação ao papel do negro na formação do
povo nacional, algumas lideranças citam trechos de livros acadêmicos. Como foi o
caso de José Bueno Feliciano:
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(...) Aos que tiveram a ilusão de que o Brasil é obra exclusiva da imigração
estrangeira, oferecemos o trecho seguinte, transcrito da "História do Brasil",
de João Ribeiro, pgs. 70 e 71.
- "O negro, o fruto da escravidão africana, foi o verdadeiro elemento
econômico, creador do paiz e quase o único. Sem ele, a colonização seria
impossível (...) foi o negro o máximo agente diferenciador da raça mixta que
no fim de dois séculos já afirmaria a sua autonomia e originalidade
nacional." (Feliciano, O negro na formação do Brasil, 24.06.1933, p. 1)

O autor provoca aqueles que não reconhecem o negro enquanto nacional
dizendo-os que estes estavam iludidos de que apenas os imigrantes europeus
haviam levado o país ao progresso. Mais adiante em seu artigo, Feliciano ressalta a
invisibilidade do negro no ensino da História do Brasil nas escolas e quando o
tratam, fazem de forma pejorativa dando a "impressão de que os seus antepassados
foram uns desgraçados e de que os jovens negros, só por isso têm de ser sempre
uns vencidos". E para desconstruir essa ideia prossegue "sem o negro não haveria
Brasil, logo, o negro tem de ser respeitado aqui dentro e quando não o quizerem
respeitar, ele deve reagir", pois, continua ele, "os nossos antepassados deram até a
última gota de sangue para nos legarem um Brasil Brasileiro". Mais adiante faz a
cobrança do que seria direito aos descendentes dos escravos, "não nos deram a
parte a que tínhamos direito pelo trabalho de quatrocentos anos dos nossos avós."
Caminhando para o fim do artigo, ainda ressalta que não se deve negar o "direito de
nos afirmarmos aqui dentro, isto que somos, com muita honra: negros e Brasileiros".
Nos discursos referentes à resistência e enfrentamento a concorrência com
os imigrantes por trabalho, essas lideranças promoveram verdadeiras convocações
para que os negros também passassem a ocupar espaços e postos de trabalhos
que os descendentes de europeus ousaram ocupar. Um outro artigo de Feliciano
exemplifica essa ideia:
(...) E com referência a empregos, principalmente no comércio e nas
repartições públicas, os negros devem tentar introduzir-se neles, usando de
um direito que ninguém podes negar.
Nada de receio, audácia, insistência e perseverança que vá até a
impertinência. A hora é dos que tentam, que lutam e que, mesmo
derrotados, não desanimam, levantam e proseguem. (Feliciano, Indiscrições
e Cavaqueações, A Vóz da Raça, 2(36) 28.04.1934, p.1)

No artigo, o autor busca incentivar o leitor a não desistir, insistir para ocupar
os espaços que é seu de direito. Quando ele fala dos direitos é provável que se
refira à lei dos dois terços, que obrigava as empresas a terem em seu quadro de
funcionários, dois terços de brasileiros. Parece-nos que Feliciano era bastante
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incomodado com os estrangeiros e o fato destes conseguirem ocupações melhores
que os negros no mercado de trabalho. Porém, em nenhum momento percebe-se o
estímulo a violência.
As estratégias dessas lideranças negras, no combate ao racismo a partir das
páginas dos jornais negros, demonstram que o caminho escolhido não foi o da
violência, mas sim o do debate no campo ideológico. Em um de seus números, o
jornal O Clarim d’Alvorada, na data de 21 de outubro de 1928, na página 6, publicou
a carta resposta de um leitor do jornal de grande circulação à época, A Gazeta, em
que repudiava a forma com a qual foi noticiado o furto de um colar de pérolas.
Segundo o leitor, o redator havia publicado a notícia com o seguinte subtítulo "No dia
da mãe preta a Josephina foi para o xadrez". Este foi o motivo pelo qual o leitor
tenha se revoltado, pois a data do episódio foi a mesma da comemoração do Ventre
Livre. Na carta, ele afirma seu descontentamento com o desrespeito do redator em
relação à população negra. O leitor foi identificado como Ernesto Silva e a ele foi
enviado um ofício de agradecimento pela defesa aos "homens de cor".
Para conseguirem tal objetivo, o de luta no campo ideológico, as lideranças
negras defenderam a instrução como uma estratégia. Entendiam que a resistência
frente a todo obstáculo que estava sendo colocado aos negros pela sociedade,
poderia ser combatido com a instrução da população negra. Uma matéria do jornal
O Clarim da Alvorada representa bem essa ideia:
(...) É de uma necessidade impostergável reunirmos as nossas energias de
moços afim de que se possa ministrar com efficiencia e interesse as
primitivas virtudes cívicas aos filhos daquelles a quem a sorte não sobejou
recursos para conseguirem a sua educação e instrucção.
Educando e instruindo os nossos irmãos de côr, conseguiremos vencer os
escolhos que cercam a mão do nosso futuro concorrendo de modo digno
para a grandeza de nossa pátria material ou intellectualmente. Eis o atalho
em que devemos penetrar. (Booker, Água molle em pedra dura. Bate bate,
mas não fura!! Porque?, 2(12) 25.01.1925, p. 2)

O autor afirma que a instrução serve de atalho para a resistência do grupo,
pois é nosso dever "iniciarmos a lucta pacífica contra os preconceitos que nos
opprimem!" (Ibdem, idem). Dessa forma, ele projeta qual a estratégia que os negros
deverão utilizar, ou seja, a luta deve ser pacífica e as armas que devem ser
utilizadas são as referentes à instrução. Nesse sentido, formula-se a ideia de um
duplo projeto, um educacional e outro da resistência contra o racismo. O artigo
acima demonstra que, por vezes, esses projetos se fundem e que tanto a

80
passividade quanto a ignorância foram combatidas no meio negro na primeira
metade do século XX.
De todos os problemas e obstáculos até aqui mencionados, nenhum é ainda
pior que o racismo. Essa forma cruel de tratamento, de tentativa de submissão é a
maior praga que já abateu os brasileiros em todos os tempos. Particularmente no
século XX, período no qual as teorias racistas e eugenistas estavam sendo
discutidas em nosso país. Neste período histórico, a população negra foi atacada de
todas as formas possíveis, mas resistiu bravamente. O advento da chegada de
imigrantes europeus, já mencionado por nós anteriormente, só ajudou a disseminar
essa prática através das relações sociais. Ao negro restou combater esse mal que,
até os dias de hoje, assola nossa sociedade. O artigo de Camargo, publicado pelo A
Vóz da Raça, assim descreveu o momento vivido pelo negro:
(...) O dever do negro, do frentenegrino, não é ficar de braços cruzados, não
é ficar como inerte: o dever do negro é imitar os feitos heroicos dos nossos
avós, o dever do negro é trabalhar com entusiasmo para a reivindicação dos
nossos direitos.
Lutar é a ordem do dia.
Lutemos, pois frentenegrinos, todos unidos, lutemos pois para
engrandecimento da nossa raça, para o engrandecimento da Frente Negra
Brasileira, e para a glória do Brasil. (João Maria de Camargo, O dever do
negro, A Vóz da Raça, 2(34) 31.03.1934, p.1)

A resistência, a luta, o soerguimento da raça e da instituição que a representa
foram as tônicas do artigo. No entanto, o autor, um pouco antes do trecho
selecionado, utilizou a célebre frase de uma das lideranças negras, Isaltino Veiga
dos Santos, secretário geral da Frente Negra Brasileira, "O preconceito de côr, no
Brasil, só nós, os negros, o podemos sentir". A discriminação, o preconceito e,
portanto, o racismo eram as maiores preocupações dos negros à época, inclusive a
frase transcrita acima compunha o cabeçalho do jornal representante da Frente
Negra Brasileira, A Vós da Raça.

3.3 O combate ao racismo: Imprensa Negra e ideologia

Em meio a todo o processo de industrialização que vinha se desenvolvendo
São Paulo, na passagem do século XIX para o XX, o negro buscou ocupar e
demarcar seu espaço na sociedade brasileira. Porém, como citamos anteriormente
neste trabalho, a elite branca brasileira estava disposta a manter seu status quo.
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Nesse sentido, a discriminação e o preconceito passaram a ser exercidos de
maneira mais sistemática, o que resultou em formas de racismos nas relações
sociais da época marcadamente prejudiciais ao projeto de inserção e ascensão dos
negros na sociedade paulista e brasileira. Com isso, as "portas iam sendo fechadas"
e para combater esse problema a saída era a organização e a coletividade.
Mesmo os negros que conseguiam alguma ascensão social eram colocados
na condição de embranquecidos, assimilados pela elite branca, contudo, sem gozar
efetivamente de uma posição econômica igual a dos brancos. Portanto, quase numa
condição de não negro, mas que também não eram considerados brancos. Por isso,
a miscigenação ganha terreno nas discussões da época e, com ela, dá-se lugar a
visão equivocada de uma democracia racial. Essa ideia de democracia racial que
surge na década de 1930 e ganha força até a década de 1950 será denunciada
como um mito por Florestan Fernandes, quando este defendeu sua tese de titular da
cadeira de Sociologia I da Universidade de São Paulo. Na verdade, essa fluidez nas
relações sociais, tão sonhada, mas não comprovada, pelo menos analisando os
movimentos negros do século XX, não deixa de ser uma manifestação velada do
racismo, tipicamente brasileiro.
Conforme já mencionado anteriormente, o racismo praticado aqui no Brasil é
velado, porém, por vezes, as práticas racistas se revelam e nos trazem à tona a
forma vil como o negro é tratado no Brasil. Como exemplo, podemos citar, dentre
outros, um fato narrado em uma matéria do jornal Alvorada intitulada "O Pagóde
Racial no Brasil". Nela, é relatada a iniciativa do locutor, Sr. Cid Franco, de um dos
melhores programas de rádio à época, "Programa do Livro", que consistia em
realizar uma campanha em prol da educação do negro, o que lhe gerou inúmeras
"cartas malcriadas, e até odiosas, contra negras e contra a sua nobre iniciativa".
Essas são as contradições da sociedade brasileira, pois se perguntássemos a essas
pessoas que enviaram as cartas se estas são preconceituosas, provavelmente,
poucos se assumiriam como tal. Parafraseando Florestan Fernandes, o brasileiro
tem "preconceito de ter preconceito".
No combate ao racismo, os negros buscaram a união em torno de um
idealismo que pudesse levar ao sucesso de sua jornada. Quando utilizam o termo
idealismo, assim o fazem no propósito de fomentar ideias em comum a fim de que
não haja esmorecimento e a luta se torne contínua. Tais aspirações foram
aglutinadas na formação da Associação dos Negros Brasileiros, criada por José
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Correia Leite. Esta nova instituição criada após a experiência da Frente Negra
Brasileira, dizia-se a proposta de renovação no quadro ideológico do movimento
negro. Seus idealizadores se propuseram a unir os negros e continuar a luta por
reparação e conquista de direitos até então negados e vilipendiados tanto pela elite
econômica, quanto pelo Estado. Em uma das matérias do jornal Alvorada, sobre a
ação desta instituição, em uma campanha social para captação de fundos, deixa
transparecer seus ideais:
(...) A luta que estamos sustentando por mais de um ano tem sido árdua:
sustentamos com uma fé inabalável os princípios da luta ideológica, que
conduzimos vagarosamente para os rumos de nossa realidade visando
plasma-la numa grande realização.
(...) A nossa palavra, sempre imbuída nos propósitos mais altos, no estímulo
que incrementa a firmeza de nossas convicções; na recuperação da
confiança e o discernimento que são as bases essenciais para a
estruturação da obra que tanto aspiramos ver concretizada. (Um Apêlo aos
Nossos Companheiros Inscritos, Alvorada, 2(16) janeiro de 1947, p.2)

Esta matéria destaca que as ideias estavam reunidas nas convicções do
grupo em prol de uma luta que, mais uma vez, se dizia do campo ideológico. O fator
resistência surge na forma de luta contra todo o sofrimento que os negros
passavam. As causas podem ser aferidas ao racismo, pois este impede que a
mobilidade social se apresente a população negra.
A resistência do movimento negro do século XX tinha como uma das
principais tônicas o combate ao racismo, mesmo que ainda nesse período os termos
mais utilizados fossem combate à discriminação racial ou preconceito de cor. Para
uma considerável parcela dos intelectuais negros, a luta a ser travada deveria
utilizar-se das mesmas armas de seus opositores, ou seja, dos brancos. Como o
racismo é empreendido através das ideologias, podendo chegar a ações concretas
de ataques físicos, caberia ao negro estabelecer um arcabouço de ideias para
desmistificar o racismo. Nesse sentido, a resistência deveria partir do campo das
ideias para o fortalecimento do grupo frente à luta estabelecidas nas relações de
poder. Nas palavras de Correia Leite:
(...) se reconheçam os entraves de tantas adversidades, numa luta que
muitos consideram inglória, nós, os idealistas convictos, vislumbramos em
nossa caminhada um ponto de redenção.
Um ponto que não significa um fim, nos entrosamento dos objetivos. É uma
trajetória que preconiza a materialidade de uma idéia. Dessa idéia que não
transige de seus princípios. Que tem no recesso de seus conceitos básicos
toda a pluralidade que insulflam os ensinamentos que influem na vontade
de conquista de nossa igualdade social.
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Esse é o ideal que se propaga, porém, nós procuramos consubstanciá-lo
aqui, porque temos formulado todo o ardor de nossa combatividade.
(...) É a resistência do idealista, na estacada de todas as emoções e na
defesa de seus princípios. E essas emoções são fortes e vibram com maior
intensidade quando se pretende juntar a ação à palavra, num esforço nem
sempre bem compreendido, mas que objetiva plasmar as aspirações de
uma ideia. (José C. Leite, Alvorada 3(29) fevereiro de 1948, p. 1)

O autor realiza um discurso efusivo em defesa da luta do negro no campo
ideológico. Ele ainda nos apresenta qual o ideal de que se está falando: a conquista
da igualdade social, ou seja, um problema que, visto anteriormente, possui um
recorte racial, ao qual resulta na hierarquização social. Nesse sentido, a
estratificação social é marcada pelo racismo que se apresenta como uma barreira
quase intransponível para o negro na busca por uma ascensão social.
Na época do jornal Alvorada, sua criação data do ano de 1945, pós II guerra e
pós-ditadura varguista, buscava-se reunir forças para reagir à incredulidade diante
dos últimos acontecimentos e reorganizar o movimento negro. Diante dos fatos, a
chamada mocidade negra, que surgia internamente no meio negro, concentrou suas
forças em reunir os intelectuais negros para não esvaecer seus ideais. Na busca por
reafirmar a necessidade da luta e da resistência, as lideranças procuravam, através
de artigos publicados no Alvorada, insistir na ideia de perseverança:
(...) vamos lentamente concretizando um ideal sério (...) para vencer as
incongruências do medo e procurar plantar um marco positivo, que seja
motivo de orgulho e de estímulos às novas gerações.
(...) Sem esmorecer, nós temos encontrado nos próprios fatores adversos, a
força necessária à luta constante, no sentido de realizar verdadeiros
milagres (...) inegavelmente mais amplo é o programa que temos em vista
realizar e por isso vimos trabalhando incessantemente para materializar
uma idéia generosa e altruísta, (...) à força criadora que tem origem na luta
fecundante. (Perseverança, Alvorada, 3(29) fevereiro de 1948, p.3, sem
assinatura)

Mais uma vez a resistência aparece na disputa do campo ideológico. Com
isso, defende-se na matéria do jornal que o grande legado que deixarão às futuras
gerações é vencendo o medo e sendo fiéis aos seus ideais, ou seja, continuando a
luta através da resistência. O artigo é escrito para estimular a população negra a não
desistir e, para isso, aponta que as adversidades servem mesmo de alimento a
própria luta. Na visão do autor, as batalhas travadas diariamente fortalecem o grupo,
pois o ideal é sério e amplo, o que exige o trabalho exausto para que se alcancem
os objetivos. Na mesma perspectiva, Correia Leite no artigo "Uma luta de
resistência", citado anteriormente, defendeu que "essa luta, em hipótese alguma,
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pode se afastar das suas verdadeiras características, que são substanciais na
passividade

do

seu

sentido:

reparador

e

construtivo".

Nessa

passagem,

especificamente, Leite aponta para onde se devem concentrar os argumentos
ideológicos do grupo, na reparação e na construção do porvir. Mais adiante ele
insiste que "o lugar de cada negro é na luta de resistência, de advogação de um
direito, pelo ideal mais alto do nosso levantamento".
A escolha pela luta através do campo ideológico por parte dos negros se deu,
pois no meio branco era assim que eles, os brancos, fundamentavam e defendiam
as práticas racistas. A discriminação racial foi explicada pelas ciências biológicas,
assim como pela criação do mito da democracia racial. Nesse sentido, os negros
entenderam que o combate deveria ser travado com as mesmas armas dos brancos,
demonstrando dessa maneira que possuíam as mesmas capacidades que os
demais grupos sociais, como defendeu Franz Boas com suas ideias de combate a
superioridade-inferioridade de um povo (Bernardo, 2007).
Embora tenhamos aqui identificado o racismo à brasileira e discutido suas
características, as diversas formas de manifestações racistas dificultava o combate
de tais práticas. Portanto, no Brasil não se pode falar em racismo no singular, pelo
menos em nossas análises, mas sim no plural, pois as multifaces deste são
identificadas na dinâmica social brasileira.

3.4 Os diferentes tipos de racismo
Antes mesmo de discutirmos sobre os diferentes tipos de racismo, faz-se
necessário evidenciar a diferença entre este e a discriminação. Na abordagem que
estamos dando a este fenômeno, compete-nos elucidar a ideia de racismo enquanto
a maneira com a qual se diferencia os indivíduos por meio do conceito de raça. Não
compreendemos aqui o conceito de raça conforme as ciências biológicas, mas sim
na esfera social que acaba legitimando a hierarquização da sociedade, embora sua
fundamentação seja a partir de diferenças biológicas manifestadas pelo fenótipo e
aparência de diferentes grupos sociais (Schucman, 2014, p.85). Portanto, sua
função ideológica é de perpetuar as desigualdades sociais na qual está nítida a
estratificação da sociedade e o lugar de cada segmento, ou seja, a raça dominante
branca superior e a raça negra como inferior. A crítica que fazemos dessa visão não
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se refere a sua negação, mesmo porque até hoje tal hierarquização está presente
em nossa sociedade, mas sim no que tange a sua perversidade.
O conceito biológico para o racismo procurou fundamentá-lo na perspectiva
das ciências biológicas, baseando-se na teoria darwinista de evolução. A partir deste
ponto de vista, os traços biológicos poderiam determinar a diferenciação entre os
indivíduos. Nesse sentido, os fenótipos demarcariam as capacidades intelectuais,
morais e psíquicas de cada grupo. Chegou-se, até mesmo, a buscar na composição
cerebral de tamanho e formato para qualificá-los. Posteriormente, os cientistas
buscaram relacionar os desvios de conduta sociais como característica de
inferioridade racial dos não-brancos. Porém, com o passar do tempo, percebeu-se a
fragilidade de sustentação em defender a superioridade dos brancos em relação aos
demais grupos sociais através de explicações biológicas. Nas ciências biológicas,
chegou-se a conclusão de que raça entre os humanos só existe uma, portanto,
diferenciar os grupos sociais entre superiores e inferiores seria um equívoco.
Vencida essa etapa de desconstrução dos argumentos biológicos para a
inferioridade em relação aos negros, surge outro desafio: desmistificar a ideia de
inferioridade cultural. No bojo da teoria darwinista, teóricos que, mostrando-se
racistas, pretenderam defender as diferenciações sociais quanto ao estágio de
civilidade, iniciaram uma jornada ideológica para legitimar a ideia de superioridade
racial dos brancos. Para tal, a desconstrução e a desqualificação das manifestações
culturais dos segmentos não-brancos foram a tônica de seus argumentos. Como dito
anteriormente, várias práticas culturais que antes eram permitidas foram proibidas e
combatidas com a ideia de degeneração social. Tal ideia vinculou determinados
vícios, como o alcoolismo, pertencentes aos negros, sem nenhuma interpretação
mais ampla de tais comportamentos. O próprio alcoolismo e a malandragem não
foram percebidos como efeitos da desigualdade social proveniente do racismo, mas
sim um desvio de conduta condenado, ou seja, não se pretendia compreender as
causas e sim os efeitos, contudo, apenas os efeitos à população branca e não para
a população negra. Portanto, a sociedade branca, que não estava vinculada a estes
"desvios de conduta", era o modelo de sociedade e civilidade a ser seguido. Nesse
sentido, sua dominação estava justificada e caberia somente aos demais segmentos
sociais aceitá-la. Definimos assim outro tipo de racismo, o racismo cultural.
O racismo é perverso, pois acarreta, como consequência, problemas
psíquicos. As formas violentas com as quais os brancos tentam desqualificar toda a
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criação e manifestação do negro resulta em marcas psicológicas bastante invasivas.
Mensurar os efeitos do racismo na psique negra é quase impossível, porém tal
violência é bem visível. Uma das formas com as quais enxergamos a violência desse
tipo de racismo é o próprio processo de branqueamento com o qual uma parcela de
negros é vítima. Esses são aqueles que normalmente conseguem alguma ascensão
e projeção social através da assimilação. São negros escolhidos para fazer parte da
sociedade branca dominante, mas que necessita desse processo para efetivar sua
aceitação. Há, portanto, o início de negação à sua negritude. Hoje em dia, por
exemplo, não só o alisamento dos cabelos são as artimanhas para a busca do ideal
branco, as cirurgias plásticas e ouras intervenções da medicina, como a realizada no
já falecido astro da música pop estadunidense Michael Jackson, aparecem como
alternativas na tentativa de branqueamento. Essas intervenções nada mais são do
que formas de violência contra o próprio corpo. Em relação ao corpo, a perversidade
do processo de branqueamento resulta em sua negação, ou seja, ele torna-se a
carga indelével, provocando assim, uma espécie de dor pungente que atordoa o
negro, se transformando em Prometeu acorrentado, no qual a maldição em que fora
acometido é a busca pelo ideal branco que nunca é alcançado.
Por último, e não menos importante, reflexo dos demais, chegamos a outro
tipo de racismo, o institucional. Até então, apontamos as formas de práticas racistas
individualizadas, ou seja, em relação às "atitudes e ações individuais de
discriminação raciais feitas nas práticas de relações interpessoais" (Schucman,
2014). O racismo institucional é a forma que se estabelece nas organizações
sociais, sejam elas particulares ou governamentais, mecanismos de exclusão social,
principalmente, da população negra. Essa forma de racismo acaba legitimando a
existência do mito da democracia racial no Brasil, pois ele é o mais sutil e velado
existente. Nele, não há presença de atores, configurando uma invisibilidade e,
portanto, a negação dessa prática. Com isso,
o racismo institucional aparece como um conjunto de mecanismos, não
percebido socialmente e que permite manter os negros em situação de
inferioridade, sem que seja necessário que os preconceitos racistas se
expressem, sem que seja necessário uma política racista para fundamentar
a exclusão ou a discriminação. O sistema nessa perspectiva funciona sem
atores, por si próprio. (Wieviorka, 2006, p. 168 In: Schucman, 2014, p.86)

Esse tipo de racismo, embora seja velado, sutil e quase invisível, pode ser
percebido nas relações sociais tanto que, no relatório concluído em setembro de
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2014, das Organizações das Nações Unidas, apresentou algumas características a
respeito do racismo no Brasil, tais como: os negros são as maiores vítimas de
assassinatos, possuem menor escolaridade, os menores salários, a maior taxa de
desemprego, menor acesso à saúde, morrem mais cedo, tem a menor participação
no Produto Interno Bruto, sendo a maioria no sistema prisional e os que menos
ocupam os postos de trabalho no governo. Dessa forma, fica evidente a prática do
racismo institucional no Brasil, mesmo com a criação da Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR, no governo do presidente
Luís Inácio Lula da Silva, em 2003. Mas, retornando a questão desse tipo de
racismo na passagem do século XIX para o XX, alertamos para a ausência total do
governo brasileiro em relação a políticas públicas que atendessem as necessidades
da população negra e instrumentalizasse sua integração à sociedade brasileira. Pelo
contrário, os negros só contaram com o abandono do governo e a falta de
fiscalização no cumprimento de leis que pudesse amenizar as desigualdades entre
os segmentos sociais, como a lei dos dois terços. Essa postura do governo brasileiro
representou o que Foucault (1996) chamou de biopolítica, servindo para o propósito
do projeto nacional de branqueamento da população.
Não poderíamos encerrar este capítulo sem antes lembrarmos do dia 07 de
julho do ano de 1978. Na referida data, um ato público organizado em São Paulo
contra a discriminação sofrida por quatro jovens negros no Clube de Regatas Tietê,
acabou dando origem ao "Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação
Racial" (MNU), que mais tarde, ficou conhecido como "Dia Nacional de Luta Contra o
Racismo". Como podemos ressaltar, a luta de resistência permaneceu na segunda
metade do século XX e adentrou o século XXI.
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Considerações Finais
Pesquisar sobre o negro no Brasil é uma tarefa árdua, mas possível. Mesmo
tendo que lidar com a falta de documentos, de incentivo, de materiais bibliográficos
escasso, torna-se satisfatório buscar compreender a trajetória dessa população que,
por várias vezes, fora discriminada pela sociedade branca dominante. De fato,
desenvolver um trabalho acadêmico sobre a população negra é se deparar com
histórias de vidas memoráveis de luta e resistência, como as das intelectualidades
negras que compuseram a Imprensa Negra Paulista, na primeira metade do século
XX.
As estratégias desenvolvidas por este segmento da sociedade brasileira feznos perceber que a resistência é uma palavra incutida nas trajetórias e no
pensamento desses combatentes do racismo. Compreender como o pensamento no
meio negro foi articulado e, muitas vezes, multifacetado, nos permite afirmar que a
riqueza na sua construção consubstancia os valores do negro enquanto sujeito
pensante e agente histórico. Entender o lugar do negro na história de nosso país é
reconhecer que não existe apenas uma versão da história e nem que a oficial, possa
ser a verdadeira, apenas por encontrar-se presente nos livros didáticos. É, de fato,
estabelecer que deva existir uma dialética entre as possíveis versões.
O negro luta, o negro reage, porque não existe na trajetória negra a
passividade, submissão e obediência. O que nos faz refletir, à luz da antropologia e
das demais Ciências Humanas e Sociais, são as formas de luta do povo negro.
Respeitando as idiossincrasias, a resistência é uma das palavras que faz parte do
conjunto de termos e conceitos inerentes ao meio negro, assim como a luta também
o é. Portanto, definir o negro enquanto um povo aguerrido não é nenhum
despautério, pois:
Lutamos em função de uma missão histórica, da disparidade que uma
secular espoliação deixou no seu rastro como resultante: a condenação de
gerações após gerações malsinadas com cicatrizes profundas neste estado
latente do nosso desajustamento. Lutamos pelo direito de nossa
humanidade no convício social; contra o relegamento e as negações tantas
vezes sofridas e que ainda sofremos na estigmatização dos
enxovalhamentos que nos atiram, como se fôssemos uma inútil minoria.
Somos descendentes de uma raça que tem um passado que vem
argamassado na angústia de todas as vicissitudes. A contribuição do negro,
positivamente, é bem nítida como valor na formação de nossa
nacionalidade, e é no sentido que se afirmam suas raízes, onde melhor se
refletem as suas características.

89
Essa é a nossa luta. (Alvorada, setembro de 1946, p.7 In: Correia Leite &
CUTI, 1992, p.245)

Essas afirmativas realizadas no ano de 1946 ainda são atuais. Encontramonos ainda na fase da reparação, do reconhecimento, da valorização e da busca por
igualdade. Porém, a luta não é em vão e não poderia ser. Se avançamos pouco para
eliminar o mal do racismo no seio de nossa sociedade, conquistas vieram e delas
devemos nos orgulhar. As lutas travadas no passado nos renderam resultados
positivos, portanto, não devemos esmorecer frente às batalhas.
As lideranças negras do século XX nos deixaram o legado e o exemplo. O
exemplo não poderia ser outro que aquele de acreditar na disputa no campo
ideológico. O legado foi da iniciativa inovadora (a Imprensa Negra), se bem que sua
criação se dá anteriormente, por volta do século XVIII, mas sua consolidação foi,
sem dúvida, no século XX. Ademais, os terreiros de candomblé, as irmandades
negras, as associações recreativas, as escolas de samba, as instituições culturais
(atualmente ONGs), entre outras, fazem parte deste arcabouço negro que procura
sempre ampliar as possibilidades de resistência. Deste legado, outras manifestações
de imprensa surgiram como a revista O Menelick 2º Ato.
Em relação aos exemplos, se no passado um dos projetos da intelectualidade
negra era o acesso à escolarização e instrução da população negra, podemos citar
nos dias de hoje a conquista de políticas públicas de ação afirmativa, como a Lei nº
12.711, de 29 de agosto de 2012, que prevê a destinação de 50% das vagas em
todos os cursos das universidades federais respeitando os critérios de raça/cor,
conforme o artigo 3º:
Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas (...) serão
preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e
indígenas, em proporção no mínimo igual à de pretos, pardos e indígenas
na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição,
segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). (Diário Oficial da União, 30 de agosto de 2012, p.1)

Mesmo esta lei sendo combatida pela sociedade branca através do
argumento da meritocracia que, como vimos anteriormente, pretende manter seu
status quo, não admitindo a possibilidade de mobilidade social por parte dos negros.
Este ato do governo brasileiro foi resultado de toda a luta do movimento negro
contemporâneo que aprendeu com seus ancestrais que nada se conquista à espera,
pelo contrário, na luta é que se alcançam os objetivos. Sabemos que mais da
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metade da população brasileira se autodeclara preta ou parda4, ou seja, é a partir
dessa conquista que poderemos ver aumentar, cada vez mais, o número de negros
nas universidades públicas brasileiras. No entanto, necessitamos de um olhar mais
atento para a educação básica de nosso país. Embora o governo tenha instituído a
Lei nº10.639, de 09 de janeiro de 2003, incluindo no currículo oficial da Rede de
Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", sua
efetivação está longe de ser percebida na maioria das instituições de ensino
públicas e privadas. Contudo, já encontramos bons exemplos da aplicabilidade da lei
em escolas públicas. O exemplo mais significativo que pudemos encontrar refere-se
a da E.M.E.I. (Escola Municipal de Ensino Infantil) Guia Lopes5. Esta escola de
ensino infantil desenvolve um trabalho digno de menção. Suas gestoras e
professoras elaboram atividades que contemplam o ensino da cultura negra no
Brasil e de combate ao racismo. Observamos que as crianças que estudam nessa
escola conhecem o conceito de racismo e transmitem o que aprendem na escola
para seus familiares em suas residências. As atividades com a comunidade são
sempre com a temática Afro-Brasileira e, devido a sua localidade, muitos pais
procuram a Guia Lopes pelo trabalho pedagógico realizado em relação ao racismo.
Embora, ressaltamos que ainda essa iniciativa é uma exceção na educação
brasileira.
Na academia cresce as pesquisas sobre os negros brasileiros em todas as
áreas. Além disso, espaços são abertos e ocupados por negros para discussão
sobre as questões etnicorraciais e o combate ao racismo. Exemplo deste movimento
são os núcleos de pesquisa nas universidades públicas e privadas. Além dessas
iniciativas, percebemos a temática sendo inserida, cada vez mais, nos congressos e
seminários organizados por universidades e instituições acadêmicas.
Ainda nos referindo a educação, uma iniciativa para ajudar jovens negros no
acesso ao ensino superior, a Educafro (Educação e Cidadania de Afrodescendentes
e Carentes), que possui sua sede na parte central da cidade de São Paulo, realiza
cursos pré-vestibulares para negros, especialmente, e estudantes de baixa renda,
no geral, nas periferias de algumas cidades brasileiras. Sua iniciativa pode ser
considerada inovadora e, ao mesmo tempo, revolucionária, pois antecedeu a lei de
4

Segundo o censo de 2010, mais da metade da população se autodeclara preta ou parda, (43,1%
pardos e 7,6% pretos), totalizando 50,7% do total pesquisado.
5
Para saber mais sobre as atividades desenvolvidas acesse o endereço eletrônico
https://www.facebook.com/emei.guialopes?ref=br_rs
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cotas raciais para as universidades públicas. Esta instituição é mantida por FAecidh
(Francisco de Assis: Educação, Cidadania, Inclusão e Direitos Humanos) tem como
missão "melhorar vidas por meio da educação, da igualdade social, étnica e pela
valorização dos direitos humanos (Estatuto FAecidh). Desse modo, identifica-se com
o projeto dos intelectuais negros da primeira metade do século XX que elegeram a
instrução como meio para a integração e ascensão social da população negra no
Brasil.
Defendemos que a luta pelo combate contra o racismo perpassa pela
educação. Os professores e professoras devem exercer um papel preponderante
para a erradicação deste mal. Porquanto, suas práticas pedagógicas devem estar
imbuídas de um aparato de atividades que desnaturalize as discriminações e
diferenciações raciais, afastando-se do racismo biológico e desmistificando a
democracia racial. A partir de cursos de formações para professores e da presença
no currículo das graduações da temática da cultura Afro-Brasileira, podemos
pretender caminhar para uma educação mais igualitária em relação às questões
etnicorraciais.
No século XX o negro sofreu com a falta de oportunidades no mercado de
trabalho, porém, sempre esteve disposto a lutar para ocupar seu espaço no mundo
do trabalho. O governo até havia estabelecido a lei dos dois terços (Decreto 19.482,
de 12 de dezembro de 1930), que previa em seu artigo 3º a ocupação de dois terços
de trabalhadores brasileiros nas empresas da época. Porém, pudemos ver que na
prática tal decreto não se fez cumprir. Mas, no início do século XXI, obtivemos mais
uma conquista, a sanção da lei de cotas para negros em concursos públicos sob o
número 12.990, de 09 de junho de 2014. Da referida Lei, destacamos o 1º artigo:
Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas
nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos
públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das
fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia
mista controladas pela União, na forma desta Lei. (Diário Oficial da União,
10 de junho de 2014, p.3)

Não podemos deixar de conferir essa conquista também ao movimento negro
contemporâneo, mas não deixemos também de lembrar que foram nossos
antepassados que nos deixaram o exemplo. Porém, não devemos deixar de
cobrarmos a efetivação de tal lei na prática.
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No século passado, principalmente na segunda metade, percebemos certa
visibilidade dos negros apenas nos esportes, salvo uma ou outra exceção em outras
áreas. Contudo, neste início de século XXI, já encontramos negros destacando-se
em outras áreas, como no caso do Ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim
Benedito Barbosa Gomes que ocupou o cargo entre 10 de outubro de 2012 até 31
de julho de 2014, quando se aposentou. Antes já havia feito uma larga carreira no
Direito, a saber: foi Oficial de Chancelaria do Ministério das Relações Exteriores
(1976-1979), tendo servido na embaixada do Brasil em Helsinki, na Finlândia,
advogado do Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), entre 1979 e
1984, foi aprovado no concurso público para Procurador da República, exercendo o
cargo na cidade do Rio de Janeiro. Além da carreira no Direito, sua trajetória
acadêmica como estudante é extensa. Obteve o bacharelado em Direito e mestrado
em Direito do Estado pela Universidade de Brasília, mestrado e doutorado em
Direito Público pela Universidade de Paris-II (Panthéon-Assas), entre 1990 e 1993,
foi professor concursado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi visiting
scholar no Human

Rights

Instituteda

faculdade

de

direito

da Universidade

Columbia em Nova York (1999 a 2000) e na Universidade da Califórnia Los Angeles
School of Law (2002 a 2003), fez estudos complementares de idiomas estrangeiros
no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Áustria e na Alemanha, sendo
fluente em francês, inglês, alemão e espanhol (informações retiradas do site da
wikipedia). Parece-nos que os exemplos das trajetórias da intelectualidade negra do
século XX serviram de inspiração a contemporaneidade.
Outro destaque a ser ressaltado é o último evento esportivo mais importante
do mundo ocorrido em terras brasileiras, a Copa do Mundo de Futebol. Neste
evento, elegeu-se como lema a luta pela paz e de combate ao racismo. Ainda no
tocante futebol, vivenciamos atos racistas que foram punidos e amplamente
discutidos nas mídias. O caso mais recente foi o do goleiro Aranha do Santos
Futebol Clube. Em uma partida válida pela Copa do Brasil, uma torcedora do Grêmio
Foot-Ball Porto Alegrense chamou-o de macaco sendo indiciada por injuria racial.
Além disso, o Grêmio foi punido com a eliminação da competição como exemplo
para que tal ato não se repita. Não que estamos vivenciando um aumento de atos
racistas nos esportes, mas sim uma visibilidade do racismo.
Ainda estamos longe de chegarmos ao ideal, mas os avanços estão visíveis.
Os negros da cidade cosmopolita de São Paulo, do início do século XX,
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necessitando encarar a concorrência com o imigrante, sendo preterido pela elite
econômica branca que preferia dar oportunidades nos postos de trabalho aos
europeus recém-chegados, impedidos de exercer seu direito de cidadão brasileiro,
principalmente no que se refere ao acesso à escolarização, abandonado pelo
governo brasileiro, além de sofrer com a estigmatização, buscou nas coletividades,
formas de resistência que permitiram avanços na luta pela integração e ascensão na
sociedade brasileira.
Os exemplos citados acima são resultados positivos das ações do movimento
negro do século XX. Suas atitudes e iniciativas compreendem um celeiro de práticas
de resistência às quais os movimentos negros contemporâneos buscam inspiração.
Se a luta ainda não chegou ao fim, tão pouco as nuances da resistência deixarão
cessar. Contudo, como diria o velho militante Correia Leite:
O negro é um. Ele tem que ser um indivisível. Ele pode ter, como brasileiro,
suas ideias políticas. Mas ideologicamente, no sentido de um movimento de
levantamento da condição social, econômica e cultural ele não pode estar
dividido em bandeiras políticas. Ele tem que ter uma bandeira, que é a
bandeira de luta dele". (Correia Leite & Cuti, 1992, p.210)

O militante Correia Leite sempre defendeu e buscou a união entre os negros.
Suas ideias combinavam essa defesa da união com a luta ideológica contra a
sociedade branca, dominante e excludente. Assim como a maioria das lideranças
negras do início do século XX, entendia que o meio para alcançar a integração e
ascensão da população negra na sociedade deverias ser através da instrução.
Nesse sentido, colaborou com o projeto educacional da intelectualidade negra,
assim como também foi atuante quando o mesmo projeto ganhou proporções
políticas de enfrentamento e denúncias das práticas racistas.
O negro lutou, resistiu e continua sua caminha com a mesma concepção. O
campo ideológico passou a ser a tônica dos embates, assim como os instrumentos
para tais embates ainda são a educação e a politização do movimento. Porém,
velhas lutas ainda estão presentes no cotidiano da população negra, como a busca
pela liberdade de suas manifestações culturais, ainda tão perseguidas na sociedade
brasileira. Esperamos que o diálogo aqui iniciado possa suscitar reflexões acerca
das questões etnicorraciais no Brasil.
I have a dream
Martin Luther King
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