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RESUMO 

 

 

Essa pesquisa analisa a revista baiana Afirmativa e a agência de notícias paulista Alma Preta, 

dois veículos de mídias negras produzidos por jovens e que têm como cerne a luta contra as 

configurações contemporâneas do racismo. Para tanto, nos debruçamos sobre estes processos 

comunicacionais para entender a partir deles os terrenos de disputas culturais, materiais e 

simbólicas aos quais estas mídias se inscrevem. A partir do aporte-teórico dos estudos 

culturais é debatido as problemáticas acerca das identidades negras diásporicas em suas 

relações com o colonialismo europeu e os processos de resistência forjados por estes povos ao 

longo da História do Brasil. Além disso, buscamos a compreensão do racismo enquanto 

problemática dinâmica e que altera seu modus operandi de acordo com as transformações dos 

contextos vivenciados. Seguindo o percurso da pesquisa, investigamos através de uma vasta 

revisão bibliográfica o histórico da imprensa negra brasileira, matriz comunicativa das mídias 

negras, que funciona como uma espécie de fio condutor para as produções atuais. 

Metodologicamente utilizamos para as análises os mapas propostos por Jesús Martín-Barbero, 

pensando a partir das mediações culturais os imbricamentos e processos comunicativos 

presentes nestes veículos. Com o fim deste trabalho foi apontado que, de diferentes maneiras 

de atuação e se referenciando num fazer comunicacional anterior, estas duas experiências 

contemporâneas de mídias negras se utilizam das novas possibilidades tecnocomunicativas 

para dá continuidade a luta histórica contra o racismo no Brasil. 

 

 

Palavras-chave: mídias negras, racismo, Alma Preta, Revista Afirmativa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

  

 

This paper has the purpose analizing Baiana magazine called Afirmativa and Pauslita news 

agency, Alma Preta, both of them are black media vehicles whose content is about struggle 

against contemporary configurations of the racism. Thus, we have been involved with those 

comunitations processes to understand the cultural, material and symbolism of spaces disputes 

in which those the media has been enrolling. From the theoretical contribution of the cultural 

studies are discussed the problems about diaspora black identities in its relations with 

European colonialism and resistance processes forged by those people throughout the History 

of Brazil. Besides, we have been seeking to understand about the racism as dynamic problem 

which changes its Modus Operandi according to the transformations of the contexts.  

Following the research path, we have been investigating through a vast bibliographic review 

the history of the Brazilian black media whose functions have been as a kind of conductive 

wire for current productions. Methodologically we have used for the analysis the maps 

proposed by Jesús Martín-Barbero who is thinking of cultural mediations the imbilings and 

communicative processes present in those vehicles. At the end of this work it has been 

pointed out that, in different ways of performance and referring to a previous reporting, those 

two contemporary experiences of black media use of the new technological possibilities to 

continue the historical struggle against racism in Brazil. 

 

 

 

Keywords: black media, racism, Alma Preta, Revista Afirmativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 10 

 

1. UMA ABORDAGEM CULTURAL DAS RELAÇÕES RACIAIS E PRODUÇÕES 

DAS MÍDIAS NEGRAS .................................................................................................... 16 

1.1 Relações étnico-raciais no Brasil: um terreno de disputas culturais, materiais e 

simbólicas ........................................................................................................................ 18 

1.2 Mídias negras e identidades: o processo de “tornar-se negro” no Brasil ....................... 31 

1.3 O racismo e a necropolítica ......................................................................................... 40 

1.4 Entendendo as mídias negras a partir do Mapa das Mediações .................................... 47 

1.5 Mídias negras e o processo de midiatização ................................................................ 51 

2. IMPRENSA NEGRA E O HISTÓRICO DE ENFRENTAMENTO AO RACISMO 

NO BRASIL ....................................................................................................................... 56 

2.1 Primeira fase: imprensa negra no século XIX .............................................................. 58 

2.2 Segunda fase: as associações e grupos organizados dos homens de cor (1903 – 1963) 77 

2.3 Terceira Fase: imprensa negra no processo de abertura política e na década de 1990 ... 86 

2.4 Quadro Histórico da Imprensa Negra no Brasil ........................................................... 92 

2.5 Dos impressos as mídias negras contemporâneas ........................................................ 96 

3. ALMA PRETA E AFIRMATIVA: EXPERIÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS DE 

LUTA CONTRA O RACISMO ........................................................................................ 98 

3.1 Revista Afirmativa – “Somos nós, falando de nós, para todo mundo” ................. 102 

3.1.1Revista Afirmativa e as transformações nas comunicações negras ....................... 113 

3.1.2 Escritos Negros: “nossos passos vem de longe” .................................................. 120 

3.1.3 A relação com o público e o lugar de fala da Afirmativa..................................... 129 

3.2 Preto de Alma Preta ............................................................................................... 135 

3.2.1 Uma agência multimídia de comunicação negra ................................................. 142 

3.2.2 Adentrando no corpo e Alma Preta ..................................................................... 148 

3.2.3 Modelo de Gestão e as fissuras no “sistema” ...................................................... 157 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  .......................................................................................... 163 

REFERÊNCIAS  .............................................................................................................. 172 

 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE IMAGENS 

 

 

Figura 1- Mapa das mediações Martín-Barbero  .......................................................................... 49 

Figura 2 - Francisco de Paula Brito  ............................................................................................. 62 

Figura 3 - Cabeçalho do Jornal O Homem de Cor ....................................................................... 63 

Figura 4 –  Cabeçalho do jornal O Homem: Realidade Constitucional ou Dissolução Social nº 9 ....... 69 

Figura 5 – Cabeçalho do jornal O Baluarte nº3 de janeiro de 1904 ..................................................... 80 

Figura 6 – Cabeçalho do jornal O Clarim D’Alvorada n. 28, 1927 ..................................................... 83 

Figura 7 – Capa do n. 14 do Nêgo – Jornal do Movimento Negro Unificado de abril de 1988 ............ 90 

Figura 8 - Gráfico do perfil dos estudantes da UFRB ....................................................................... 103 

Figura 9 - Capa da Primeira edição da Revista Afirmativa – Março de 2014  ................................... 107 

Figura 10  - Capa da segunda edição da Revista Afirmativa – Setembro de 2014 ............................. 110 

Figura 11  -  Capa da terceira edição da Revista Afirmativa – Novembro de 2018............................ 113 

Figura 12 - Interface do site da Revista Afirmativa .......................................................................... 114 

Figura 13 - Facebook, Instagram e Twitter da Afirmativa ................................................................ 115 

Figura 14 - Verso da Terceira edição da Revista Afirmativa ............................................................ 119 

Figura 15 - Logomarca da Afirmativa ........................................................................................ 124 

Figura 16 - Frame do episódio Fancha da websérie A Juventude Comunica o Direito à Vida ........... 127 

Figura 17 - Interface do site da agência Alma Preta ......................................................................... 141 

Figura 18 - Facebook, Instagram e Twitter da agência Alma Preta ................................................... 141 

Figura 19 - Matéria do site Alma Preta ....................................................................................... 146 

Figura 20 - Matéria produzida pelo Alma Preta para o UOL ............................................................ 160 

Figura 21 - Página do Alma Preta no site Yahoo Notícia ................................................................. 161 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação tem como objetivo analisar a Revista Afirmativa e a agência de 

jornalismo Alma Preta, duas mídias que fazem uma produção voltada para as temáticas 

étnico-raciais e que visam o enfrentamento ao racismo. As preocupações da pesquisa surgem 

ao longo da trajetória deste pesquisador, que durante a graduação conheceu colegas que mais 

tarde se tornariam companheiros num dos objetos analisados, a Revista Afirmativa. As 

inquietações acerca do que o jornalismo produzia (ou deixava de produzir) eram temas de 

conversas rotineiras nos corredores do Centro de Artes Humanidades e Letras (CAHL) da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) localizado em Cachoeira (BA). Até 

então, pouco, ou quase nada, conhecíamos do histórico da imprensa negra, produções 

jornalísticas que ao longo da história foram feitas por pessoas negras inquietas com o racismo 

estrutural brasileiro e que forjaram formas de lutar contra este problema através da 

comunicação. Em 2014, Alane Reis junto a colegas do curso de comunicação dão inicio ao 

projeto editorial da Afirmativa, no mesmo ano passo a compor a equipe a partir da produção 

da segunda edição. É trabalhando na revista que tenho contato pela primeira vez com dois 

trabalhos acerca do tema: A imprensa negra no Brasil do século XIX de Ana Flávia 

Magalhães Pinto (2006) e As Associações dos Homens de Cor e a Imprensa Negra Paulista, 

de Simões Pires (2006). Portanto, ao observar o potencial que este tema possui nasce o 

projeto inicial desta dissertação, com o olhar voltado a este diálogo entre o que foi produzido 

pela imprensa negra historicamente e o que é produzido nos dias atuais pela Afirmativa. 

  Ao longo do percurso e nas conversas com a orientadora Jussara Maia a problemática 

da pesquisa foi se modificando, e apontou-se para uma necessidade de acrescentarmos mais 

um objeto de análise tendo em vista algumas questões. A primeira, meu envolvimento direto 

com a Afirmativa, e a segunda o fato de apontar no trabalho que as mídias negras não são uma 

experiência esporádica e isolada, funcionando como um processo comunicativo de maior 

amplitude. Ao examinar outros meios de comunicação deste segmento midiático no Brasil, 

optamos pela agência de jornalismo Alma Preta como segundo objeto para análise. O veículo, 

que surge em 2015 no interior de São Paulo na Universidade Estadual Paulista "Júlio de 

Mesquita Filho" (UNESP) em Bauru e hoje atua na capital, tem um contexto e processo de 

formação semelhante ao da Revista Afirmativa. Também é pensado por jovens negros dentro 

de uma universidade quando ainda estudavam comunicação e que estavam inquietos com o 
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que era produzido pelas mídias hegemônicas. Apesar da semelhança e objetivos em comum 

no que concerne uma produção voltada para os temas com enfoque no marcador sócio-racial, 

o veículo tem trajetória distinta e maneira de atuar diferente da Afirmativa, o que perpassa 

também pelo espaço geográfico ao qual está inscrito.  

À vista disso, as análises da Afirmativa e do Alma Preta serão feitas a partir da 

dimensão da cultura, tomando como referência o aporte teórico e metodológico dos estudos 

culturais. Busca-se a partir disso entender as comunicabilidades presentes nos processos de 

produção e formação destas duas mídias negras que se referenciam em todo um histórico 

anterior de produções afro-brasileiras. O ponto inicial para entendermos os processos 

envolvidos nas produções foi compreendermos o terreno de disputas materiais e simbólicas no 

qual estas mídias estão inseridas. Pensando nisto, o primeiro capítulo desta pesquisa apresenta 

o referencial teórico e a perspectiva a partir da qual faremos as análises. Inicialmente nos 

debruçamos acerca da perspectiva de cultura sob uma concepção ampla, como modo de vida, 

e a partir desta ótica busca-se a compreensão dos entrelaçamentos envolvidos na construção 

sociocultural do Brasil a partir da diáspora negra. Busca-se compreender como estes 

processos construíram decisivamente as relações sociais e raciais no país. Neste ponto, 

utilizamos a vasta produção de Stuart Hall (2003; 2000; 2016) sobre as temáticas e as 

problematizações que o pesquisador nos traz. Outra referência utilizada para compreender o 

processo de diáspora negra para as colônias europeias é Paul Gilroy (2001) e sua proposição 

do Atlântico Negro como operador de análise.  

A produção dos autores nos ajuda no entendimento dos entrelaçamentos envolvidos na 

construção do Brasil, tendo em vista que o país foi um dos principais destinos da diáspora 

negra. A partir disto, busca-se compreender como se constituem em solo brasileiro as relações 

étnico-raciais, e para tanto debatemos identidades e a relevância de sua dimensão política. O 

objetivo nos primeiros tópicos do capítulo é entender como estas identidades são forjadas no 

Brasil, examinando as problemáticas envolvidas ao se pensar o conceito a partir das mídias 

negras. Se a demarcação e ênfase na identidade negra é importante para as conquistas sociais 

e emergência das populações negras como grupo social, em contrapartida há o perigo de 

cairmos em essencialismos e na concepção da categoria como algo fixado. O pensamento de 

Hall e Gilroy novamente nos são úteis, bem como os estudos de Liv Sovik (2009) sobre a 

branquitude no Brasil e o “despertar da consciência negra” proposta pela psicanalista Neusa 

Santos Sousa (1983) em diálogo com Frantz Fanon (2008). 
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O principal motivador das mídias negras ao longo de sua história é o processo 

estrutural de subjugação do povo negro a partir do racismo. Desta maneira o conceito é 

importante tanto para o entendimento dos objetos analisados, como para articulação com as 

outras categorias trabalhadas. Buscamos então, historicizar este processo que serviu para 

legitimar a exploração e violência do povo branco europeu sobre os países das Américas e 

África. Partimos da compreensão de que, como todo processo social e histórico, o racismo 

tem caráter dinâmico e vinculado aos contextos temporais e locais. Assim sendo, através dos 

estudos do antropólogo brasileiro-congolês Kabengele Munanga (1999; 2004) e Octavio Ianni 

(2004) trazemos questões para compreensão de como o racismo opera na sociedade brasileira, 

propondo ainda uma articulação com o conceito de necropolítica do filósofo africano Achille 

Mbembe (2016). 

 Metodologicamente orientam as análises dos objetos de pesquisa as compreensões de 

Jesús Martín-Barbero (2008) acerca dos processos comunicativos. O teórico dos estudos de 

cultura da América Latina nos propõe que analisemos a comunicação a partir das suas 

mediações culturais, para isso o pesquisador parte da ideia de que devemos focar menos nos 

meios de comunicação e mais nas experiências dos indivíduos em relação ao que as mídias 

produzem, ou seja, nos usos sociais dos meios. A sugestão é então que adentremos num 

“mapa noturno”, tateando no escuro e desvendando as mediações culturais importantes para 

conseguirmos atingir a materialidade social da comunicação. Em Dos Meios às Mediações ele 

indica inicialmente três mediações básicas: cotidianidade familiar, a temporalidade social e a 

competência cultural. O trabalho de Martín-Barbero nos traz uma outra maneira de olhar a 

comunicação e é uma das primeiras proposições surgidas na América Latina voltada para as 

complexidades dos países que sofreram com o processo de colonização europeia. Desta 

maneira, na análise do Alma Preta e Afirmativa propomos adentrar nos veículos “tateando”, 

como sugere o autor, de forma a identificar as mediações culturais presentes nos processos 

comunicativos.    

 Avançando nesta perspectiva de pensar a comunicação a partir de seu mapa das 

mediações, no prefácio à 5ª edição espanhola do livro Martín-Barbero detalha os caminhos 

para explicitar sua primeira proposição, trazendo novas mediações e desenhando literalmente 

o mapa. Nele o pesquisador traz ao centro Comunicação, Cultura e Política, e propõe dois 

movimentos, um diacrônico entre matrizes culturais e formatos industriais, e outro sincrônico 

entre lógicas de produção e competências de recepção. Todos esses processos são mediados 

por outros. Para esta pesquisa nos atentamos especialmente à parte superior do mapa, onde se 
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encontram as mediações institucionalidade e tecnicidades vinculadas às lógicas de produção e 

formatos industriais. As mediações e polos do mapa operam de forma integrada, de forma que 

as outras mediações, socialidades e ritualidades, não serão de todo ignoradas, porém não 

recebem maior aprofundamento nesta pesquisa. 

Adentrando nos objetos de pesquisa, partimos da compreensão que as transformações 

nas comunicações tem nos colocado diante de uma série de novos processos, devido a isso 

voltamos os olhos novamente “aos meios”, ao trabalharmos com o conceito de midiatização 

de Muniz Sodré. Segundo a perspectiva do autor as novas tecnologias têm nos posto diante de 

um cenário em que a antropologia social se transforma decisivamente, a mudança não é só 

tecnológica, é de bios, ou seja na esfera social. Surge desta forma um novo espaço de 

interação social com novos tipos de relação. Nas discussões mais recentes Martín-Barbero 

(2009) tem apontado para essas mudanças no que chama de entorno tecnocomunicativo. O 

processo de revolução de tecnicidades, de acordo com o pesquisador, tem mudado 

decisivamente a comunicação e a cultura e possibilitado que mais grupos historicamente 

oprimidos possam se inscrever no terreno de disputas políticas. 

 Para Martín-Barbero estas transformações nas comunicações tem alterado as 

configurações sociais de forma que já é possível falar em matriz comunicativa, não apenas 

matriz cultural, como na sua primeira proposta. Desta maneira, nos debruçamos sobre a 

matriz comunicativa das mídias negras, o histórico da imprensa negra brasileira que é o tema 

do segundo capítulo desta dissertação. “Refazer” este histórico constitui parte fundamental da 

pesquisa, tendo em vista que são quase inexistentes os trabalhos de comunicação que tratam 

do tema. Desta maneira, utilizando os trabalhos já publicados acerca (geralmente em outros 

campos de estudo que não a comunicação) foi feita uma revisão bibliográfica sobre este 

movimento tão importante da imprensa brasileira. Há níveis de compreensão classificamos o 

histórico em três fases: a primeira referente a imprensa negra no século XIX, a segunda 

compreendendo  o período entre 1903 a 1963 e a terceiro que foca no processo de abertura 

política e na década de 1990. Apontamos desta maneira como jornais negros estiveram 

presentes nos diferentes momentos do Brasil, fazendo parte das disputas políticas e sociais de 

seus respectivos contextos históricos. Apesar de não ser um movimento alinhado e pensado 

como tal, estas produções irão constituir uma tradição de fazer comunicacional negro, uma 

espécie de fio condutor para as comunicações negras atuais, que não vão mais se restringir 

apenas ao impresso e se utilizarão dos diversos formatos e mídias.  
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 A Revista Afirmativa e a agência Alma Preta fazem parte deste processo. Os veículos 

atuam de maneiras diferentes e para analisá-los examinamos as produções e os contextos de 

formação de ambos. A Afirmativa é criada em 2014 no Centro de Artes Humanidades e 

Letras (CAHL) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e tem 

desenvolvimento diretamente ligado às políticas afirmativas. Com objetivo de produzir um 

periódico que dialogasse com os colegas estudantes da instituição, majoritariamente negros, a 

ideia se amplia ao decorrer do desenvolvimento do veículo que já a partir de sua segunda 

edição abre o escopo das temáticas abordadas. Atualmente a revista conta com três edições 

impressas e tem atuação na internet, com um site próprio e publicação em redes sociais. O 

diálogo entre os diferentes formatos, do impresso ao digital, é uma das marcas desta mídia.  

Desta forma, para essa pesquisa fizemos uma análise do carro chefe da mídia negra que são as 

revistas impressas, analisando os três números publicados. Além das revistas analisamos 

também a relação do impresso com o que é produzido nos meios digitais, site e redes sociais. 

Realizamos uma série de 4 entrevistas com perguntas abertas através de aplicativos de 

mensagens e e-mails com membros e ex-membros da equipe que participaram do processo de 

constituição do meio de comunicação. Ademais, cabe evidenciar novamente que faço parte do 

corpo editorial da Afirmativa desde o seu segundo número, de forma que a análise feita vai 

perpassar pela minha inserção na história desta mídia. Isto, no entanto não impede o rigor 

necessário para olhar os fenômenos, o que será melhor debatido ao longo da pesquisa.      

 A agência de notícias Alma Preta tem um contexto de surgimento parecido com o da 

Afirmativa, levando-se em conta que também surge dentro de uma universidade por 

inquietação de estudantes de comunicação em um contexto de luta por políticas afirmativas. 

Porém, desde o local que se situa a maneira como se desenvolve e se propõe atuar, são 

distintas da revista baiana. O inicialmente site Alma Preta surge em 2015 em Bauru, ideia de, 

à época estudante de comunicação, Pedro Borges. Junto a Solon Neto, Vinícius de Almeida 

Martins e Vinícius Araújo, o site surge com intuito de fazer um jornalismo voltado para às 

questões raciais. Aos poucos a ideia se expande, e o anteriormente site passa a funcionar 

como uma agência, que para além de fazer produções jornalísticas oferece uma série de 

serviços e se consolida como uma referência de comunicação negra. Para as análises do Alma 

Preta foram observadas as produções da mídia negra no portal da agência na internet e as feita 

em parceria com outros sites e instituições. Devido ao volume de publicações, optou-se por 

um recorte metodológico dos 5 primeiro meses de 2019, nos quais foram analisadas 332 

publicações das diversas editorias da agência, além da estrutura do site. Cabe salientar que a 
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agência é observada desde muito antes disso, de forma que nas análises estarão presentes as 

percepções destes outros momentos fora do recorte temporal, esporadicamente aparecendo 

menções de processos ou matérias. Além da análise deste corpus, foi realizada uma série de 5 

entrevistas com questões abertas através de e-mails, Skype, e aplicativos de mensagens com 

os membros fundadores da agência e atuais profissionais que trabalham no veículo. Este 

aspecto possibilita que possamos apreender um número expressivo de vestígios para 

adentrarmos no processo formativo da agência e nas transformações por qual passa o meio de 

comunicação.  
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1. UMA ABORDAGEM CULTURAL DAS RELAÇÕES RACIAIS E PRODUÇÕES 

DAS MÍDIAS NEGRAS 

 

 

Eu sou parte de você, mesmo que você me negue 

Na beleza do afoxé ou no balanço no reggae 

Eu sou o sol da Jamaica, sou a cor da Bahia 

Eu sou você e você não sabia 

Liberdade Curuzu, Harlem, Palmares, Soweto da alegria 

 

Lazzo Matumbi  

 

 

 

 O ponto de partida para a percepção do que se chama aqui de mídias negras é a 

compreensão do terreno de disputas simbólicas em que estes veículos estão situados, por isso 

é importante entender a partir de que ótica vamos olhar os textos analisados e o mundo a 

nossa volta para, a partir daí, fazer as leituras necessárias a esta pesquisa. A opção pelos 

estudos culturais como norteador teórico metodológico é estratégica, tendo em vista o 

histórico desta corrente, que além da construção de conhecimento acadêmico visa à 

construção política do mundo, entendendo que a universidade, como todas as instituições, nos 

termos de Williams, não está alheia ao que acontece na sociedade. Portanto, as problemáticas 

neste trabalho são analisadas a partir de sua dimensão cultural, o que não quer dizer que as 

outras dimensões serão ignoradas, mas sim que o ponto de partida será a cultura em suas 

inter-relações.   

Desta feita, o primeiro ponto explorado neste capítulo é a construção do Brasil sócio-

culturalmente através das migrações forçadas dos africanos para aqui serem escravizados, ou 

seja, a diáspora negra. É importante compreender este processo tendo em vista que ele 

compõe de forma decisiva a construção do país em toda a sua complexidade cultural.  É 

também uma referência para este esforço de entender o locus onde se desenvolve a imprensa e 

posteriormente mídias negras, não constituindo exagero dizer que é a “razão de existir” destes 

veículos. Para isto serão utilizados basicamente o debate do conceito de diáspora de Stuart 

Hall, navegando pelo Atlântico Negro, de Paul Gilroy, e as concepções da teoria cultural de 
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Raymond Williams. O objetivo principal é entender como os objetos dessa pesquisa se 

articulam ao terreno de disputas materiais e simbólicas em curso na sociedade e na relação 

com a diáspora negra. 

A compreensão da construção da nação e das diferenças entre os povos nos leva a 

outro conceito chave que é o de identidade e a relevância de sua dimensão política. Se por um 

lado já são quase superadas, pelo menos teoricamente, as ideias de identidades fixadas, ou 

essencialistas, por outro a demarcação destas identidades é importante para construções e 

conquistas políticas de povos historicamente oprimidos, como é o caso das populações negras 

no Brasil e em outros lugares do mundo. Sendo assim, é preciso apreender a maior quantidade 

de aspectos das construções das identidades e sua função em meio às disputas simbólicas. 

Novamente recorre-se a Stuart Hall para entender “quem precisa de identidade?”, e completa-

se o arcabouço teórico com as discussões acerca da branquitude no Brasil, proposta por Liv 

Sovik, encerrando com a reflexão sobre o despertar de consciência da negritude proposto pela 

psicanalista Neusa Santos Sousa.  

Trazemos na sequência o debate em torno do conceito de racismo, discussão chave 

para a pesquisa e fruto da articulação entre as demais questões apresentadas no capítulo. O 

tópico busca compreender e historicizar este processo que serviu para legitimar a exploração e 

violência do povo branco europeu sobre os países das Américas e África.  Para a discussão 

são tomados como base o pensamento de Kabengele Munanga e Octavio Ianni sobre o 

histórico do conceito de racismo e seus modus operandi no Brasil. Busca-se por fim uma 

articulação com o conceito de necropolítica do filósofo africano Achille Mbembe, segundo o 

qual a soberania dos estados-nação é orientada de forma a determinar o poder da morte sobre 

a vida, ou seja, tendo o racismo como regulador central os estados modernos decidem sobre 

os corpos e vidas executando uma literal política da morte.   

 Por fim trazemos o debate teórico metodológico acerca do mapa das mediações de 

Jesús Martín-Barbero, explicando seu funcionamento e como ele será utilizado para entender 

a Afirmativa e o Alma Preta. Como assinalado na introdução, o debate acerca da midiatização 

e as novas proposições do autor são também apontadas, nesta perspectiva utilizamos a 

conceituação construída por Muniz Sodré. O objetivo disso é trazer para pesquisa as 

discussões em torno do campo e entender como estas proposições podem ser utilizadas para 

entender as mídias negras. O mapa é uma forma de operacionalizar a maneira com a qual 

olhamos os fenômenos da comunicação, de forma que é importante tanto compreendermos 

seu funcionamento como a sua forma de aplicação nesta pesquisa. 
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1.1 – Relações étnico-raciais no Brasil: um terreno de disputas culturais, materiais e 

simbólicas  

 

 Para compreensão dos motivos que levam ao surgimento de uma imprensa negra no 

Brasil é preciso identificar a série de contextos e processos que deram origem a estas 

construções culturais, simbólicas e materiais. Processos como o colonialismo, a escravização 

dos povos africanos a partir da diáspora negra e o quase extermínio da população indígena são 

fundamentais para entender a construção da realidade (ou realidades) brasileira. Não se 

pretende aqui contar a história do negro no Brasil, mas tentar perceber estes eventos históricos 

sob a ótica da dimensão cultural, partindo da ideia de nação como uma comunidade 

imaginada e fazendo esforço para compreender como ela foi construída. Da chegada dos 

primeiros portugueses ao surgimento do mito da democracia racial, a história do Brasil, como 

de boa parte das Américas em seus contextos particulares, é forjada por uma série de 

violências através das quais determinadas culturas ameríndias chegaram a ser total ou 

parcialmente extintas. O processo de mestiçagem, que por muito tempo foi analisado de forma 

romântica e deu origem a um imaginário político que ainda perdura nas disputas atuais, não se 

deu de forma pacífica. O colonialismo europeu aconteceu de maneira impositiva e a cultura 

destes povos foi difundida nestes territórios ignorando as demais culturas que nem sequer 

eram consideradas dignas de humanidade. Essa concepção do europeu branco superior que 

traria a salvação para os povos selvagens compôs a base para os racismos científicos e 

religiosos, sendo a principal justificativa para o processo de escravização que atingiu em 

maior medida as populações negras da África. 

 Este processo dá origem a uma série de outros que vão influenciar toda a construção 

das identidades dos povos que aqui vivem, de forma que a construção de uma suposta 

nacionalidade brasileira é oriunda de imbricamentos culturais complexos. Em comum com as 

outras nações surgidas das colônias se dá o processo que Paul Gilroy (2001) vai chamar de 

Atlântico Negro, este espaço de interligação da África com outros lugares do mundo e que foi 

fundamental na diáspora dos povos pretos sequestrados de suas terras para outras, 

desconhecidas, inóspitas e onde a ligação entre território e cultura é inicialmente rompida. 

Apesar de sofrer transformações, certos traços culturais destes povos se mantêm e resistem 

durante séculos, o que é comumente chamado hoje de ancestralidade, esta ligação com o 

território “mãe”. Isso dá origem a uma África fora do espaço geográfico convencionado nas 

divisões geopolíticas, uma releitura da África além-mar. Não se trata mais do mesmo africano 
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que foi retirado de forma forçada do continente, até porque, contrariando o que o pensamento 

europeu formulou, a própria África em si é um território diverso onde convive uma variedade 

de etnias e povos. Os seus descendentes no Brasil, nas Américas e até mesmo na Europa, 

foram obrigados a fazer nova casa, quando não pereceram diante do horror deste processo. 

Cabe-nos tentar entender “que negro é esse na cultura negra?” contemporânea como pontua 

Stuart Hall (2003). 

 O esforço feito aqui é de historicizar este cenário de complexidades do mundo atual 

para entender como chegamos até aqui e compreendermos melhor o papel dos objetos 

pesquisados diante deste panorama. Hall nos traz algumas possíveis respostas para esta 

pergunta num período relativamente recente da história, em que para além desse processo 

inicial da colonização há uma ampliação dos meios e canais de comunicação. Nas últimas 

décadas do século XX havia uma expectativa acerca do que o processo de globalização 

acarretaria para toda comunidade mundial. Já naquele momento se vislumbrava um 

pensamento acerca do enfraquecimento das comunidades nacionais frutos de processos 

estritamente simbólicos. Imaginava-se que já não seria mais possível falar em fronteiras (pelo 

menos naturais) destes locais geográficos. Sabemos que com a quantidade de movimentos 

migratórios e misturas culturais ao longo da história mundial é impossível pensar em 

comunidades nacionais por essência, de forma que a construção das nacionalidades é 

constituída de acordo com valores construídos, não se tratando de algo dado ou natural. O 

processo de globalização, facilitados pelas mudanças tecnológicas, exacerba esse intercâmbio 

entre culturas de todo mundo.   

Pretendemos aqui focar no caso do Brasil e na construção conturbada da nação 

brasileira, que na busca por um ideal hegemônico de nacionalidade constituiu um paradoxo ao 

criar o mito da democracia racial. Neste processo as populações negras e indígenas sofreram 

sucessivas tentativas de apagamento, tendo em vista que o objetivo inicialmente era a 

construção de um país de brancos e os demais povos eram considerados inferiores. De acordo 

com Kabengele Munanga (1999) após o fim da escravidão em 1888 há um esforço entre os 

intelectuais da República em buscar uma identidade étnica que definisse a nação brasileira. O 

autor assinala que estes pensadores em sua maioria acreditavam na superioridade da raça 

branca, e encaravam a mestiçagem no país com diferentes óticas. Munanga (1999) aponta que 

alguns pensadores, como Silvio Romero, acreditavam que a mestiçagem diluiria as raças 

negras e indígenas, embranquecendo assim o país. Já teóricos como Euclides da Cunha e Nina 

Rodrigues eram adeptos do atavismo, teoria segundo a qual raças “superiores” em cruzamento 
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com “inferiores” se contaminariam, o que resultaria no apagamento das primeiras. Este 

segundo chega a propor um sistema de responsabilidade penal diferente para negros e 

indígenas. 

A elite "pensante" do país tinha clara consciência de que o processo de 

miscigenação, ao anular a superioridade numérica do negro e ao alienar seus 

descendentes mestiços graças à ideologia de branqueamento, ia evitar os prováveis 

conflitos raciais conhecidos em outros países, de um lado e, por outro lado, garantir 

o comando do país ao segmento branco, evitando a sua "haitinização" (MUNANGA, 

1999, p.78).    

 

De acordo com o antropólogo, Gilberto Freyre em Casa Grande e Senzala é o 

primeiro que contribui para uma ideia positiva da mestiçagem, vista até então pelo olhar do 

atavismo. Ao pensar a mestiçagem brasileira, ele observa sob duas óticas: genética e cultural, 

ambas como contribuidoras de uma cultura brasileira. Por outro lado, Freyre “encobre os 

conflitos raciais, possibilitando a todos se reconhecerem como brasileiros e afastando das 

comunidades subalternas a tomada de consciência de suas características culturais que teriam 

contribuído para a construção e expressão de uma identidade própria” (MUNANGA, 1999, 

p.80). Desta forma, forjou-se a ideia de uma democracia racial simbólica, mas que na prática 

era excludente, ignorando-se assim as tensões entre os povos, inviabilizando e invisibilizando 

as inúmeras resistências e contraposições a tais processos. A produção dos “homens de cor” 

nos pasquins da imprensa negra são exemplos destas resistências, que às suas maneiras 

tentaram contrapor essa construção, mesmo que por vezes, como veremos no capítulo 

seguinte, os textos destes jornais negros também defendessem esta ideia de um único povo 

brasileiro. 

Homi Bhabha (2001) em O Local da Cultura traz uma discussão acerca desta ideia 

ocidental de constituição da nação, para entender como se dá sua construção. Como o próprio 

autor diz “procuro escrever sobre a nação ocidental como uma forma obscura e ubíqua de 

viver a localidade da cultura” (BHABHA, 2001, p. 199). Ele questiona o que chama de 

invenção da nação, uma concepção de unidade exemplificada pela metáfora norteadora: todos 

como um. Visando problematizar esta visão homogênea e horizontal da nação, Bhabha opta 

por uma análise através da temporalidade, de forma que conclui que a construção da narrativa 

de nação gera uma ambivalência temporal, um diálogo entre o pedagógico e o performativo. 

Nas palavras do autor: 

Na produção da nação como narração ocorre uma cisão entre a temporalidade 

continuísta, cumulativa, do pedagógico e a estratégia repetitiva, recorrente, do 

performativo. É através deste processo de cisão que a ambivalência conceitual da 

sociedade moderna se torna o lugar de escrever a nação (BHABHA, 2001, p. 207). 
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É esse diálogo entre o pedagógico e o performativo que gera o conceito de 

ambivalência defendido pelo pesquisador. O povo neste cenário tem papel primordial, 

sobretudo no que diz respeito aos limites “entre os poderes totalizadores do social como 

comunidade homogênea, consensual, e as formas que significam a interpelação mais 

específica a interesses e identidades contenciosos, desiguais, no interior de uma população” 

(BHABHA, 2001, p. 207). Isso gera um espaço limiar de significação marcado internamente 

por uma disputa que tem como centro as minorias que não se enquadram nesta ideia 

horizontal da construção narrativa da nação.  

Onde estariam estes dissidentes que não encontram espaço na metáfora constituidora 

da nação homogênea? No caso do Brasil, onde estariam as tensões étnico-raciais dentro desta 

construção, já que muito da cultura africana e indígena foi assimilada pelo que veio a ser 

considerada cultura brasileira, mas na contrapartida deste processo estas identidades foram 

contingenciadas e até mesmo criminalizadas? Para Bhabha (2001) elas se encontrariam in 

between, o entre-lugar, espaço onde nascem as contra-narrativas da nação “que 

continuamente evocam e rasuram suas fronteiras totalizadoras – tanto reais quanto conceituais 

– perturbam aquelas manobras ideológicas através das quais ‘comunidades imaginadas’ 

recebem identidades essencialistas” (p. 211). A imprensa negra em seu vasto histórico buscou 

criar estas rasuras no que invariavelmente era considerada ou evocada como nação brasileira. 

Tratava-se da reinvindicação por este espaço negado na conta do que foi pouco a pouco sendo 

construído como Brasil, ou como povo brasileiro. Mesmo em sua fase mais legalista esta 

imprensa trouxe à tona a negritude evocada como partícipe desta pátria, um ponto de 

dissonância na narrativa homogênea e pacífica do que seria o Brasil. Nos diferentes 

momentos históricos a reinvindicação do ideal de povo brasileiro vai se modificando, porém 

um fato constante e dominante deste processo é a parcial ou total exclusão dos povos não 

brancos desta construção homogênea e horizontal, até mesmo quando são considerados (na 

ideia de democracia racial e de povo mestiço) é de maneira a eliminar as diferenças. Estas 

“minorias”, para Bhabha, seriam suplementos, não no sentido de somar a uma ideia 

puramente pedagógica de nação e sua metáfora, mas no sentido de reformular a conta, 

reformular a narrativa nacional, e pensar a nação a partir desta minoria política.  

Debruçando-se ainda mais sobre a situação do Brasil e da diáspora é importante 

pensar, como assinala Stuart Hall (2003), que as identidades neste caso são múltiplas. 

Contrariando o senso comum, e até mesmo determinadas correntes políticas, é praticamente 

impossível em termos teóricos pensar numa identidade fixada, presente na genética e que nos 
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ligaria aquele lugar em que nascemos. Se admitimos que a cultura é um processo de 

construção, como então pensar que as identidades culturais são algo dado? Quando 

analisamos ainda mais a fundo, pensando a diáspora e o processo de escravização do povo 

africano, isso faz ainda menos sentido, porém nos põe diante de um dilema. Se por um lado 

não é absurdo nenhum falar em cultura negra, imprensa negra, ou variantes deste marcador 

sócio-racial, por outro, parece bem difícil e pouco coerente a ideia de uma identidade fixa e 

inerente ao ser. Esta é uma das problemáticas do conceito de identidade, que para Stuart Hall 

(2000) opera sob rasura, ou seja, é um conceito problemático, mas que não foi totalmente 

superado. “A identidade é um desses conceitos que operam ‘sob rasura’, no intervalo entre a 

inversão e a emergência: uma ideia que não pode ser pensada da forma antiga, mas sem a qual 

certas questões-chave não podem ser sequer pensadas” (HALL, 2000, p. 103). 

Tudo isso nos põe diante de uma questão central que é importante para se pensar esta 

pesquisa e os conceitos relacionados com as mídias negras. É impossível entendê-las sem 

considerar suas motivações, historicidade, e seus contextos de formação, por isso então esse 

esforço que é tentar entender de modo articulado o objeto de pesquisa e o Brasil a partir da 

diáspora, tendo em vistas a influência e presença da cultura negra no que veio a se tornar o 

país. Como bem assinala Hall (2003) “A via para a nossa modernidade está marcada pela 

conquista, expropriação, genocídio, escravidão, pelo sistema de engenho e pela longa tutela 

da dependência 'colonial” (p. 30). Neste cenário a criação da África é uma construção 

moderna de um espaço geográfico diverso etnicamente e culturalmente, cujo ponto em 

comum foi a localização no ponto central do tráfico de escravos. Ao analisar o Caribe o autor 

chama a atenção para o fato de que a cultura destas nações, pensadas a partir da diáspora, é 

fruto de uma série de entrelaçamentos e fusões no que ele chama de fornalha da sociedade 

colonial. Desta forma, a impureza destas culturas diásporicas é um dos símbolos e marcas da 

modernidade, uma espécie de hibridismo cultural. 

O conceito fechado de diáspora se apoia sobre uma concepção binária de diferença. 

Está fundado sobre a construção de uma fronteira de exclusão e depende da 

construção de um "Outro" e de uma oposição rígida entre o dentro e o fora. Porém, 

as configurações sincretizadas da identidade cultural caribenha requerem a noção 

derridiana de differance — uma diferença que não funciona através de binarismos, 

fronteiras veladas que não separam finalmente, mas são também places de passage, 

e significados que são posicionais e relacionais, sempre em deslize ao longo de um 

espectro sem começo nem fim. A diferença, sabemos, é essencial ao significado, e o 

significado é crucial a cultura (HALL, 2003, p. 33). 

 

Portanto, para Hall pensar a diáspora negra não se trata de um binarismo tendo em 

vista que as diferenças não são necessariamente contraditórias, nem uma irá anular a outra, até 
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porque as culturas sempre irão se recusar a se manter encurraladas dentro dos espaços da 

nação. Se formos pensar nas comunicações, e no processo de globalização, por exemplo, isso 

se torna ainda mais evidente. Sendo assim, o que o pesquisador dos estudos culturais 

questiona é se estas fronteiras impostas pelos estados-nação são suficientes e nos são úteis 

para pensar a diáspora negra. Isso também não significa equiparar todas as culturas que 

constituem estes territórios, já que a construção cultural tem relação com a correlação, e por 

vezes imposição, de forças nas quais as dominantes irão sufocar outras, mesmo que aquelas 

não se mantenham intactas neste processo. 

Não se quer sugerir aqui que, numa formação sincrética, os elementos diferentes 

estabelecem uma relação de igualdade uns com os outros. Estes são sempre inscritos 

diferentemente pelas relações de poder — sobretudo as relações de dependência e 

subordinação sustentadas pelo próprio colonialismo (HALL, 2003, p. 34).  

  

Isto explica, por exemplo, os motivos pelos quais a cultura branca ainda é 

supervalorizada no Brasil e em outros países que foram colônias europeias, apesar de, como já 

assinalado, não se manter intacta, ou seja, não se trata da cultura europeia “original”, se é que 

é possível tratar em tais termos a cultura, que inerentemente tem um caráter fluído. A partir do 

momento que ela cresce e se constitui em outro espaço geográfico com outras demandas e 

contextos de formação já não se trata da cultura anterior. Por isso Stuart Hall (2003) vai 

questionar o conceito de diáspora segundo o qual seria constituída por culturas opostas, e vai 

apontar para uma solução que considere essas diferenças como participativas de construções 

outras na fornalha colonial. Além do mais, levando-se em conta as migrações forçadas, há 

uma subversão na lógica de construção das nações, não há como defender mais apenas a ideia 

de uma comunidade imaginada nas quais a ligação com a terra estariam presentes na 

genealogia destes povos. É preciso ir, além disto.  

Portanto, é importante ver essa perspectiva diaspórica da cultura como uma 

subversão dos modelos culturais tradicionais orientados para a nação. Como outros 

processos globalizantes, a globalização cultural é desterritorializante em seus efeitos. 

Suas compressões espaço-temporais, impulsionadas pelas novas tecnologias, 

afrouxam os laços entre a cultura e o "lugar" (...) As culturas, é claro, tem seus 

"locais". Porém, não é mais tão fácil dizer de onde elas se originam. O que podemos 

mapear é mais semelhante a um processo de repetição-com-diferença, ou de 

reciprocidade-sem-começo (HALL, 2003, p. 36). 
  

Desta forma, as identidades britânicas negras não são reflexos somente de seu local de 

origem caribenho, são sim resultados do processo de constituição e formação relativamente 

autônoma. O mesmo vale sobre o negro brasileiro, não se trata de uma identidade que é 

apenas reflexo de uma cultura africana, o que não elimina, porém, esta cultura da conta. O que 

acontece nesse caso é um processo de ressignificação destas identidades através de um novo 
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processo de constituição contínua de novas identidades culturais. Isso não significa, no 

entanto, que o “resgate”, no sentido de busca pelos laços que se afrouxaram, da África ou dos 

valores da negritude sejam em vão, muito pelo contrário. O que também não significa que 

estamos “ligados ao nosso passado e herança africanos por uma cadeia inquebrantável, ao 

longo da qual uma cultura africana singular fluiu imutável por gerações, mas pela forma como 

nos propusemos a produzir de novo a ‘África’, dentro da narrativa caribenha” (HALL, 2003, 

p. 40).  

No Brasil esse movimento de recriação da África é interessante porque devido ao mito 

da democracia racial e à construção social do país como mestiço, esse resgate cultural é 

importante para construção e (sobre)vivência de uma cultura negra que durante séculos 

recebeu tentativas de apagamentos, sendo preterida em última instância pelo que seria uma 

cultura brasileira. Os esforços dos movimentos negros e da imprensa e mídias negras diante 

destes processos são uma forma de interpretar a África, reler a África depois da diáspora. Esta 

concepção não estanque de diáspora que nos propõe Stuart Hall traz um ganho sociocultural 

ao pensar no contexto brasileiro, e a construção complexa do país. 

A cultura é uma produção. Tem sua matéria-prima, seus recursos, seu "trabalho 

produtivo”. (...) Mas o que esse "desvio através de seus passados" faz é nos 

capacitar, através da cultura, a nos produzir a nós mesmos de novo, como novos 

tipos de sujeitos. Portanto, não é uma questão do que as tradições fazem de nós, mas 

daquilo que nós fazemos das nossas tradições (HALL, 2003, p. 44).  

 

 Outro ponto a se considerar ao se pensar identidade e diáspora negra são as 

construções criadas pelo trânsito de culturas através do Atlântico e pelo processo de 

intercâmbio cultural, oriundos do colonialismo e escravismo. Como é possível que pessoas 

negras do Brasil, por exemplo, se identifiquem com pessoas negras dos Estados Unidos, do 

Caribe e por fim, todos estes se identifiquem com os africanos? Seria a mesma cultura, 

oriunda de uma identidade negra universal? Seria a ancestralidade em comum? Pelo que já foi 

discutido até aqui é perceptível que não se trata de um DNA africano, no sentido literal, 

comum a estes povos e que emerge criando esta identificação. Isto não exclui o fato e a 

importância deste lugar comum a estes povos, cujos antepassados possuem histórias 

próximas, parecidas e relacionadas. Evidente também que, mesmo ressignificada, esta cultura, 

ou traços dela, da África sobreviveram e são um ponto em comum aos povos diásporicos 

como a musicalidade, religião etc.. Paul Gilroy (2001) vai condensar os frutos destes 

acontecimentos no que chama de Atlântico Negro, fazendo referência assim as transações por 

este espaço que é passado comum tanto aos negros do Brasil, dos EUA, Américas e até 

mesmo aos britânicos advindos do Caribe, como é o caso do autor. 
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 Com esta tese ele busca uma solução para pensar a diáspora negra sem recair no 

absolutismo étnico que domina a cultura política negra. Para isto, faz uma crítica necessária à 

tendência por vezes etnocêntrica dos estudos culturais britânicos, tendo em vista que, a 

maioria dos trabalhos precursores da corrente teórica toma como base certo ideal de povo 

britânico, reproduzindo aquela ideia de comunidade imaginada que portaria determinado 

código genético ligado ao espaço geográfico em que se situa. Por isso ele aponta que é preciso 

primeiro rever esta construção dos estados-nação e as fronteiras que não têm mais tanto 

sentido na modernidade, por questões culturais, econômicas e sociais. O pesquisador 

questiona a suposta pureza étnica e cultural.  

Ultrapassar essas perspectivas nacionais e nacionalistas tornou-se essencial por duas 
razões adicionais. A primeira originasse da obrigação urgente de reavaliar o 

significado do estado-nação moderno como unidade política, econômica e cultural 

(...) A segunda razão diz respeito à popularidade trágica de ideias sobre a integridade 

e a pureza das culturas. Em particular, ela diz respeito à relação entre nacionalidade 

e etnia. Esta possui atualmente uma força especial na Europa, mas também se reflete 

diretamente nas histórias pós-coloniais e nas trajetórias complexas, transculturais e 

políticas dos colonos negros do Reino Unido (GILROY, 2001, p. 42). 

  

 A partir de uma releitura de Williams o autor assinala que a construção da tese do 

materialismo cultural tomou por base uma série de teóricos imperiais. Isto acarretou a estes 

trabalhos uma concepção da cultura inglesa como sendo fruto de um processo espontâneo e 

ligado aquele espaço específico. Para Gilroy (2001) esta cultura inglesa pensada por 

“Williams e celebradas por Edward Thompson e outros não foram produzidas 

espontaneamente por sua própria dinâmica interna e intrínseca” (p. 50). Ou seja, mesmo nos 

países em que não houve incialmente o processo de diáspora negra por não estarem no centro 

do escravismo, não é possível falar em uma cultura pura e oriunda da contingência das 

fronteiras dos estados-nação. A construção da anglicidade da Inglaterra sem considerar fatores 

externos, influências como a dos próprios negros, piratas, corcéis da marinha dentre outros é, 

desta feita, apontada pelo autor como um equívoco. Tal construção de uma nacionalidade pura 

é reproduzida pela nova esquerda, e consequentemente pelos estudos culturais. Edward 

Thompson e Eric Hobsbawm utilizam como ponto de partida a ideia de nação como um 

receptáculo estável para a luta de classes contra-hegemônica. Problema semelhante é 

identificado também na literatura africano-americana, em que se aponta para um nacionalismo 

cultural que não responderia muitas das problemáticas acerca dos marcadores raça, etnia e 

nação (GILROY, 2001). É a partir desta indagação que Gilroy propõe então utilizar o 

Atlântico como um operador de análise comum ao “mundo negro”, considerando seus 
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intercâmbios culturais, sociais e econômicos, aspectos estes, fundamentais na construção das 

culturas negras nos diversos espaços da diáspora.  

Em oposição às abordagens nacionalistas ou etnicamente absolutas, quero 

desenvolver a sugestão de que os historiadores culturais poderiam assumir o 

Atlântico como uma unidade de análise única e complexa em suas discussões do 

mundo moderno e utilizá-la para produzir urna perspectiva explicitamente 

transnacional e intercultural (...) Quero sugerir que grande parte do precioso legado 
intelectual reivindicado por intelectuais africano-americanos como substância de sua 

particularidade é, na realidade, apenas parcialmente sua propriedade étnica absoluta. 

Não menos do que no caso da Nova Esquerda inglesa, a ideia do Atlântico negro 

pode ser usada para mostrar que existem outras reivindicações a este legado que 

podem ser baseadas na estrutura da diáspora africana no hemisfério ocidental (...) Os 

padrões fractais de troca e transformação cultural e política, que procuramos 

especificar por termos teóricos manifestamente inadequados como crioulização e 

sincretismo, indicam como as etnias e ao mesmo tempo as culturas políticas têm 

sido renovadas de maneiras que são significativas não só para os povos do Caribe 

mas, também, para a Europa, para a África, especialmente Libéria e Serra Leoa, e, 

naturalmente, para a América negra (GILROY, 2001, p. 57-58).  

  

Algumas correntes de pensamento político acerca destas problemáticas que envolvem 

a diáspora negra geralmente tendem a pensar a partir do nacionalismo, e consequentemente 

numa identidade enraizada, supostamente autêntica, natural e estável. Essa identidade é a 

premissa de um ser racial pensante e conectado com outras almas que compartilham deste 

sentimento. Por vezes os movimentos de reivindicação negros tendem a reproduzir este ideal 

de nação, tendo em vista que lhes foram negados este pertencimento. Gilroy defende que seja 

feito um refinamento ao se pensar a questão negra e a diáspora, para não recair nesta 

concepção que já foi justificativa para uma série de violências que a Europa impôs sobre a 

África e as Américas. Ao fazer uma crítica ao nacionalismo negro, o autor assinala o uso de 

duas tendências do essencialismo cultural nestas correntes, um ontológico e outro estratégico.       

A visão essencialista ontológica tem sido geralmente caracterizada por um pan-

africanismo bruto. Ela tem se mostrado incapaz de especificar com precisão onde se 

situa atualmente a essência muitíssimo apreciada, mas tenazmente evasiva da 

sensibilidade artística e política negra, mas isso não é obstáculo a sua circulação 

popular (...)  A comunidade é percebida como estando no caminho errado, e a tarefa 

do intelectual é lhe dar uma nova direção, primeiramente pelo resgate e, depois, pela 

doação da consciência racial de que as massas parecem carecer (GILROY, 2001, p. 

86). 

 

Essa perspectiva, no entanto, encontra contraposição em uma ideia mais pluralista da 

identidade, segundo a qual a negritude é celebrada como “representações complexas de uma 

particularidade negra internamente dividida: por classe, sexo, gênero, idade, etnia, economia e 

consciência política” (GILROY, 2001, p. 86). Esta seria a segunda perspectiva, e o 

essencialismo anterior, de base ontológica, seria então substituído por este com um caráter 

mais libertário, estratégico e que parece esperar o fim “natural” da ideia do negro essencial. 
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Não obstante, a problemática desta segunda tendência ao se pensar a questão negra é que ao 

renegar o essencialismo racial e passar a considerar a raça em si mesma como uma 

construção, “ela tem sido insuficientemente consciente do poder de resistência de formas 

especificamente radicalizadas de poder e subordinação” (GILROY, 2001, p.87).   

Como então pensar as questões dos povos negros sem recair nestes dois tipos de 

essencialismos, já que por um lado é insuficiente a perspectiva ontológica por repetir certos 

vícios do nacionalismo, e por outro, ao se pensar numa construção mais social das identidades 

são deixados de lado os elos importantes de resistência da cultura negra? Gilroy vê um 

diálogo possível entre estas duas correntes de pensamento numa análise que vai de encontro a 

saídas cômodas. O autor destaca que os povos negros estariam sujeitos a uma dupla 

consciência, uma africana e uma americana. Dentro desta experiência, por vezes aterrorizante, 

o negro escravizado passou a criar formas de (sobre)vivência e (re)existência nestas “novas 

terras”. Apesar do terror que por vezes compõe esta experiência de ser interno, e ao mesmo 

tempo externo ao ocidente, é neste limiar que surge a busca por um lugar (ou entre-lugar) que 

causa as fissuras diante da opressão vivenciada por estes corpos negros. Desse modo, ao 

analisar o hip hop e outras expressões musicais negras, o autor fala numa contracultura da 

modernidade que iria além da textualidade, marca característica do racionalismo europeu.  

Nos termos mais simples possíveis, colocando o mundo tal como ele é contra o 
mundo tal como os racialmente subordinados gostariam que ele fosse, essa cultura 

musical fornece uma grande dose da coragem necessária para prosseguir vivendo no 

presente (GILROY, 2001, p.94). 

 

A música e a sensibilidade, em suma a afirmação de uma estética negra, seria uma 

resposta aos resquícios do escravismo, os cidadãos que se tornaram livres encontraram formas 

de construir algo frente a esta nova condição. Proponho ir aqui além da música ou da arte 

negra, e entender todas as formas de expressão cultural, nesta perspectiva ampla de cultura 

que estamos trabalhando aqui, são também frutos desta ressignificação da cultura africana em 

solo brasileiro, em nosso caso específico. A imprensa e mídias negras seriam então formas de 

viver o presente, e fariam parte do que o autor chama de política da transfiguração e de 

realização. O ético nesse caso, deslocado das experiências culturais por correntes racionalistas 

europeias, não se contrapõe ao estético, à sensibilidade performativa das populações negras. 

Nesta concepção a transfiguração e a realização não seriam excludentes uma da outra, nem 

tampouco co-extensivas. O fato de serem compreendidas de forma conjunta não eliminaria as 

tensões que existem entre elas, ambas para Gilroy (2001) estão estreitamente associadas nas 

culturas vernaculares da diáspora do Atlântico Negro.  
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Estou propondo, dessa forma, que façamos uma releitura e repensemos essa 

contracultura expressiva não só como uma sucessão de tropos e gêneros literários, 

mas como um discurso filosófico que rejeita a separação moderna, ocidental, de 

ética e estética, cultura e política (p. 98). 

   
 Os tensionamentos, e por vezes contradições, entre estes dois lados que parecem 

opostos, não excluem um ao outro, pelo contrário, geram uma série de novos processos que 

precisam ser interpretados não como parte de um dos lados, mas como frutos desse 

imbricamento entre ético e estético, entre transfiguração e realização. Para compreender as 

produções na diáspora negra, e a necessidade da persistência deste marcador identitário que é 

oriundo das tentativas de dominação de um povo sob outro, é preciso não contingenciá-las 

dentro de fronteiras que cada vez mais tem perdido sentido no atual contexto global. Ignorar 

as resistências radicais do que lhes foi “tirado” quando violentamente foram arrancados para 

ter sua de mão de obra explorada nas colônias, deixa escapar essas ressignificações que as 

populações negras fazem emergir destes resquícios das culturas africanas. É preciso se 

distanciar sim das ideias essencialistas de identidade, e da solução estritamente pelas vias do 

nacionalismo, porém não cabe deixar de lado os processos em que o residual, como chama 

Williams (1979), vai ser o principal fator de frente política destas populações.  

Deste modo, a teoria de Raymond Williams (1979), apesar da crítica de Gilroy, nos é 

válida aqui para compreensão deste aspecto na cultura negra. Ao formulá-la, um dos 

fundadores dos estudos culturais nos traz alguns aspectos de reflexão sobre a configuração 

social observada a partir da cultura: o dominante, o residual e o emergente. A cultura africana, 

ou ancestralidade, comum aos povos da diáspora negra seria este aspecto residual, que 

diferentemente do que ele vai chamar de arcaico, vem do passado, mas ainda permanece ativo 

na sociedade. 

O residual, por definição, foi efetivamente formado no passado, mas ainda está ativo 

no processo cultural, não só como um elemento do passado, mas como um elemento 

efetivo do presente. Assim, certas experiências, significados e valores que não se 

podem expressar, ou verificar substancialmente, em termos da cultura dominante, 
ainda são vividos e praticados a base do resíduo – cultural bem como social – de 

uma instituição ou formação social e cultural anterior (WILLIAMS, 1979, p. 125).  

 

Desta forma, trata-se de resíduos das culturas africanas que ainda estão ativos na 

cultura dos povos negros de todo mundo, o que gera esta identificação mútua destas 

populações, uma identidade comum diversas vezes interpretada como suficiente para a defesa 

de um nacionalismo negro. É importante pensar que para Williams (1979) o emergente e 

residual toma como referência o dominante, ou seja, estas são posições diante do aspecto 

dominante de determinada sociedade. No caso do residual, há a marca temporal de ser um 
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elemento do passado que pode ser alternativo ou pode ter sido incorporado pelo dominante, 

que neste caso trata-se da cultura europeia alicerçada no racismo, de forma que o residual vai 

ser a cultura negra que sofreu tentativas sucessivas de sufocamento e assimilamento. 

Analisando ainda em específico o caso brasileiro e o mito da democracia racial, o dominante é 

a ideia de nação composta pela harmonia entre os três povos, as três raças. Neste contexto, os 

cultos afro-brasileiros, que precisaram se adaptar a estas tentativas de apagamentos diversas 

vezes assimilando o cristianismo, dominante, é um exemplo do aspecto residual da cultura 

negra brasileira.  

No caso do emergente, Williams (1979) assinala que trata-se de um aspecto 

radicalmente diferente do residual, tendo em vista que está direcionado à criação de “novos 

significados e valores, novas práticas, novas relações e tipos de relação estão sendo 

continuamente criados” (p. 126). A diferença do emergente para o novo nesta perspectiva é 

novamente a posição diante do dominante, sendo o emergente algo substancialmente 

alternativo ou oposto ao dominante. Este outro aspecto da cultura, porém, dificilmente pode 

ser observado tendo em vista os tempos e complexidades necessárias para construção de 

processos neste campo, sendo possível identificar o emergente apenas em sua fase preliminar.  

O que importa, finalmente, no entendimento da cultura emergente, em distinção da 

cultura dominante e residual, é que ela não é nunca apenas uma questão de prática 

imediata. Na verdade, depende crucialmente de descobrir novas formas ou 

adaptações da forma. Repetidamente, o que temos de observar é, com efeito, uma 

emergência preliminar, atuante e pressionante, mas ainda não perfeitamente 

articulado, e não o aparecimento evidente que pode ser identificado com maior 

confiança (WILLIAMS, 1979, p. 129, grifo do autor). 

 

Estes três aspectos são mais bem observados, de acordo com o autor, no que ele vai 

denominar estrutura de sentimento, uma teoria cultural que visa contrapor à ideia de 

determinação econômica reproduzida pelo marxismo ortodoxo. Propondo uma superação da 

ideia tomada como central por muitos estudiosos de Marx, Williams (1979) vai contrapor a 

concepção de que haveria uma estrutura econômica que determinaria toda uma superestrutura 

em que as sociabilidades aconteceriam.  Para comprovar sua tese o autor vai recorrer à arte, 

que segundo sua concepção vai além de apenas uma superestrutura determinada pela base 

econômica. É uma visão sobre a cultura para além do que até então era entendido como tal, 

pois no materialismo cultural de Williams a cultura não está dissociada de outros aspectos da 

vida, é participe dos demais processos sociais, como é a política e a economia.  Para ele, o 

erro principal das leituras que fizeram de Marx são as análises de sociedade reféns de uma 

fórmula fixa, como se a estrutura estivesse disposta em separado e determinando uma 

superestrutura, algo que contrariaria o próprio pensamento do filósofo alemão. É preciso, 
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como Gilroy (2001) apontou ao analisar o Atlântico Negro, se debruçar sobre os 

tensionamentos dos processos sociais e culturais que existem entre os pontos. Portanto, não se 

trata de verdades fixadas e opostas que se anulam em si, já que a contradição neste caso não é 

necessariamente negativa, e pode ser produtiva.  

Na verdade, exatamente porque toda consciência é social, seus processos ocorrem 

não só entre, mas também dentro, da relação e do relacionado. E essa consciência 

prática é sempre mais do que um tratamento de formas e unidades fixas. Há uma 

tensão freqüente entre a interpretação recebida e a experiência prática (WILLIAMS, 

1979, p. 132). 

  

Trata-se de um processo em que o pessoal e o social se confundem, a consciência 

prática e o fazer materializam-se no que está sendo vivido e não apenas o que acreditamos 

estar vivenciando. É no campo prático que se dá a experiência das construções, nessa 

dinâmica entre o eu e o coletivo, como numa língua de um país em que nenhuma geração fala 

exatamente a língua da geração que lhe é anterior, como destaca o autor. O pensamento e o 

sentimento particular transposto no fazer social neste caso, é uma forma embrionária de um 

processo que ainda não está totalmente articulado ou definido, e que possui uma relação de 

complexidade com aqueles outros processos já instituídos e consolidados, que segundo 

Wiliams (1979) é uma relação de simbiose, e não de determinação de um sobre o outro. Esta 

estrutura embrionária não terá inicialmente, pelo menos, força equivalente aos processos já 

definidos, o que não exclui, no entanto, esta relação dinâmica entre os processos.  

Não que tenhamos apenas de ultrapassar crenças mantidas de maneira formal e 

sistemática, embora tenhamos sempre de levá-las em conta, mas que estamos 

interessados em significados e valores tal como são vividos e sentidos ativamente e 

as relações entre eles e as crenças formais ou sistemáticas são, na prática, variáveis 
(inclusive historicamente variáveis), em relação a vários aspectos, que vão do 

assentimento formal com dissentimento privado até a interação, mas nuançada entre 

crenças interpretadas e selecionadas, e experiências vividas e justificadas 

(WILLIAMS, 1979, p. 134).      

 

O autor vai chamar este processo de estrutura de sentimento, ou estrutura de 

experiências, considerando que este segundo termo, porém, carrega o problema que o termo 

“experiência” geralmente está vinculado a um tempo passado, e a teoria se referir a 

construções no presente. Estamos falando de uma consciência prática de não opostos, o 

pensamento não se contrapõe ao sentimento, são forças complementares dentro da experiência 

social, algo que lembra a proposta de Gilroy (2001) ao tentar equilibrar o ético e o estético 

como forças não opostas e que geram processos de complexidades. Na hipótese cultural de 

Williams, derivada do esforço para observar estes processos de imbricamento, a experiência 

social está acontecendo e em processo no presente.  
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Falamos de elementos característicos do impulso, contenção e tom; elementos 

especificamente afetivos da consciência e das relações, e não de sentimento em 

contraposição ao pensamento, mas de pensamento tal como sentido e de sentimento 

tal como pensado: a consciência prática de um tipo presente, numa continuidade 

viva e inter-relacionada. Estamos então definindo esses elementos como uma 

“estrutura”: como uma série, com relações internas específicas, ao mesmo tempo 

engrenadas e em tensão (WILLIAMS, 1979, p. 134).  

  

Rumo à sua sociologia da cultura e materialismo cultural, Williams (1979) também 

chama a atenção para certa centralidade que os sistemas de comunicação possuem nos 

processos sociais da sociedade moderna, tendo em vista que são “instituições-chaves nas 

sociedades capitalistas desenvolvidas que eles exigem a mesma atenção, pelo menos 

inicialmente, que é dada as instituições da produção e distribuição industrial” (p. 138). Estes 

sistemas materializam notícias e opinião, e uma ampla variedade de percepções a atitudes 

selecionadas. Porém, quando diz respeito à cultura é preciso uma revisão teórica, tendo em 

vista que os conceitos de estrutura, superestrutura e forças produtivas perdem sentido levando 

em conta as produções culturais. Conceitos como “comunicação de massas” ou “manipulação 

das massas”, para o autor são inadequados tendo em vista a complexidade destes novos 

momentos.  

Entender as mídias negras nestes contextos sob a ótica da cultura requer ir além da 

textualidade, é preciso destrinchar como se constroem estes meios de comunicação que 

propõe uma contra-narrativa ao hegemônico e possuem uma configuração também diferente 

da habitual. Além disso, é preciso entender como eles se relacionam com outros aspectos da 

sociedade, compreender as mídias negras a partir deste pensamento é entendê-las como 

fazendo parte de uma série de processos imbricados que dão origem a uma série de processos 

outros e correlatos. O racismo permanece como um constante aspecto dominante na sociedade 

brasileira e mundial, mesmo que assuma novas formas e maneiras de atingir os corpos. Mais 

que respostas ao desenvolvimento deste processo estrutural de opressão, as mídias negras, 

respaldadas por um histórico de imprensa negra, constroem formas de (sobre)vivência e 

(re)existências que vão além do processo totalizante do hegemônico, e devem ser analisadas 

sob este prisma.   

 

 

1.2 – Mídias negras e identidades: o processo de “tornar-se negro” no Brasil 

  

Dentro deste trabalho pensar identidade é algo fundamental, haja vista que as mídias 

negras funcionam dentro de uma lógica em que por um lado existe uma identificação com a 



32 
 

 

 

negritude, referência que durante anos foi construída pela cultura dominante como negativa, e 

por outro se alicerça na luta contra o racismo, que como já mencionado é compreendido como 

um aspecto ainda dominante. Entender com qual dinâmica do racismo estamos lidando e 

como estas identidades das pessoas que fazem as mídias negras são construídas torna-se,  

desta forma, essencial para o debate. Para analisar as mídias negras dentro deste escopo, cabe 

também destrinchar como se dá a construção da branquitude no Brasil, a partir de Liv Sovik 

(2009), busca-se compreender como os ideais de brancura e ancestralidade europeia são 

utilizados convenientemente por parte da população para justificar uma suposta superioridade 

e negar o racismo. Em contraponto, a construção política e cultural das identidades negras 

visa romper o dominante, ou seja, a concepção da branquitude como único ideal de 

humanidade, num processo em que a psicanalista Neusa Santos Sousa (1983) vai chamar de 

Tornar-se Negro.  

Como discutido no tópico anterior, em que foi feito um esforço no sentido de 

compreender o terreno de disputas simbólicas em que vivemos, as identidades e o racismo são 

construções culturais e serão aqui observadas a partir desta ótica. A grande problemática, 

como já adiantado, é fugir dos essencialismos comuns tanto às correntes teóricas quanto 

políticas que discutem sobre o assunto. Essa fuga da identidade fixada, no entanto, não pode 

representar, como assinala Gilroy (2001), a eliminação dos aspectos residuais da cultura 

africana e comuns a estes povos. O principal dilema nesta perspectiva é então como pensar 

identidades para além da concepção essencialista, sem negar o poder político desta 

demarcação de lugar, que para além de fala, é um lugar de fazer político. 

 O processo colonial tem reflexos no que veio a se tornar as periferias mundiais na 

atualidade, tendo em vista que os países ocidentais que foram colônias europeias 

impositivamente adotaram esta cultura como base principal de seu modo de vida. Obviamente 

que, assim como a cultura que veio da África, aquela de origem europeia passou por 

transformações na fornalha colonial, porém é também fato que neste processo desempenhou 

quase que sempre o papel de cultura opressora das que foram constituídas como outras. O 

ideal de humanidade ocidental não só está vinculado a valores europeus como foi criado por 

eles, de forma que a identidade branca europeia e sua suposta superioridade ainda permeia o 

imaginário destes povos. As populações negras escravizadas na diáspora e os nativos das 

colônias não eram considerados nem sequer humanos, e nisso residia uma das justificativas do 

racismo.   
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O que seria dentro deste cenário a identidade negra, tendo em vista que por ser fluída 

ela vai variar a depender do local, período histórico e de outros processos correlatos próprio 

das inter-relações sociais? Voltando os olhos para o contexto brasileiro, no princípio da 

história da imprensa negra era mais fácil identificar as “pessoas de cor”, como os negros e 

mestiços eram chamados a época, tendo em vista o escravismo ainda persistente e o nível 

ainda inicial de misturas genéticas e culturais. Como veremos no próximo capítulo estes 

demarcadores estavam presentes nos textos e títulos dos pasquins negros. Isso vai se 

transformando quase que totalmente no decorrer da história do país, onde há uma mestiçagem 

do povo brasileiro transformando decisivamente a negritude no Brasil. Este fato é 

exemplificado atualmente pelas discussões acaloradas dentro dos movimentos negros e nas 

redes sociais digitais acerca do que é chamado de colorismo, um conceito ainda não 

consolidado em termos acadêmicos e que se refere à “intensidade” de fenótipos negros que as 

pessoas possuem. Segundo esta perspectiva, pessoas com tons de pele mais escuras e traços 

negroides mais evidentes sofreriam mais com o racismo do que pessoas que não possuem tais 

traços.  Não adentraremos nesta discussão que não é a preocupação central do trabalho, mas o 

exemplo serve para ilustrar as diversas problemáticas e como é complexo debater os conceitos 

de identidade e racismo.  

Em Que negro é esse na cultura negra? Stuart Hall (2003) assinala estas 

transformações, para entender qual era aquele momento para a cultura negra.  Apesar das 

semelhanças e continuidades, estamos sempre falando de momentos diferentes, vivemos um 

contexto de globalização cultural em processo. É um período também de convergência 

midiática e em que herdamos os impactos das lutas negras pelos direitos civis e pela 

descolonização das mentes dos povos da diáspora, evidentemente de formas distintas, mas 

que impactaram nas lutas contra o racismo em diferentes lugares do mundo. Mapear e 

compreender as continuidades e as diferenças destes novos contextos que vivenciamos é de 

fundamental importância para traçar estratégias e caminhos para encarar as problemáticas 

políticas relativas às identidades, e ao racismo. Nas palavras de Hall (2003):  

E a combinação do que é semelhante com o que é diferente define não somente a 

especificidade do momento, mas também a especificidade da questão e, portanto, as 

estratégias das políticas culturais com as quais tentamos intervir na cultura popular, 

bem como a forma e o estilo da teoria e crítica cultural que precisam acompanhar 

essa combinação (p. 335).  

 

Dentro destes processos as lutas e reinvindicações destas culturas marginalizadas são 

um espaço produtivo frente ao hegemônico, pois trata-se de uma “ocupação dos de fora” 

como chama Hall, não tratando-se apenas do dominante abrindo espaços para estas culturas 
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periféricas. Quando as chamadas pautas indentitárias ganham cada vez mais espaços nos 

meios de comunicação hegemônicos, ou no capitalismo de mercado, é perceptível este 

processo. Não é unicamente uma apropriação do hegemônico, o processo acontece também 

devido às batalhas pelo reconhecimento das lutas destas culturas oprimidas.  Isso é fruto das 

políticas das diferenças, das lutas em torno dela “da produção de novas identidades e do 

aparecimento de novos sujeitos no cenário politico e cultural” (HALL, 2003, p. 338). Este 

fato não é necessariamente uma vitória, no entanto, não há total cooptação pelo hegemônico, 

são processos apontados pelo autor como movimentos complexos dentro do terreno de 

disputas culturais. Há uma luta pela hegemonia cultural, que envolve relações mais complexas 

e não binárias. Existem algumas correntes teóricas que repetem recorrentemente que “o 

sistema sempre vence”, porém tal posição deixa de apreender uma série de possibilidades e 

ganhos, apesar de que como diz o próprio Hall, não se tratar de um jogo de perde-ganha. Essa 

maneira de considerar os movimentos deixaria de apreender as lutas de oposição que são 

significativas frente ao status quo.  Estas estratégias culturais “capazes de fazer diferença são 

o que me interessa — aquelas capazes de efetuar diferenças e de deslocar as disposições do 

poder” (HALL, 2003, p. 339).  Para o autor, devemos compreender estes movimentos, para 

além de simplesmente analisá-los como cooptação do sistema, e assim compreendermos seus 

ganhos frente a uma série de opressões. 

A hegemonia cultural nunca é uma questão de vitória ou dominação pura (não é isso 

que o termo significa); nunca é um jogo cultural de perde-ganha; sempre tem a ver 

com a mudança no equilíbrio de poder nas relações da cultura; trata-se sempre de 
mudar as disposições e configurações do poder cultural e não se retirar dele (p. 339). 

 

Nesta perspectiva a imprensa e as mídias negras são algumas destas estratégias que 

visam a este deslocamento nas estruturas de poder, e que tendem a conquistar espaço para as 

suas pautas e lutas, diante dos processos de dominação. É verdade também, e porém, que os 

espaços conquistados para a diferença são poucos e dispersos, devidamente policiados e 

regulados. O fato de nos debruçarmos sobre essas estratégias de luta e a entendermos como 

um processo positivo frente às disputas culturais não pode nos fazer perder de vista que, 

apesar das pressões e dos confrontos dentro do campo cultural, estas estratégias farão parte de 

uma liberdade vigiada. Ainda assim, para Hall (2003), chamá-las de “o mesmo” não resolve 

as questões presentes nos processos.  

Cabe lembrar nestas discussões o conceito de hegemonia trabalhado por Williams 

(1979) de que se refere a um processo cultural em essência, não totalizante, nem tampouco 

reducionista. O autor se utiliza do marxismo, segundo a leitura de Gramsci, para formular um 
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conceito que vai além da noção de ideologia, apesar de serem conceitos próximos pela 

concepção de abstração da consciência de determinada classe dominante. Desta forma, 

hegemonia para Williams: 

É todo um conjunto de práticas e expectativas, sobre a totalidade da vida: nossos 

sentidos e distribuição de energia, nossa percepção de nós mesmos e nosso mundo. 

É um sistema vivido de significados e valores – constitutivo e constituidor – que, ao 

serem experimentados como práticas parecem confirmar-se reciprocamente. 
Constitui assim um senso da realidade para a maioria das pessoas na sociedade, um 

senso de realidade absoluta, porque experimentada, e além da qual é muito difícil 

para a maioria dos membros da sociedade movimentar-se, na maioria das áreas de 
sua vida. Em outras palavras, é no sentido mais forte uma “cultura”, mas uma 

cultura que tem também de ser considerada como o domínio e subordinação vividos 

de determinadas classes (1979, p. 113). 

 

 Por considerar a hegemonia como um conjunto de práticas culturais, Williams nos 

sugere o termo hegemônico e dominante, ao invés de hegemonia e dominação. Assim, nada 

está disposto naturalmente, tudo é construído culturalmente e é fruto de processos 

extremamente complexos resultantes de uma correlação de forças não totalizantes e que 

emanam de diversos pontos.  Logo, faz parte do processo de construção do hegemônico o que 

se contrapõe a esta expressão terminal de poder, uma espécie de hegemonia alternativa, ou 

contra-hegemonia, indicando justamente os espaços de oposição ao dominante aos quais Hall 

(2003) se refere.   

Também sofre uma resistência continuada, alterada, desafiada por pressões que não 

são as suas próprias pressões. Temos então de acrescentar ao conceito de hegemonia 

o conceito de contra-hegemonia e hegemonia alternativa, que são elementos reais e 

persistentes da prática. (...) A qualquer momento, formas de política e cultura 

alternativas, ou diretamente opostas, existem como elementos significativos na 

sociedade (WILLIAMS, 1979, p. 115-116). 

 

As mídias negras no geral se apresentam como alternativas contra-hegemônicas de 

uma mídia pouco representativa e por vezes racista. Williams diz que por mais que em certa 

medida as contra-hegemonias e as hegemonias alternativas façam parte do processo de 

hegemonia, isto não impede que existam de fato iniciativas sim alternativas, independentes e 

originais. Neste caso a hegemonia trabalharia de forma que sua “função hegemônica decisiva 

é controlá-las, transformá-las ou mesmo incorporá-las” (WILLIAMS, 1979, p.116). A 

construção social do Brasil demonstra este processo em relação às culturas africanas, que 

inicialmente eram rejeitadas e tidas como menores, mas que aos poucos passaram a ser 

inseridas na cultura brasileira. Evidente que se trata de um processo complexo, as resistências 

das populações negras brasileiras em conservar e cultivar suas culturas faz parte disto, bem 

como a própria ideia de mestiçagem de Gilberto Freyre que deu origem ao mito da 

democracia racial.   
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Ao se pensar na comunicação, a mídia convencional tende a incorporar as pautas que 

comumente são trabalhadas pelas mídias negras, ao passo que são pressionadas pelos diversos 

movimentos políticos das minorias representativas. Este movimento é melhor percebido 

atualmente e novamente, trata-se de um processo que carrega uma série de entrelaçamentos e 

complexidades. Tais estratégias podem ser lidas como um movimento que visa à apropriação 

e desativação do contra-hegemônico, mas também podem ser encaradas como resultado de 

pressões sociais e da soma da luta dos movimentos organizados para que suas pautas estejam 

em evidência. Outro ponto a ser observado é a heterogeneidade da mídia, pois não podemos 

deixar de considerar os atores que atuam dentro da hegemonia, mas que não compactuam 

integralmente com o pensamento hegemônico, e de dentro fazem o contraponto. Isso só 

demonstra que a discussão é bem mais complexa do que aparenta, existem uma série de 

processos que não necessariamente se anulam.   

Dentro desta perspectiva de processos variados, Hall (2003) assinala que é preciso 

tomar cuidado com o que é chamado de cultura popular, já que, ao mesmo tempo que é 

espaço de resistência é também de reprodução do hegemônico. De acordo com o autor a 

cultura na diáspora negra é o local onde o estilo transforma-se em matéria em si. Vivemos 

num mundo “logocêntrico”, onde a escrita tem papel central, neste espaço então, a música 

diaspórica negra emerge e o corpo negro tona-se capital cultural. Trabalhamos em nós mesmo 

como telas de representação (HALL, 2003). É um pensamento que dialoga com o que Gilroy 

(2001) defende quando analisa as ressignificações feitas pela diáspora negra. Esta identidade 

negra, então, faz parte de uma posição política diante do dominante, não se tratando, como já 

abordado, de uma posição puramente biológica. Quando a identidade negra se reivindica 

como “natural” corre-se o risco de reforçar as formas de dominação que foram utilizadas nas 

justificativas do racismo, as quais estão sendo combatidas.  

Significa insistir que na cultura popular negra, estritamente falando, em termos 

etnográficos, não existem formas puras. Todas essas formas são sempre o produto de 

sincronizações parciais, de engajamentos que atravessam fronteiras culturais, de 

confluências de mais de uma tradição cultural, de negociações entre posições 

dominantes e subalternas, de estratégias subterrâneas de recodificação e 

transcodificação, de significação crítica e do ato de significar a partir de materiais 

preexistentes (HALL, 2003, p. 343).  

  

É devido a este fato que Hall (2000) enfatiza que identidade é um dos conceitos mais 

complexos de serem trabalhados. Por isso devemos apontar para a diversidade da experiência 

negra, e não para homogeneidade, seria o que ele chama de ponto de sutura. O autor aponta a 

existência de uma política pela qual devemos lutar, o que não representa que necessariamente 

devemos ir em direção a uma invocação de uma “experiência negra garantida por trás” e 
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indica que é preciso complexificar tal experiência para além dos absolutismos étnicos e 

essencialismos das identidades fixadas. Apesar disso, se por um lado é impossível pensar 

numa identidade negra fixada, por outro lado a afirmação da negritude possibilita políticas 

públicas efetivas de enfrentamento ao racismo, o que indica o sentido de uma materialidade 

política da questão. Sendo assim: 

O conceito de identidade aqui desenvolvido não é, portanto, um conceito 

essencialista, mas um conceito estratégico e posicional, isto é, de forma diretamente 
contrária àquilo que parece ser sua carreira semântica oficial, esta concepção de 

identidade não assinala aquele núcleo estável do eu que passa, do início ao fim, sem 

qualquer mudança, por todas as vicissitudes da história. (...) Essa concepção aceita 

que as identidades não são nunca unificadas; que elas são, na modernidade tardia, 

cada vez mais fragmentadas e fraturadas; que elas não são, nunca, singulares, mas 

multiplamente construídas ao longo de discursos, práticas e posições que podem se 

cruzar ou ser antagônicos. As identidades estão sujeitas a uma historicização radical, 

estando constantemente em processo de mudança e transformação. (HALL, 2000, 

p.107). 
 

É imprescindível pensar no contexto político que se relaciona às identidades, e nos 

processos de migração forçada oriundos da diáspora negra que recai nas disputas narrativas e 

simbólicas e nas posições que o sujeito assume diante do discurso. Trata-se, então, como 

assinala Hall (2000), do ponto de sutura, ou seja, do ponto de encontro entre indivíduos. “As 

identidades são, pois, pontos de apego temporário às posições-de-sujeito que as práticas 

discursivas constroem para nós” (p. 111). Isto tem relação direta com a forma que 

determinados “eus” são representados dentro de um sistema de significação e construção de 

imaginários. Adentrando no contexto brasileiro é preciso repensar, portanto qual a melhor 

estratégia para pensarmos identidades em um local onde houve uma mestiçagem violenta.  

Liv Sovik (2009) vai propor uma reconfiguração para além do mito da democracia 

racial, tendo em vista que ao mesmo tempo em que se negam as diferenças, existe uma 

supervalorização da cultura branca, ou branquitude. Esta identidade branca está relacionada 

aos seus contextos, por mais que, como já dito, o ponto central desta cultura tenha origem na 

Europa e nos valores impostos com o colonialismo. Por isso a autora se debruça para entender 

a construção da identidade branca brasileira, compreendendo que as complexidades do 

conceito de identidade e racismo vão além da questão negra, e exigem teorizar também a 

branquitude. A questão central concerne novamente no fato da identidade branca não ser algo 

genético e sim de imagem, “mais um motivo pelo qual é um problema que se coloca na 

cultura dos meios de comunicação” (SOVIK, 2009, p. 36). Este processo dá origem a uma 

situação em que no Brasil quando é conveniente a branquitude é exaltada e referenciada nos 

antepassados, já nos meios “gerais” a ideia de um país mestiço e pacifico é a que prevalece.  
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Mas o que então seria esta branquitude reivindicada em determinados espaços sociais, 

e negada quando lhes é conveniente? A que serve este ideal que tenta negar o racismo na 

sociedade brasileira? Trata-se para Sovik (2009) de um conjunto de valores simbólicos 

impregnados no imaginário social brasileiro que reivindica um lugar social de prestígio em 

detrimento de outras identidades que não aquela vinculada simbolicamente à Europa. Estes 

valores, porém só têm sentido na constelação de forças sociais presentes nas práticas, é 

através das relações sociais que são definidos os valores que a branquitude pode assumir, 

estando dessa forma atrelada e vinculada aos contextos locais. Como assinala a autora, é 

possível “ser branco” no Brasil e não ser nos EUA, ou “ser branco” na Bahia e não no Paraná. 

Mais um exemplo das complexidades que as relações raciais assumem no país. Desta forma, 

quando é dito “aqui ninguém é branco”, a referência adotada é externa, ou seja, a do branco 

europeu.  

A branquitude é atributo de quem ocupa um lugar social no alto da pirâmide, é uma 

prática social e o exercício de uma função que reforça e reproduz instituições, é um 

lugar de fala para o qual uma certa aparência é condição suficiente. A branquitude 

mantém uma relação complexa com a cor da pele, formato de nariz e tipo de cabelo. 

Complexa por que ser mais ou menos branco não depende simplesmente da 

genética, mas do estatuto social. Brancos brasileiros são brancos nas relações sociais 

cotidianas: é na prática — é a prática que conta — que são brancos. A branquitude é 

um ideal estético herdado do passado e faz parte do teatro de fantasias da cultura de 

entretenimento (SOVIK, 2009, p. 50). 

 

Como se construiriam as identidades negras diante deste contexto em que o olhar do 

“outro” é o de uma suposta superioridade justificada por uma nostalgia aos valores culturais 

europeus, e os resíduos da cultura africana são recorrentemente associados à inferioridade? 

Existe ainda dento deste cenário a recorrente negação dos processos de racismo e a incitação a 

afirmar uma identidade brasileira mestiça e pacífica, eliminando e negando as diferenças e 

tensionamentos. Em Tornar-se Negro a psicanalista Neusa Santos Sousa (1983) nos aponta 

alguns caminhos e possíveis respostas para entendermos a situação das pessoas negras diante 

destas questões, e os caminhos politicamente possíveis para a construção de suas identidades.  

Ao estudar a mente dos negros que passaram por um processo de ascensão social, através de 

alguns estudos de caso a pesquisadora tenta mapear as consequências do racismo no perfil 

psicológico destas pessoas, em especial daqueles que conseguiram determinado deslocamento 

na pirâmide social e que tendem a se adequar a uma série de valores impostos pela 

branquitude.  

No clássico Pele Negra Máscaras Brancas, Frantz Fanon (2008) em um estudo, que 

tenta também desvendar psicologicamente as violências do racismo, vai partir da afirmação de 
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que o negro nem sequer é humano, tendo em vista que os valores da construção de tal 

humanidade se deram a partir de referenciais brancos europeus. O devir do negro desta forma, 

irá seguir o fluxo em busca dessa humanidade negada, já que os valores associados à 

negritude são tidos como algo ruim. “Então tentarei simplesmente fazer-me branco, isto é, 

obrigarei o branco a reconhecer minha humanidade” (FANON, 2008, p.56). A alteridade para 

o negro neste caso não é outro negro, é o branco. É a partir deste pressuposto que Neusa 

Sousa (1983) irá trabalhar em sua tese, voltando-se para negros e negras que ascendem 

socialmente e buscariam se tornarem legítimos da alcunha da branquitude, ou seja, ter 

reconhecida sua humanidade, negando neste processo a sua identidade negra.  

O sistema pós-escravagista funcionou no Brasil de forma ambígua, ora abria brechas 

para ascensão social e possibilidades para o negro tornar-se “humano”, nos termos orientados 

segundo os ideais da branquitude, ora construía barreiras diversas para a população negra. 

Desta forma, para Sousa (1983) a história da ascensão social da população negra brasileira é a 

“história de sua assimilação aos padrões brancos de relações sociais” (p.23). Neste processo 

de assimilação de valores da branquitude o negro renuncia a sua identidade negra, para assim 

ser aceito dentro de determinados padrões sociais de “brancura”. A pessoa negra, sob esse 

olhar, acredita então neste mito segundo o qual o “ser branco” significaria a humanidade e 

tudo de positivo que existe nela. O branco nesta metáfora é o racional, o positivo, o negro 

seria o sentimental, animalesco, numa sociedade que é quase toda alicerçada no racionalismo 

europeu. Isto explica o fato de constantemente a cultura negra ser associada ao 

entretenimento, à música, ao futebol, como se, naturalmente, pessoas negras fossem boas 

nestes campos. Até nas instâncias em que os negros teoricamente levariam certa vantagem há 

a reprodução do racismo estrutural.  

Assim é que para afirmar-se ou para negar-se, o negro toma o branco como marco 

referencial. A espontaneidade é um direito negado, não lhe cabe simplesmente ser – 

há que estar alerta. Não tanto para agir, mas sobretudo para evitar situações em que 

seja obrigado a fazê-lo abertamente (SOUSA, 1983, p. 27).               

 

À vista disso, o ideal de ego das pessoas negras, estrutura mediante a qual “se produz a 

conexão da normatividade libidinal com a cultural” (SOUSA, 1983, p. 33) é o pensamento 

hegemônico de uma concepção de branquitude que opera de forma que seja extirpada, negada 

e expurgada qualquer “mancha negra”. Portanto, o esforço político para Sousa (1983) é o de 

fazer emergir a existência desta cultura negada, para que estas pessoas negras possam 

“recuperar a auto-estima, de afirmar sua excelência, de marcar o seu lugar” (SOUSA, 1983, p. 

44). Ou seja, romper com as estruturas das figuras primárias, abdicar o fetiche pelo ser 
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branco. Somente através deste processo segundo a autora, é que seria possível tornar-se [de 

fato] negro: 

Ser negro é, além disto, tomar consciência do processo ideológico que, através de 

um discurso mítico acerca de si, engendra uma estrutura de desconhecimento que o 

aprisiona numa imagem alienada, na qual se reconhece. Ser negro é tomar posse 

desta consciência e criar uma nova consciência que reassegure o respeito às 

diferenças e que reafirme uma dignidade alheia a qualquer nível de exploração. 
Assim, ser negro não é uma condição dada, a priori. É um vir a ser. Ser negro é 

tornar-se negro (SOUSA, 1983, p. 77). 

 

Nesta perspectiva aquilo que categorizamos aqui como aspecto residual da cultura 

africana, que no Brasil é ressignificado naquela fornalha colonial lembrada por Hall e se torna 

cultura afro-brasileira, é de fundamental importância e tem papel central na luta contra o 

racismo. A imprensa negra e posteriormente as mídias negras em suas produções ao longo da 

história estiveram se contrapondo a essa alteridade que tem como peça central a busca pela 

branquitude. De modos específicos em cada tempo histórico, os jornais negros operaram de 

forma a despertar esta consciência da condição de ser negro, mesmo nos pasquins em que 

defendia-se a ideia de um povo brasileiro, a demarcação deste lugar de “cor” esteve sempre 

presente como principal marco desta imprensa e fazer comunicacional. Diante desta gama de 

complexidades que exige determinado esforço ao pensar as identidades para além dos 

essencialismos e caminhos teoricamente mais fáceis e cômodos, é preciso mapear as 

principais estratégias, tendo em vista a superação do racismo e um entendimento das 

diferenças como algo enriquecedor e produtivo. Isso sem dúvidas passa por este despertar e 

construção de consciência do ser negro no mundo, como enfatiza Fanon (2008): 

Em outras palavras, o negro não deve mais ser colocado diante deste dilema: 

branquear ou desaparecer, ele deve poder tomar consciência de uma nova 

possibilidade de existir; ou ainda, se a sociedade lhe cria dificuldades por causa de 

sua cor, se encontro em seus sonhos a expressão de um desejo inconsciente de 

mudar de cor, meu objetivo não será dissuadi-lo, aconselhando-o a “manter as 
distâncias”; ao contrário, meu objetivo será, uma vez esclarecidas as causas, torná-lo 

capaz de escolher a ação (ou a passividade) a respeito da verdadeira origem do 

conflito, isto é, as estruturas sociais (p.95-96). 

 

 

1.3 – O racismo e a necropolítica 

 

Todas estas discussões acerca de identidades e disputas culturais e simbólicas em 

torno delas relacionadas também à atuação dos meios de comunicação e especificamente aqui 

às mídias negras, estão associadas a um processo central que é o racismo. Estamos falando 

aqui de uma concepção social da raça, levando-se em conta que dentro das ciências naturais 
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uma série de pesquisas refutou a ideia de raças entre os humanos. Porém, os valores atribuídos 

aos diferentes povos pelo naturalismo emergiram cultural e socialmente gerando uma série de 

problemas sociais que são o cerne de lutas contra variadas formas de opressão. A imprensa e 

mídias negras em geral se justificam em dado nível pelo fato de ser necessário enfrentar tal 

problema, tendo como cerne as lutas contra o racismo, mesmo que sejam materializadas de 

formas diferentes. Quando se estende a discussão para um campo geopolítico e mais amplo, 

outras várias questões merecem ser analisadas. As configurações atuais dos estados-nação e a 

forma de agir destes na construção de pessoas como inferiores merecem também ser 

destacadas, já que são estruturas de poder e hegemonia que funcionam de forma a interferir 

diretamente na construção de diversos corpos. Também parece evidente que o racismo se 

transforma diante deste terreno de disputas simbólicas, e seu modus operandi varia de acordo 

com os contextos ao qual estão atrelados.    

Dito isto, a concepção de racismo utilizada aqui considera as transformações pelas 

quais passou ao longo dos anos e suas variações de acordo com as realidades sociais e 

históricas. O racismo do Brasil atual é diferente, por exemplo, da dinâmica dos Estados 

Unidos, por fatores históricos, locais e que estão vinculados às maneiras pelas quais foram 

construídas as identidades culturais nestes dois países. Diferente do país norte americano, 

onde em dado momento foram institucionalizadas por legislação as políticas segregacionistas, 

no Brasil após a abolição tardia da escravização, em 1888, nenhuma lei separou 

escancaradamente a sociedade, o que contribuiu na constituição do mito da democracia racial 

e da visão, já mencionada, de um país mestiço em que três raças (negro, branco e índio) 

conviveriam pacificamente. O racismo atual no país por sua vez opera de modo diferente do 

que operou no século passado, considerando que estamos observando uma sociedade em 

constante transformação. Assim como não é possível fixar valores relativos às identidades, 

também não é com o conceito de racismo, de forma que é preciso entendê-lo como algo que 

opera entre constâncias e mudanças.   

O sociólogo Octavio Ianni (2004) classifica a ideologia do mito da democracia racial 

como cruel, “porque implica neutralizar eventuais reações ou protestos, reivindicações ou 

lutas dos estigmatizados, definidos de antemão como participantes tolerados da ‘comunidade 

nacional’” (p.25). Este posicionamento ideológico está também presente em outros países da 

América Latina, e na opinião de Carlos Moore (2007), é uma das formas mais elaboradas do 

racismo, justamente por eliminar as diferenças e dificultar a tomada de consciência por parte 

das populações negras do problema que representa o racismo em nosso tecido social. 
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Recaímos novamente na construção dos estados-nação e na metáfora que permeia muitos 

destes espaços geopolíticos, segundo a qual todos habitantes destes lugares representariam um 

só povo, uma só pátria. Especificamente no Brasil em linhas gerais esta ideologia é efetiva, de 

modo que a forma com que o racismo opera na sociedade brasileira é considerada “sutil”, 

tendo em vista que não se assumiu institucionalmente políticas declaradamente 

segregacionistas. Isso fez com que, por muito tempo e ainda hoje, o racismo fosse negado 

tanto pelo Estado Brasileiro, como pela sociedade em geral. Recentemente o atual presidente 

da República, o político de extrema-direita Jair Bolsonaro, fez exatamente isto quando 

questionado sobre o tema, respondendo que o racismo é algo raro no país
1
.  

Indo para as origens do conceito de racismo, o termo vem de “raça”, originalmente 

derivado do latim, ratio, e significa, dentre outros sentidos, espécies. O “epicentro” comum 

do racismo são as concepções naturalistas e religiosas que surgem a partir do século XV na 

Europa, após a “descoberta do Novo Mundo”
2
. Os colonizadores utilizaram formas de 

classificar aqueles novos seres encontrados nas Américas, construindo-os como não humanos. 

Além disto, nos próprios países da Europa, como na França do século XVII, a raça passa a ser 

utilizada para classificar a diversidade humana. O conceito de raças puras foi transportado da 

Botânica e da Zoologia para legitimar relações “de dominação e de sujeição entre classes 

sociais (Nobreza e Plebe), sem que houvesse diferenças morfo-biológicas notáveis entre os 

indivíduos pertencentes a ambas as classes” (MUNANGA, 2004, p.15). De acordo com o 

autor, os francos, que possuíam origem germânica em contraposição aos gauleses, se 

consideravam uma raça distinta e de sangue puro, insinuando habilidades naturais que 

justificavam a dominação sobre os gauleses, considerados plebe. 

O iluminismo no século XVIII inaugura um período em que a cor da pele passou a ser 

considerada “como um critério fundamental e divisor d’água entre as chamadas raças. Por 

isso, que a espécie humana ficou dividida em três raças estanques que resistem até hoje no 

imaginário coletivo e na terminologia científica: raça branca, negra e amarela” (MUNANGA, 

2004, p. 17). No século XIX acrescentam-se outros critérios morfológicos à definição de raça, 

como os formatos do nariz, boca, crânio, etc. É neste período graças ao surgimento da 

                                                             
1 Entrevista disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=xMDcEo0_BV0 >. Acesso em: 12 de ago. de 

2019. 
2 Carlos Moore (2007), no entanto, defende a tese de que o racismo vem de muito antes da Modernidade e 

descoberta do “Novo Mundo” e da ideia de raça. Para o autor desde antes do que é possível mensurar 

historicamente, o fenótipo negro foi carregado por estigmas e referências negativas. “Com efeito, desde seu 

início, na Antiguidade o racismo sempre foi uma realidade social e cultural pautada exclusivamente no fenótipo, 

antes de ser um fenômeno político e econômico pautado na biologia.” (p.22). No entanto, do ponto de vista 

comunicacional o fenótipo, não é autoevidente e só adquire sentindo se relacionado às interações sociais, 

políticas e culturais.  

https://www.youtube.com/watch?v=xMDcEo0_BV0
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genética humana, que se descobre que o conceito de raças humanas não faz sentido
3
, de forma 

que as raças passam a ser encaradas como um conceito cientificamente inoperante para 

explicar a diversidade humana.  

O grande problema, porém, é que quando os naturalistas classificaram a diversidade 

humana por raças, orientados por um pensamento político tendo em vista disputas pela 

hegemonia, hierarquizaram e atribuíram valores socioculturais a estas classificações para 

legitimar a dominação e suposta superioridade do branco europeu sobre os outros povos. É o 

inicio da chamada raciologia, uma teoria pseudocientífica que foi desenvolvida e utilizada no 

início do século XX e aos poucos atingiu os tecidos sociais, dando origem a correntes 

ideológicas como o nazismo e o fascismo. Desta forma a ideia de raça saiu do campo da 

biologia para o social (MUNANGA, 2004). À medida que esta ideia passa a integrar o 

imaginário coletivo e se espalha por diversas sociedades, o racismo como concepção social 

vai estar imbricado a fatores que influenciaram no modo como operou nos diferentes lugares 

do mundo. As identidades são então um importante fator para isso, já que o racismo está 

atrelado à construção de diferenciação. As diferenças de fenótipo neste caso tiveram papel 

decisivo, mas como já observado, variaram, haja vista que não existe “pureza racial”. Para 

além do que é a mestiçagem no Brasil, no mundo é uma realidade, considerando que refere-se 

à mestiçagem não no sentido político-ideológico da construção da nação brasileira, mas no 

sentido de mistura genéticas e culturais entre povos e etnias, ou “raças”, já na sua concepção 

social. “Os conceitos de negro, branco e mestiço não significam a mesma coisa nos Estados 

Unidos, no Brasil, na África do Sul, na Inglaterra, etc. Por isso que o conteúdo dessas 

palavras é etno-semântico, político-ideológico e não biológico.” (MUNANGA, 2004, p. 20). 

Por isso que, para o autor a identidade do negro no Brasil está carregada de um valor político, 

é uma posição.    

Esta identidade política é uma identidade unificadora em busca de propostas 

transformadoras da realidade do negro no Brasil. Ela se opõe a uma outra identidade 

unificadora proposta pela ideologia dominante, ou seja, a identidade mestiça, que 

além de buscar a unidade nacional visa também a legitimação da chamada 

democracia racial brasileira e a conservação do status quo (MUNANGA, 2004, 

p.29). 

 

Este caráter de dinamismo do racismo, como uma estrutura construída socialmente e 

que vai se transformando e se moldando de acordo com os diferentes momentos históricos e 

                                                             
3 Biologicamente o termo raça é um “subnível” ou subgrupo de determinada espécie, precisando assim haver 

uma diferença significativa dentro de uma mesma espécie, não tanto que impeça o cruzamento entre diferentes 

raças da mesma espécie, nem tão pouco que não cause significativas diferenças físicas. Na espécie humana não 

existem diferenças genéticas significativas para justificar o conceito biológico de raças. (TRAVITZKI, 2014).  
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territórios, é também enfatizado por Octavio Ianni (2004). Para o autor, o racismo “Modifica-

se ao acaso das situações, das formas de sociabilidade e dos jogos das forças sociais, mas 

reitera-se continuamente, modificada, mas persistente” (p. 21). Por se tratar de um aspecto 

dominante culturalmente na sociedade, o racismo apesar da transformação pela qual passa, 

conserva determinados aspectos que são estruturais e se prestam justamente como 

legitimadores de uma condição sociocultural. Então, por mais que tenhamos uma 

transformação no modo que opera, existe um aspecto persistente. No escravismo, por 

exemplo, quando não era chamado ainda de racismo, as populações negras eram exploradas 

como mercadoria, enquanto atualmente os principais descendentes destas populações, 

classificadas pelo IBGE como pretos e pardos, estão sujeitos em sua maioria a subempregos
4
. 

Mudou a forma como o racismo opera, porém o aspecto central, a opressão econômica e 

social, é persistente. 

Sob vários aspectos, essa ideologia racial é transmitida por gerações e gerações, 

através dos meios de comunicação, da indústria cultural, envolvendo também 

sistema de ensino, instituições religiosas e partidos políticos; e tem sido, 

continuando a ser, um componente nuclear da cultura da modernidade burguesa. 

Esse é o contexto em que formula, cria ou engendra “o mito da democracia racial”, 

significando que a sociedade brasileira seria uma democracia racial, sem ser uma 

democracia política e, muito menos, uma democracia social (IANNI, 2004, p. 24-

25). 

 

A concepção do racismo como uma constante social que se adapta e se transforma de 

acordo com os contextos locais, culturais, e históricos é aqui utilizada, tendo em vista que 

trabalhamos com uma dimensão cultural e política da comunicação articulada com uma 

perspectiva que considera os processos socioculturais como dinâmicos e em constante 

movimentação. Para entender as somas sociais que nos trouxeram até aqui, no entanto, é 

necessária também a compreensão de que as dinâmicas se alteram ao longo dos períodos 

históricos, sendo um aspecto central nestas transformações os recursos vitais para o sistema 

econômico hegemônico. Como assinala Calos Moore (2007), "desde o que conhecemos do 

seu início, o racismo surgiu e se desenvolveu em torno da luta pela posse e a preservação 

monopolista dos recursos vitais da sociedade” (p. 283). De acordo com o autor, estes recursos 

já foram na Antiguidade e no período colonial, território e bens e a própria força de trabalho 

(o trabalho escravo), e nas sociedades atuais se definem em grande medida pelas condições de 

acesso à educação, serviços públicos, serviços sociais, poder político e capital financeiro.  

                                                             
4 De acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2017 as populações 

negras e pardas recebem em média R$ 1,2 mil reais a menos que as populações brancas e estão condicionadas a 

maiores taxas de anafalbetismo, 9,9% entre pretos e pardos, 4,4% entre brancos, além de maior taxa de 

desocupação.  (IBGE, 2018). 
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Ao analisar as configurações modernas de democracia e nação, Achille Mbembe 

(2016) teoriza sobre o que chama de necropolítica, o poder de decidir sobre a vida e a morte 

das pessoas que soberanias politicamente legitimadas sob o prisma da racionalidade europeia 

possuem. O racismo funciona neste panorama como um norteador e regulador desta “escolha” 

das soberanias. Para o autor, a noção moderna de democracia e política é sintética e refém da 

conduta racional, considerando que o povo seja dotado de autoconhecimento e 

autorrepresentação. Por isso, cria-se uma série de normas políticas “conscientes” que nos 

diferenciaria de uma “sociedade da guerra”, ou de estados de exceção e extermínio. O autor 

recorre à concepção de biopoder de Foucault, segundo a qual os estados controlariam os 

corpos e regularia a vida. O ponto de partida é o racismo a partir da experiência do nazismo 

na Alemanha.  

Na formulação de Foucault, o biopoder parece funcionar mediante a divisão entre as 

pessoas que devem viver e as que devem morrer. Operando com base em uma 

divisão entre os vivos e os mortos, tal poder se define em relação a um campo 

biológico – do qual toma o controle e no qual se inscreve. Esse controle pressupõe a 

distribuição da espécie humana em grupos, a subdivisão da população em subgrupos 

e o estabelecimento de uma cesura biológica entre uns e outros. Isso é o que 

Foucault rotula com o termo (aparentemente familiar) “racismo” (MBEMBE, 2016, 
p. 128).  

    

Para Foucault a Alemanha Nazista teria sido o principal exemplo de Estado que 

conseguiu executar efetivamente esta função “assassina” tendo em vista a divisão de 

subgrupos através do racismo. “Ao fazê-lo, tornou-se o arquétipo de uma formação de poder 

que combinava as características de Estado racista, Estado assassino e Estado suicida.” 

(MBEMBE, 2016, p. 128). O biopoder funcionaria, segundo esta perspectiva, de forma que o 

medo do “outro” representaria uma ameaça contra “minha vida”, tornando necessária sua 

aniquilação biológica e física. Mbembe, porém, vai mais além da Alemanha nazista, 

considerando que qualquer análise sobre o terror da biopolítica na modernidade ocidental 

deve tomar como ponto primeiro o processo escravagista.  

Qualquer relato histórico do surgimento do terror moderno precisa tratar da 

escravidão, que pode ser considerada uma das primeiras instâncias da 

experimentação biopolítica. Em muitos aspectos, a própria estrutura do sistema de 

colonização e suas consequências manifesta a figura emblemática e paradoxal do 
estado de exceção (MBEMBE, 2016. p.130). 

 

     

 Para o filósofo africano a condição de escravo representa uma tripla perda: de “lar”, de 

direito sobre o próprio corpo e de direitos políticos, equivalendo a uma dominação absoluta, 

uma morte social segundo a qual geraria a perda da humanidade. A fazenda a qual o 

escravizado está atrelado, neste processo, diferentemente de uma comunidade, não condiciona 
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a este escravo a possibilidade de exercício de poder, visto que ele simplesmente pertence a um 

mestre. “A vida de um escravo, em muitos aspectos, é uma forma de morte em vida.” 

(MBEMBE, 2016, p. 132). Foi na experiência da escravização que a seleção de raças, 

proibição de casamentos mistos, esterilização forçada e extermínios dos povos vencidos 

foram inicialmente testados, portanto para o autor o colonialismo é o laboratório da barbárie 

da modernidade.  

Em suma, as colônias são zonas em que guerra e desordem, figuras internas e 

externas da política, ficam lado a lado ou se alternam. Como tal, as colônias são o 

local por excelência em que os controles e as garantias de ordem judicial podem ser 

suspensos – a zona em que a violência do estado de exceção supostamente opera a 
serviço da “civilização” (MBEMBE, 2016, p. 133) 

 

Observamos exemplos do funcionamento da necropolítica quando analisamos os 

países que passaram pelo processo de colonização, as ocupações coloniais contemporâneas 

em alguns países africanos e a ocupação colonial da Palestina, este último é para Mbembe 

(2016) o exemplo mais bem sucedido do necropoder. Nestes casos há uma concatenação de 

vários poderes: disciplinar, biopolítico e necropolítico, tendo em vista a regulação de diversas 

formas reais e simbólicas da morte. A morte física e violência militar só são resultados da 

soma de várias outras mortes e violências “invisíveis”, por isso são uma política, um poder, 

que se estende a todo tecido social. As máquinas de guerra nestes contextos auxiliam a busca 

de soberania dos estados-nação, sendo parte da materialidade do necropoder, sua capacidade 

de subjugar a vida ao poder da morte. Este cenário de horror reconfigura as relações e os 

conceitos de resistência, sacrifício e terror. O autor enfatiza que morte para os subjugados ao 

necropoder pode ser uma forma de resistência, uma forma de poder diante da impotência.  

 Podemos considerar que no Brasil contemporâneo o racismo estrutural faz parte de 

uma necropolítica que atinge níveis assustadores de sucesso e efetividade. Desde os índices 

alarmantes de assassinatos e mortes de jovens negros
5
, a uma série de mortes simbólicas, 

como a morte da consciência assinalada por Neusa Sousa (1983), o racismo opera na 

sociedade brasileira de forma a regular a morte, tanto quanto a vida, das populações negras. O 

que aparentemente é contraditório, tendo em vista que as bases racionalistas e humanistas de 

nossa sociedade ocidental tendem a nos fazer acreditar que a política e as democracias 

funcionariam de forma a gerenciar as vidas das pessoas. No entanto, como nos mostra 

Mbembe (2016), o que acontece em termos práticos pode ser o completo oposto, e o que 

                                                             
5 De acordo com o Atlas da Violência de 2019, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2017 no Brasil aconteceram 65.602 homicídios, 75,5% das 

vítimas eram negras. Para cada não negro vitima de homicídio, houve 2,7 negros mortos. Quando se faz o recorte 

de gênero, percebe-se que as mulheres negras são também as que mais sofrem com os assassinatos, das 4.936 

mulheres mortas, 66% eram mulheres negras. (ATLAS DA VIOLÊNCIA 2019, 2019).  
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existe em muitos casos nos estados-nação contemporâneos é uma política que visa à 

subjugação da vida ao poder da morte. 

 Os conceitos de diáspora, identidade e racismo discutidos a partir de Stuart Hall (2000, 

2003), Paul Gilroy (2001), Neusa Sousa (1983), Kabengele Munanga (2004), Octavio Ianni 

(2004) e Liv Sovik (2009), estão diretamente relacionados, e precisam ser pensados de forma 

a encontrar soluções teóricas e também práticas, tendo em vista que, mais que problemáticas 

acadêmicas estamos lidando com problemas de mundo, e a Universidade não é externa a isto. 

Nestes primeiros tópicos foi feito um esforço para articular estes conceitos centrais pela ótica 

do prisma cultural a partir da leitura de Williams (1979). A diáspora negra, pela sua 

magnitude e violência com que foi executada, reconfigura todo o modo de vida ocidental, tal 

como o processo do colonialismo europeu. Este terreno de disputas simbólicas e materiais é 

onde são constituídas as identidades, que são múltiplas e não fixadas, por mais que haja uma 

série de tentativas de contingenciá-las, e até mesmo eliminá-las através das necropolíticas. As 

mídias negras estão dentro destas formações culturais, e fazem parte desse jogo de correlações 

de forças, constituindo e sendo constituídas. Entendê-las a partir dos imbricamentos destes 

processos é um dos objetivos deste trabalho.  

 

 

1.4 - Entendendo as mídias negras a partir do Mapa das Mediações 

 

Metodologicamente pensando a comunicação a partir da cultura, como explicitado nos 

tópicos anteriores, os objetos de pesquisa são analisados em suas relações materiais e 

simbólicas. Para as análises propostas o principal operador é o mapa das mediações de 

Martín-Barbero (2008). O mapa das mediações proposto pelo autor é convocado para 

compreender os processos que envolvem os veículos analisados, articulados às suas formas 

comunicacionais. Para ele, as análises da comunicação devem ser feitas a partir das mediações 

e não das lógicas de produção, pois a mediação é o espaço de onde se provêm às construções 

que delimitam e configuram a materialidade social.  

No livro Dos Meios às Mediações Martín-Barbero (1987) propõe um mapa noturno 

como metodologia de análise da comunicação para televisão, redesenhando os conceitos 

básicos para avançarmos “tateando” no escuro os fenômenos sociais da comunicação. 

Segundo o autor nas teorias anteriores do campo predominavam duas correntes: uma mais 

funcionalista, em que as análises se debruçavam sobre o funcionamento dos meios de massa 



48 
 

 

 

se concentrando no modelo emissor, recepção, meio e mensagem, o que acabava por reduzir a 

comunicação a algo estritamente tecnológico; e outra de origem marxista vinculada à teoria 

crítica, que enxergavam os meios com aparatos de manipulação de uma classe social sobre 

outra. Desta maneira, Martín-Barbero (1987) faz a proposta de um modelo em que 

desloquemos o olhar das mídias, e consideremos os seus usos sociais a partir da cultura.  

Um mapa que sirva para questionar as mesmas coisas - dominação, produção e 

trabalho - mas a partir do outro lado: as brechas, o consumo e o prazer. Um mapa 
que não sirva para a fuga, e sim para o reconhecimento da situação a partir das 

mediações e dos sujeitos (MARTÍN-BARBERO, 1987, p. 288).        

 

No primeiro mapa estão presentes inicialmente as seguintes mediações: cotidianidade 

familiar, a temporalidade social e a competência cultural.  Segundo a concepção do autor, a 

cotidianidade familiar não seria “apenas subproduto da pobreza e das artimanhas da ideologia, 

mas também espaço de algumas formas de relação primordial e de algumas vivências que não 

são menos fundamentais só por serem ambíguas” (MARTÍN-BARBERO, 1987, p. 295). A 

temporalidade social neste caso seria de outra ordem que não a capitalista e regida pelo 

relógio do trabalho, seria sim “constituinte da cotidianidade, é um tempo repetitivo, que 

começa e acaba para recomeçar, um tempo feito não de unidades contáveis, mas sim de 

fragmentos” (MARTÍN-BARBERO, 1987, p. 295). A competência cultural estaria desta 

forma atrelada às vivências dos indivíduos e suas construções sociais para além do que se 

consome na televisão, diz respeito às experiências vivenciadas no cotidiano.   

No prefácio à 5ª edição espanhola do livro, o autor detalha os caminhos para 

aprofundar sua primeira proposição, desenhando de forma literal o mapa e apontando seu 

funcionamento. Como o próprio Martín-Barbero (2008) diz: 

As transformação que passam os mediadores socioculturais, tanto os tradicionais 

(escolas, igrejas, família bairro) como ‘nos novos atores e movimentos sociais 

emergentes que, como as organizações ecológicas ou de direitos humanos, os 

movimentos étnicos ou de gênero, introduzem novos sentidos do social e novos usos 

sociais dos meios (p. 20) .  
 

A atuação das mídias negras no Brasil buscou ao longo dos diversos momentos 

históricos subverter as lógicas de produção da mídia hegemônica e da comunicação padrão, 

propondo desta forma novos usos sociais para os meios. No mapa, Martín-Barbero traz ao 

centro Comunicação, Cultura e Política, e propõe dois movimentos, um diacrônico entre 

MATRIZES CULTURAIS e FORMATOS INDUSTRIAIS, e outro sincrônico entre 

LÓGICAS DE PRODUÇÃO E COMPETÊNCIAS DE RECEPÇÃO.  Todos estes polos dos 

circuitos, a depender dos movimentos, são mediados por processos diferentes. A ritualidade 

media a relação dos Formatos Industriais com as Competências da Recepção, e refere-se às 
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múltiplas trajetórias de leitura.  Na socialidade, que media das Matrizes Culturais e a 

Recepção, “a comunicação se revela uma questão de fins – da constituição dos sentidos e da 

construção e desconstrução da sociedade” (MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 18). Se as mídias 

negras se propõem ao combate contra o racismo, esta mediação é onde os produtos buscam 

impactar com suas produções. As tecnicidades, que se situam entre as Lógicas de Produção e 

os Formatos Industriais, nos põem diante de uma “fusão de cérebro informação que substitui a 

tradicional relação do corpo com a máquina” (MARTÍN-BARBERO, 2006, p.57). Já a 

institucionalidade, entre as Matrizes Culturais e as Lógicas de Produção, para Martín-Barbero 

tem sido sempre uma mediação densa de “interesses e poderes contrapostos”, afeta 

diretamente a regulação de discursos por parte do Estado. Em contrapartida por parte dos 

cidadãos, maiorias e minorias, a mediação destaca a sua atuação na busca para defender seus 

direitos e “re-constituir o social”.  

 

 

 

Figura 1 

Mapa das mediações Martín-Barbero (2008 – p.16) 

 

  

 As análises feitas nesta pesquisa irão se concentrar principalmente na parte superior do 

mapa, onde constam as lógicas de produção e as mediações: institucionalidade e tecnicidade. 

Não obstante, ao longo da pesquisa outras partes do mapa são convocadas quando necessárias 

apesar de não aprofundadas, a exemplo das competências de recepção e das demais 
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mediações: socialidade e ritualidade.  Mais recentemente o teórico vai complexificar mais 

ainda o pensamento tendo em vista o cenário de mudanças tecnológicas e vai propor um novo 

mapa, o das mutações culturais que não é utilizado nas análises realizadas nesta pesquisa, mas 

amplia o olhar sobre a dimensão de transformação dos processos comunicacionais. Estamos 

entrando, de acordo com o autor, num momento em que as matrizes culturais da comunicação 

estão se tornando as matrizes comunicativas da cultura. Desta forma a imprensa negra pode 

ser entendida como matriz comunicativa do que se é produzido hoje pelas mídias negras, por 

exemplo. Martín-Barbero (2009) acrescenta a este mapa das mutações novas mediações: 

tempo, espaço, migrações e fluxos. “Então as mediações passam a ser transformação do 

tempo e transformação do espaço a partir de dois grandes eixos, ou seja, migrações 

populacionais e fluxos de imagens” (MARTÍN-BARBERO, 2009, n.p). Neste cenário o autor 

aponta para dois processos que implicam nas transformações do lugar da cultura: a 

revitalização das identidades e a revolução das tecnicidades.  

Os processos de globalização têm reavivado a questão das identidades culturais – 
étnicas, raciais, locais, regionais – a ponto de convertê-las em protagonistas de 

grande parte dos conflitos internacionais mais violentos e complexos dos últimos 

anos, ao mesmo tempo em que as identidades, incluindo as de gênero e idade, 

reconfiguram a força e o sentido dos laços sociais e as possibilidades de convivência 

no nacional e no local (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 23).  

 

 Cabe aqui problematizar essa visão do autor acerca das identidades, que ao longo da 

história e para o objeto que aqui estudamos sempre foi algo central, e como será debatido no 

próximo capitulo foi vital para as mídias negras, de forma que o que acontece hoje não se 

trata de uma revitalização. As publicações da imprensa negra existiram e existem porque os 

conflitos (ou massacres) internacionais violentos construíram-se como realidades para as 

populações negras. É a partir destes conflitos que se forjam as identidades brasileiras, como 

demonstrado nos tópicos iniciais deste capítulo. Quando se fala de comunicação negra a 

identidade sempre foi a principal mediação. É compreensível que o autor fale em revitalização 

de identidades, já que aprofunda-se cada vez mais os debates acerca do tema e com a inclusão 

de novas maneiras de forjá-las. Porém, para o estudo aqui realizado, essa concepção deixa 

escapar este fator central das mídias negras que não é algo de agora. O que o autor chama de 

revolução de tecnicidades, gera novas articulações e novas possibilidades para que as 

identidades ganhem visibilidade e protagonismo político, porém a importância deste marcador 

para as mídias negras é comprovado historicamente.  

 Outro aspecto que é caro a esta pesquisa e serve para avançarmos no debate acerca do 

Mapa das Mediações é a dimensão da experiência, que para Jorge Cardoso Filho (2012) 
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Martín-Barbero deixa escapar em seus mapas. Para o autor: “é na experiência que se 

manifestam, portanto, as transformações sociais que estão em operação” (CARDOSO FILHO, 

2012, 178). A partir da ideia de usos sociais dos meios proposto pelo próprio Martín-Barbero, 

Cardoso Filho (2012) aponta que a proposta deixa de apreender a dimensão material nas 

pesquisas. Desta forma o autor articula a ideia de gêneros culturais proposta por Itania Gomes 

como aspecto central no mapa de Barbero ao debater os gêneros televisivos, e faz emergir a 

partir disto a ideia de experiência. O pesquisador explica que “o mapa das mediações não 

garante a identificação dos diferentes níveis de constrição que os gêneros culturais exercem 

nas suas manifestações materiais, os textos, nem no modo como estes interagem com os 

sujeitos no desenvolvimento da experiência.” (CARDOSO FILHO, 2012, p. 180). Ele propõe 

então desenvolver procedimentos que permitam apreender materialmente a experiência, 

considerando principalmente dois aspectos:  

a) o padrão de experiência (uso social) instituído pela última configuração do 

mapa das mediações, e; b) as possíveis transformações na experiência que 

emergem das rupturas com os usos sociais hegemônicos e processos 

contemporâneos de midiatização (CARDOSO FILHO, 2012, p. 181).  

 

 Assim o autor propõe um mapa de relevo para abordagem material. Se referenciando 

em um estudo que o filosofo Friedrich Klitter faz de Friedrich Nietzsche, ele aponta três 

procedimentos para atingir a materialidade da experiência. Primeiramente uma descrição dos 

aparatos que possibilitam o armazenamento, transmissão e reprodução de certos 

objetos/conteúdos. Identificação dos “ruídos” que podem ser trazidos pelas medialidades 

daquelas práticas. E por fim descrever o corpo como o âmbito de convergência das práticas 

culturais, também como um medium, conformado e reformado pelo sistema de notação no 

qual está inserido. Estes processos possibilitariam apreender a materialidade das experiências 

dos objetos pesquisados. Utilizamos aqui a discussão proposta por Cardoso Filho (2012) 

como uma forma de dar “relevo” à experiência social, porém não o abordamos através de suas 

materialidades como propõe o pesquisador.   

 

   

1.5 – Mídias negras e o processo de midiatização  

 

 Avançando ainda mais na discussão, é importante aqui elucidar um dos conceitos 

utilizados para entender o processo no qual se inserem as mídias negras trabalhadas nesta 

pesquisa. Nos últimos anos, sobretudo nestas duas primeiras décadas do século XXI, as 

comunicações de todo mundo têm passado por uma série de transformações, que mais que 



52 
 

 

 

apenas mudar as ferramentas, têm mudado a forma de nos comunicarmos e as maneiras de 

nos relacionarmos. Para além de mudanças de tecnologia, elas transformam não somente a 

comunicação, como também as relações e os tempos sociais. Evidentemente que ainda em 

meados do século XX, como aponta Williams (1979), os sistemas de comunicação já haviam 

se tornado instituições-chaves nas sociedades capitalistas desenvolvidas e que eles deveriam 

ser observados como tal. Portanto, as mudanças na comunicação são oriundas de uma série de 

mudanças no âmbito cultural, e as apropriações destes novos aparatos impactam diretamente 

no modo como vivem as sociedades ocidentais.  

 Levando-se em conta que não é possível dissociar os sistemas de comunicação do 

modo de vida em sociedade, o processo de globalização transformou a sociedade mundial de 

maneira que estes sistemas influenciam diretamente em nosso modo de vida. O tipo de uso 

que é feito da internet tem papel central neste processo, criando novos espaços de interação e 

sociabilidade, bem como transformações profundas nos modos de vida. É evidente também 

que é preciso a compreensão de que não se trata de um processo unilateral, apesar da força de 

impacto econômico que estes sistemas globais têm sobre o mundo, há ainda uma considerável 

parcela da população mundial que não tem acesso a sistema de internet, ou quando o tem é de 

maneira vigiada pelo Estado. Como assinala Martín-Barbero (2006) é preciso entender que 

essas mudanças dos processos socioeconômicos da globalização chegam num ritmo diferente 

nas periferias do mundo. Esta centralidade das comunicações é desproporcional nos países em 

que o crescimento da desigualdade afeta diretamente a sociedade. De acordo com Muniz 

Sodré (2006) essas transformações acarretam algumas mudanças: 

De fato muda a natureza do espaço público, tradicionalmente animado pela política e 

pela imprensa escrita. Agora, formas tradicionais de representação da realidade e 

novíssimas (o virtual, o espaço simulativo ou telerreal) interagem, expandindo a 

dimensão tecnocultural, onde se constituem e se movimentam novos sujeitos sociais 

(p. 19).  

   

 Nestes processos o tempo real e o espaço virtual operam o redimensionamento da 

relação espaciotemporal clássica. Para o autor, estas novas configurações confirmam a 

hipótese de que a sociedade contemporânea rege-se pela midiatização, ou seja, pela 

virtualização das relações humanas. Cabe então entender o que o autor vai chamar de 

midiatização, já que é uma concepção distinta da adotada pelos estudos culturais e 

conceituada de outra maneira e com outro nome por Martín-Barbero (2009). Para Muniz 

Sodré (2006) as mídias tem papel cada vez mais central no tecido social, pois mais que mediar 

passam a criar novas relações, sujeitos e processos. É preciso, porém, fazer uma distinção 

acerca de “midiatização” e “mediação" (que por sua vez é diferente de interação). Mediação 
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na concepção de Sodré está relacionada à ação de fazer ponte, ou fazer comunicarem-se duas 

partes, toda sociedade cultural implica em processos mediadores simbólicos. A linguagem, 

por exemplo, é mediação universal. É uma concepção distinta se comparada aos mapas 

propostos por Martín-Barbero, onde mediação adquire o sentido voltado para cultura e 

experiência social dos indivíduos. Como assinalado no tópico anterior, na década de 1980 o 

autor propõe que voltemos os olhos Dos meios às mediações, para ele é a partir delas que 

devemos observar os processos comunicativos. O olhar se desloca dos aparatos de mídia, para 

os processos culturais que mediam as relações com os meios. Muniz Sodré (2006) por sua 

vez, ao conceituar midiatização
6
 volta os olhos novamente para os meios. De forma que, o 

que ele chama de midiatização:   

é uma ordem de mediações socialmente realizadas – um tipo particular de interação, 

portanto, a que poderíamos chamar de tecnomediações – caracterizadas por uma 

espécie de prótese tecnológica e mercadológica da realidade sensível, denominada 

médium. Trata-se de dispositivo cultural historicamente emergente no momento em 
que o processo de comunicação é técnica e mercadologicamente redefinido pela 

informação, isto é, por um produto a serviço da lei estrutural do valor, também 

conhecida como capital (SODRÉ, 2006, p. 20-21).      

 

 Prótese (do grego prosthenos que significa extensão) nesse caso não significa algo em 

separado do sujeito e sim uma extensão especular que o habita. Para o pesquisador, a 

canalização que implica a prótese midiática, para além de reflexo como espelho, implica na 

transformação da realidade vivida. No entanto, a “forma midiática condiciona apenas na 

medida em que permite hibridizações com outras formas vigentes no real-histórico” (SODRÉ, 

2006, p. 21). De acordo com o autor, consequentemente estas próteses funcionam de forma 

que são extensões dos corpos, e não uma espécie de tecnologia apenas capaz de representar 

determinada realidade ou autor social. Estamos falando de aparatos, que juntos com outros já 

existentes, irão desenvolver novas formas de sociologia cultural.  

 Para Sodré (2006) isto nos leva a um cenário de mediação social exacerbada, a 

midiatização, com espaço próprio e relativamente autônomo, em face e em relação com as 

formas interativas e mediações tradicionais. Existem os mecanismos clássicos de 

representação e os dispositivos do virtual, não se trata de uma mudança de paradigma, mas 

sim de relação social e de realidade. A partir de uma denominação de Aristóteles sobre 

qualificação particular de vida, Sodré (2006) propõe que a midiatização gera um novo modo 

                                                             
6 Vale ressaltar que teóricos brasileiros como Jose Luiz Braga (2012) tem se debruçado em estudos recentes 

acerca da midiatização e a construção do conceito. Segundo o autor o processo não se opõe a mediação, e 

funciona hoje como principal mediação dos processos sociais. “Nossa perspectiva sobre midiatização observa 

justamente esse deslocamento. Por diversas razões, já não se pode considerar ‘a mídia’ como um corpo estranho 

na sociedade. Com a midiatização crescente dos processos sociais em geral, o que ocorre agora é a constatação 

de uma aceleração e diversificação de modos pelos quais a sociedade interage com a sociedade” (p. 35).   
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de vida, designado em termos aristotélicos como “bios”. Bios theoretikos (vida 

contemplativa), bios politikos (vida política) e bios apolaustikus (vida prazerosa). A 

midiatização criaria, então um novo tipo de bios, uma esfera existencial nova. Para ele, a 

questão central de toda antropologia da comunicação deve ser então entender como esta nova 

esfera existencial age na realidade social e como altera as relações. 

 A este processo Martín-Barbero (2009) não vai denominar midiatização, vai chamar 

de entorno tecnocmunicativo
7
. Para o autor já não se trata de aparelhos ou simplesmente 

meios, por isso em seu mapa ele acrescenta dois processos que considera centrais nestes 

novos processos e assinalados no tópico anterior, identidades e tecnicidades. Desloca 

ritualidades e coloca ao lado de cognitividade, esta última outra mediação acrescentada ao 

mapa. Além disso, retira socialidade e institucionalidade, para colocar transformação. Estas 

novas mediações para o autor demonstram que estamos vivenciando uma mudança de 

temporalidade, um movimento de liberação de tempo e compressão oriundos do capitalismo 

feroz e das transformações no mundo do trabalho, que cada vez mais cria um exército de 

desempregados. Este cenário, porém abre espaço para novas possibilidades. “Então, viso às 

novas tecnologias enquanto permitem uma apropriação que, por sua vez, permitem a 

hibridação, a mestiçagem das culturas cotidianas da maioria com o que era a cultura da 

pequena elite que tinha a escritura” (MARTÍN-BARBERO, 2009, n.p).  

 Importante frisar aqui que o conceito de mestiçagem que o autor usa segue outra 

ordem em relação ao que discutimos anteriormente. Apesar de enfatizar que há “certa 

assimetria” na mistura densa entre povos e culturas e de reconhecer na sua obra os processos 

de resistência dos povos indígenas e das culturas populares, Martín-Barbero deixa de 

apreender (ou não discute mais a fundo) o fato da mestiçagem na América Latina ser 

construída de forma violenta, em que a cultura dominante branca europeia, funcionou de 

maneira impositiva em relação às culturas dos nativos e dos africanos em diáspora. A hibridez 

de que fala o autor se deve muito mais a um processo de resistências e negociações do que 

propriamente a um simples processo de mistura. Se tratando do contexto brasileiro, a 

mestiçagem é problemática tendo em vista que todo o processo de construção nacional sob os 

alicerces da democracia racial visava o apagamento das culturas negras e indígenas. É 

importante esta compreensão acerca da midiatização, tendo em vista que as mídias negras 

                                                             
7 Em entrevista concedida em 2009 quando questionado se há parentesco do entorno comunicativo com a bios 

midiático discutido por Muniz Sodré, Martín-Barbero responde que: “Sim, é isso, a imersão não é pontual, na 

base do eu ligo, desligo. Assim como estou imerso na natureza e nas instituições, agora estou imerso nesse 

terceiro entorno. Eu não posso ligar o computador sem saber que sou visto. Vejo, mas sou visto, não há forma de 

impedir isso” (MARTÍN-BARBERO, 2009). 
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contemporâneas operam dentro deste processo, de forma que o conceito e suas confluências e 

diferenças com a ideia de mediação, base para esta pesquisa, nos ajudarão na compreensão 

dos objetos analisados. No próximo capitulo vamos conhecer a matriz comunicativa das 

mídias negras, o vasto histórico da imprensa negra brasileira que desde pelo menos o século 

XIX faz uma produção com importante demarcador identitário, participando das disputas 

políticas, sociais e culturais.  
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2. IMPRENSA NEGRA E O HISTÓRICO DE ENFRENTAMENTO AO RACISMO 

NO BRASIL 

 

 

 

Viver sem conhecer o passado é viver no escuro 

Filme: Uma história de amor e fúria 

 

 

 

Ao longo da história do Brasil a imprensa se constitui como espaço de enfrentamento 

ao desenvolvimento do racismo na nossa estrutura social. A, assim chamada, imprensa negra 

participa de parte considerável da história destes povos, mesmo quando ainda vigorava a 

escravização no país. O ensino sobre a atuação das produções negras foi negligenciado nas 

instituições de ensino brasileiras, em um processo que se dá na relação com a construção do 

mito da democracia racial e a ideia de um Brasil como o paraíso da miscigenação discutidos 

no capítulo anterior. Este silenciamento é parte do epistemícidio
8
 que tornou desconhecida 

parcela importante da produção intelectual de homens e mulheres negras, não trazidas à tona 

por tempo considerável. De acordo com Santos (2011) O primeiro pesquisador a tirar os 

jornais negros do anonimato e trazer para o conhecimento acadêmico, dando status de 

documento histórico, foi o sociólogo francês Roger Bastide em 1951. Merece também 

destaque a pesquisa da brasileira Miriam Ferrara (1985), que em seus trabalhos fez importante 

levantamento da existência de dezenas de jornais negros paulistas e gaúchos.     

 O objetivo deste capítulo é fazer uma historicização da imprensa negra brasileira, para 

compreender como este movimento político, cultural e comunicacional se articula com as 

demais instâncias das lutas contra o racismo no Brasil. Para isso, foi realizada uma revisão 

bibliográfica com o intuito de levantar o histórico da imprensa negra, de modo a evidenciar 

que estiveram presentes ao longo das disputas políticas do país, não permanecendo alheias ao 

                                                             
8 Sobre o epistemícidio Sueli Carneiro (2006) afirma: “para além da anulação e desqualificação do conhecimento 

dos povos subjugados, um processo persistente de produção da indigência cultural: pela negação ao acesso a 

educação, sobretudo de qualidade; pela produção da inferiorização intelectual; pelos diferentes mecanismos de 

deslegitimação do negro como portador e produtor de conhecimento e de rebaixamento da capacidade cognitiva 

pela carência material e/ou pelo comprometimento da auto-estima pelos processos de discriminação correntes no 

processo educativo. Isto porque não é possível desqualificar as formas de conhecimento dos povos dominados 

sem desqualificá-los também, individual e coletivamente, como sujeitos cognoscentes. E, ao fazê-lo, destitui-lhe 

a razão, a condição para alcançar o conhecimento ‘legítimo’ ou legitimado” (p. 97). 
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que acontecia nos contextos nacionais e internacionais. Esta revisão não pretende sistematizar 

toda a história da imprensa negra, algo que obviamente recai numa impossibilidade e além do 

mais não é intenção da pesquisa, fora o fato dos estudos acerca da imprensa negra serem 

relativamente recentes e esbarrarem constantemente na dificuldade de encontrar registros. 

Porém, busca-se aqui fazer um esforço no sentido de historicizar nosso objeto de pesquisa e 

desvendar de modo articulado os processos históricos envolvidos na constituição das mídias 

negras.      

 Através de vestígios históricos e da literatura disponível nos principais trabalhos 

acerca do tema, foi feita uma síntese das produções da imprensa negra, a começar pelos 

manuscritos da Revolta dos Búzios, em 1798, usados como catalisador de um levante popular 

majoritariamente negro que aconteceu nas ruas de Salvador. A revisão perpassa pela imprensa 

negra do século XIX, utilizando como base o trabalho de Ana Flávia Magalhães Pinto (2006), 

que é o primeiro a se debruçar sobre as produções da imprensa negra neste período. Até então, 

a maioria dos trabalhos consideravam como marco do movimento os jornais paulistas do 

inicio do século posterior. No século XX há uma multiplicação das produções do gênero, em 

um primeiro momento influenciado pelas Associações e Agremiações dos Homens de Cor, 

derivadas da politização dos negros no período pós-abolição. Ao longo dos anos posteriores 

estas produções aparecem vinculadas a movimentos organizados das populações negras, como 

o Movimento Negro Unificado (MNU). Cabe salientar que, como todo e qualquer processo 

cultural e social, a imprensa negra é uma experiência diversificada, portanto, nenhuma das 

classificações trazidas à tona aqui é definidora, sendo apenas uma forma de olhar e 

esquematizar nossos problemas de pesquisa. Trata-se, portanto, de uma maneira de 

sistematizar através do viés cultural e comunicacional o que se tem de produções em um 

processo que não é estanque e se atualiza de acordo com os diversos contextos vivenciados. 

Sendo assim, para situarmos esta revisão cabe lembrar uma das definições utilizadas 

por Ana Flávia Magalhães Pinto (2006) acerca do que é a imprensa negra.  

A par das questões que definem a chamada imprensa negra brasileira, no que 

concerne a seu conteúdo e sua linha de atuação, pode-se, então, dizer que essa 

corresponde aos jornais que se inserem na luta contra a discriminação racial no 
Brasil. De maneira distorcida, costuma-se indicar o “engajamento” de parte da 

imprensa dominante no processo abolicionista como momento inaugural dessa 

refrega (p.28). 
   

Portanto, a imprensa negra é formada pela prática jornalística feita por e para pessoas negras 

que buscam, nas palavras da autora, controlar os códigos da dominação e subvertê-los. É 

importante salientar que durante a história, importantes jornalistas negros como Luiz Gama e 
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Machado de Assis escreviam para jornais que não tinham qualquer ligação com a chamada 

imprensa negra. Nem tampouco a imprensa abolicionista da década de 1880 estava 

necessariamente alinhada com os jornais da imprensa negra.  

 

 

2.1 Primeira fase: imprensa negra no século XIX 

 

Estima-se que o primeiro jornal da imprensa negra no Brasil surge em 14 de setembro 

de 1833, na Tipografia Fluminense de Francisco de Paula Brito, com o pasquim Homem de 

Côr.  O periódico durou cinco edições e circulou entre setembro e novembro do mesmo ano 

na capital do Império a época, o Rio de Janeiro. Intitulado inicialmente como o Homem de 

Côr, a partir de sua terceira edição passou a ser chamado O Mulato ou o Homem de Côr. No 

entanto, desde antes do que é considerado o surgimento oficial da Imprensa no Brasil (1808), 

estima-se que os afro-brasileiros já se utilizavam deste tipo de ferramenta de comunicação 

como instrumento de luta. Na Salvador de 1798, pessoas negras utilizaram como catalisador 

para a Revolta dos Búzios
9
, boletins manuscritos colados em locais estratégicos da cidade, o 

que Ana Flávia Magalhães Pinto (2006) vai chamar de “uma versão primária do 

contemporâneo jornal mural” (p. 20).  

A insurgência baiana acontece influenciada pelos ideais da Revolução Francesa, que 

chegava aos ouvidos dos moradores de Salvador através dos visitantes europeus e foi 

organizada majoritariamente por pessoas negras libertas e pobres. No dia 12 de agosto de 

1798 as ruas da cidade baiana amanhecerem com uma série de 11 boletins sediciosos
10

, como 

foi chamado os manuscritos pela Coroa Portuguesa, que convocavam os cidadãos a se rebelar 

contra o império português e fundar a “Republica Bahianense”. No conteúdo dos manuscritos 

pedia-se abertamente por liberdade e igualdade, convocando os homens a insurgir-se contra o 

a escravidão, exigindo o fim da discriminação social e racial. Numa época em que poucos 

eram alfabetizados e a imprensa era proibida pela Metrópole portuguesa, os boletins afixados 

em lugares estratégicos permitiu que as mensagens se propagassem entre aqueles não letrados. 

                                                             
9 Ao movimento é também dado os nomes de Revolta dos Alfaiates ou Revolta das Argolinhas. Os nomes 

derivam das maneiras que os insurgentes utilizavam para se identificar, e das características dos que 

participaram. Eles utilizavam búzios em pulseiras e argolas para se reconhecerem entre si, sendo a denominação 

Alfaiate devido à função que muitos dos participantes exerciam. 
10 Dos 11 boletins um foi queimado pelo coronel Francisco José de Mattos Ferreira e Lucena, restando 10 

(LENE, 2016). Os boletins podem ser acessados no Projeto “Exposição Virtual do Arquivo Público da Bahia 

(APB)/Fundação Pedro Calmon (FPC)” disponível no site: 

<http://www.bvconsueloponde.ba.gov.br/arquivos/File/buzios/index.html#>. Acesso em: 12 de ago. de 2019. 

http://www.bvconsueloponde.ba.gov.br/arquivos/File/buzios/index.html
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“Menos pela leitura direta e mais pelo boca a boca, pelo boato, pela palavra falada do próprio 

povo, suscitada pela leitura de uns poucos alfabetizados e que traduziam por assim dizer o 

conteúdo explosivo desses pasquins” (LENE, 2006, p. 12). Os principais líderes da 

insurreição, Luís Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas do Amorim Torres, Manuel Faustino 

dos Santos Lira e João de Deus do Nascimento, todos negros e mestiços, foram presos, 

enforcados e esquartejados, tendo parte de seus corpos espalhados pelas ruas de Salvador.  

  Do ponto de vista comunicacional, a Revolta dos Búzios é um marco para a 

comunicação brasileira, tendo em vista que foi através dos boletins sediciosos que um grupo 

de pessoas se organizou para contrapor o império em um momento do país que qualquer tipo 

de contestação à ordem era violentamente reprimida. Os escritos demonstram determinado 

grau de pensamento político e revolucionário, além de consciência do poder que a 

comunicação tem para luta política, tendo em vista que não houve combate armado. Foi 

através desta forma primária de imprensa e jornalismo que se desenvolveu e constituiu o 

importante levante baiano, que tinha como principais protagonistas homens negros. Como 

assinala Hérica Lene (2006):  

Do ponto de vista da História da Comunicação brasileira, foram comunicadores os 

que registraram suas ideias e reivindicações nos manuscritos que foram pregados em 

locais públicos em busca de leitores, apesar do analfabetismo ser alto na época (...) 

A forca foi o epílogo dos comunicadores de 1798 que na Bahia difundiram os ideais 

da Inconfidência dos Alfaiates, como Lucas Dantas, João de Deus e Manuel 

Faustino, companheiros de Luís Gonzaga das Virgens (LENE, 2006, p.16). 

 

Era um período em que a escravidão ainda imperava nas terras brasileiras, as 

populações negras faziam o possível para resistir ao cenário de opressão, ora de forma mais 

incisiva, como no caso da Revolta dos Búzios e na organização dos quilombos, ora de outras 

maneiras, tendo em vista os contextos e possibilidades sociais e culturais do período e espaço 

em questão. Os pasquins da imprensa negra se configuram, portanto como um destes espaços 

de resistência e eram produzidos por homens de cor (como mestiços e negros eram chamados 

pela sociedade da época) libertos. Pinto (2006) assinala que:  

Entre mulheres e homens negros, com o passar do tempo, ser escravizado, liberto ou 

livre – pela hierarquização explícita nessas posições – passou a informar conjuntos 

de ações específicas. Certas investidas, como o envolvimento duradouro na edição 

de jornais, ficaram mais restritas à parcela livre e liberta, ainda que mantidos certos 

laços com as pessoas escravizadas (p.19-20). 

 

 Ainda de acordo com a historiadora, o contexto de desenvolvimento de espaços 

urbanos permitiu que negros libertos ocupassem estes locais e forjassem novas formas de 

resistência a ordem escravagista. É neste período que Francisco Paula de Brito (1809-1861) 

consegue o maquinário para montar a Tipografia Fluminense e dar origem ao primeiro jornal 
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da imprensa negra. Portugal, diferentemente de outros países colonizadores, sufocou as 

iniciativas de surgimento da imprensa brasileira, mudando sua posição apenas em 1808 com a 

vinda da Família Real para o Brasil, quando oficialmente dá-se início à imprensa nestas terras. 

Os primeiros jornais são Correio Braziliense e Gazeta do Rio de Janeiro, sendo que o primeiro 

surge três meses antes que o segundo e é impresso em Londres, enquanto a Gazeta, por sua 

vez, foi escrita por portugueses. 

 

Gerar um jornal era, pois, atividade restrita a poucos. Como tal, aos “homens de 

letras” da época, traduzia-se em demonstração de poder, autonomia e prestígio, ou 

mesmo coragem – em especial àqueles que tratavam de questões políticas 
específicas e quase sempre a contragosto dos grupos hegemônicos (PINTO, 2006, 

p.25). 

 

Este fato demonstra a dificuldade para manter ou produzir pasquins que, já naquele 

momento da história, denunciavam o preconceito de cor, como é o caso dos primeiros jornais 

da imprensa negra. Neste mesmo período em que surge o Homem de Côr, são criados também 

os pasquins: Brasileiro Pardo, O Cabrito, O Crioulinho e O Lafuente. Estes jornais, também 

classificados por Ana Flávia Pinto (2006) como integrantes da imprensa negra, circularam no 

Rio de Janeiro entre setembro e novembro de 1833. Apesar de não necessariamente estarem 

coordenados entre si, as publicações tinham como mote principal a identificação com o ser 

afro-brasileiro e trazer em seus textos contestação acerca do racismo, mesmo que este 

processo à época não tivesse ainda este nome, nem tampouco as discussões sobre o conceito 

de raça figurarem nas discussões.  

As demarcações presentes nos textos e nos títulos dos jornais da imprensa negra já 

naquele momento histórico, em que boa parte da população negra ainda era explorada pela 

escravidão, demonstram certo grau de consciência dos negros que escreviam para os jornais. 

Mesmo sendo livres da escravidão, os pretos letrados questionavam o tratamento recebido 

pelo Império, reivindicando o que assegurava a Constituição de 1824, que já mencionava a 

igualdade para todos os cidadãos do Império. Importante salientar a função central que 

assumem Francisco de Paula Brito (Figura 2) e a Tipografia Fluminense na história dos 

primeiros pasquins da imprensa negra brasileira. Paula Brito nasceu em 2 de dezembro de 

1809, no Rio de Janeiro, fruto da união entre Jacintho Antunes Duarte, um carpinteiro de 

origem humilde, e Maria Joaquina da Conceição Brito, uma negra nascida livre. O avô 

materno, Martinho Pereira Brito, teve papel central na história do neto, pois foi quem arrumou 

emprego de aprendiz para Paula Brito na Tipografia Imperial e Nacional, antiga Impressão 

Régia. 
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 Sobre a origem do que considera ser o primeiro editor da história brasileira, Bruno 

Guimarães Martins (2013) contesta a ideia presente em algumas biografias segundo as quais 

Paula Brito teria origem humilde. Em sua tese Corpo sem Cabeça: Paula Brito e a 

Petalogica, assinala que o avô de Paula Brito, Martinho, fora considerado um dos maiores 

toreutas do país e ao se retirar do exército tinha a patente de sargento-mor, posição 

considerável na hierarquia militar. Sua irmã mais velha o ensinou a ler, o que o posicionou em 

certa condição de uma minoria de afro-brasileiros livres e letrados no início do século XIX. 

Isso possibilitou que quando levado a Corte pelo seu avô, após passar a infância em Suruí (de 

1815 a 1824), ele trabalhasse ainda com 15 anos como caixeiro em uma farmácia e 

posteriormente na Tipografia Imperial e Nacional, onde aprende o ofício.  

Assim, apesar de não possuir o mais relevante traço distintivo da elite imperial, a 

saber, uma educação formal, distinguia-se das camadas mais baixas da população 

justamente por saber ler e escrever. E mesmo que não fizesse parte da elite, foi 

possível a Paula Brito conseguir uma ocupação que requisitava o letramento, 
posicionando-se de forma intermediária. Dispor desse raro conhecimento 

aproximaria o futuro editor das ocupações profissionais das elites (MARTINS, 2013, 

p. 72). 

 

 Além deste fato, o tipógrafo vinha de uma família de artífices (além do avô toreuta o 

pai era carpinteiro), o que contribui decisivamente, de acordo com Martins (2013), na função 

que Francisco de Paula Brito vem a desempenhar na história da imprensa negra e brasileira. 

Após trabalhar na Tipografia Imperial “passou pela Tipografia de R. Ogier e pela de Seignot-

Plancher, fundador do Jornal do Comércio, onde nosso homem ocupou os postos mais 

elevados – compositor, diretor das prensas, redator, tradutor e contista” (PINTO, 2006, p. 52).  

Trabalhar nestes locais foi de fundamental importância para que Paula Brito aprendesse o 

ofício e desenvolvesse, além disso outras habilidades, tendo em vista que se tratava de um 

ambiente “onde o ‘fazer’ depende do ‘ler’, que Paula Brito desenvolveu-se como ‘autodidata’; 

foi ali que aperfeiçoou suas habilidades para ler e escrever” (MARTINS, 2013, p. 74). 

Aperfeiçoado ainda mais na arte de tipografar e com experiência, Paula Brito monta sua 

própria tipografia na antiga loja do seu primo, Silvino José de Almeida Brito: 

Em 1831, adquire o maquinário essencial e dá início aos trabalhos. A tipografia foi 

instalada na Praça da Constituição nº 21 – antigo Largo do Rocio, atual Praça 

Tiradentes –, onde antes funcionava uma casa de chá e cera, papelaria e 

encadernação, propriedade de seu primo Silvino José de Almeida Brito (PINTO, 

2006, p. 53). 

 

A tipografia de Paula Brito também tem importante papel na história da literatura 

brasileira. Foi na Tipografia Fluminense que o primeiro romance brasileiro escrito por 

Teixeira Sousa, O Filho do Pescador, foi publicado em 1843. Paula Brito foi responsável 
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também por empregar Machado de Assis, que trabalhou na sua loja e publicou seu segundo 

poema
11

, intitulado Ela quando tinha apenas 15 anos. Dois anos após o surgimento da 

Tipografia Fluminense, Francisco de Paula Brito edita o que é considerado o primeiro jornal 

da imprensa negra. “Significativamente, no segundo ano de sua tipografia, será ele o editor – 

e quem sabe até o redator – do pasquim que abriu a coleção de jornais da imprensa negra no 

século XIX, O Homem de Côr ou O Mulato, entre setembro e novembro de 1833” (PINTO, 

2006, p. 54-55). A dúvida acerca da redação é oriunda dos textos serem assinados apenas 

como O Redator, além de a “informação contida no 10º número do Indígena do Brasil, onde 

se diz que O Homem de Côr era redigido por um certo Conrado, talvez o Cel. Conrado Jacob 

de Niemeyer, comprometido na intentona restauradora de 17 de abril de 1832” (VIANNA 

apud MARTINS, 2013, p. 82). 

  

 

Figura 2 

Francisco de Paula Brito – Fonte: wikipedia.org 

 

 O primeiro número do jornal é datado de 14 de setembro de 1833, e circulou por mais 

4 edições, nº 2 de 28 de setembro; nº 3 de 16 de outubro; nº 4 de 23 de outubro; e nº 5 de 4 de 

novembro, passando a se chamar a partir da terceira edição, O Mulato ou o Homem de Côr 

(PINTO, 2006). No cabeçalho do jornal constavam trechos da Constituição do Império de 

1824, o art. 6, que regia sobre os que “São Cidadãos Brazileiros”, fazendo referência aos 

cinco incisos
12

 e o art. 179, § XIII, que dizia que: “Todo o cidadão pode ser admittido aos 

                                                             
11 Acreditava-se que este poema teria sido o primeiro publicado de Machado de Assis, em 1855. No trabalho de 

Ana Flávia Pinto (2006), o poema consta como sendo o início das publicações literárias do autor. Porém, Bruno 

Martins (2013) assinala que Magalhães Júnior identificou um soneto publicado anteriormente no Periódico dos 

Pobres em outubro de 1854.   
12   I. Os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam ingenuos, ou libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, uma 

vez que este não resida por serviço de sua Nação - II. Os filhos de pai Brazileiro, e Os illegitimos de mãi 

Brazileira, nascidos em paiz estrangeiro, que vierem estabelecer domicilio no Imperio. - III. Os filhos de pai 
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Cargos Publicos Civis, Politicos, ou Militares, sem outra differença, que não seja dos seus 

talentos, e virtudes” (Figura 3). Além de um trecho do ofício datado de 12 de junho de 1833 

do Presidente da Província de Pernambuco, Manoel Zeferino dos Santos: “O Povo do Brasil é 

composto de Classes heterogêneas, e debalde as Leis intentem misturá-las, ou confundi-las 

sempre alguma há de procurar, e tender a separar-se das outras, e eis um motivo a mais para a 

eleição recair nas classes mais numerosas” (HM, n.1, p.1).  

 

 

 

Figura 3  

Cabeçalho do jornal O Homem de Cor nº 1 – Fonte: Biblioteca Nacional Digital 

 

De acordo com Pinto (2006), o jornal possuía tom combativo e linguagem ácida, típica 

do jornalismo praticado na época, tecendo críticas e muitas vezes denunciando o tratamento 

distinto dado pela Coroa aos homens de cor. Acerca disto Martins (2013) diz que:  

Apesar das diferentes conotações, o homem de cor, o mulato, eram, acima de tudo, 

homens livres. Sendo assim, O Homem de Côr manifestava um curioso espírito 

igualitário, mas que não servia a todos os corpos: fora do discurso, o corpo escravo 

continuava seu trabalho forçado. Esse ponto cego não era privilégio de um periódico 

                                                                                                                                                                                              
Brazileiro, que estivesse em paiz estrangeiro em sorviço do Imperio, embora elles não venham estabelecer 

domicilio no Brazil - IV. Todos os nascidos em Portugal, e suas Possessões, que sendo já residentes no Brazil na 

época, em que se proclamou a Independencia nas Provincias, onde habitavam, adheriram á esta expressa, ou 

tacitamente pela continuação da sua residencia. - V. Os estrangeiros naturalisados, qualquer que seja a sua 

Religião. A Lei determinará as qualidades precisas, para se obter Carta de naturalisação. (BRASIL, 1824) 
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que teve o mérito de tematizar a questão racial, mas se encontrava completamente 

disseminado na imprensa por meio da publicação dos muitos anúncios que tratavam 

do escravo como um objeto a ser encontrado, comprado ou vendido. Restringindo- 

se aos “cidadãos”, a polêmica legalista d’O Homem de Côr isolava-se da polifonia 

de vozes e identidades que se manifestavam nas ruas (p. 83). 

 

O autor comenta acerca de outras publicações impressas na Tipografia de Paula Brito 

em que era possível encontrar anúncios de venda de escravos. Acerca disto, Pinto (2006) 

chama a atenção para o fato de que o tipógrafo publicou diversos pasquins com diferentes 

tendências políticas, muitas delas inclusive distintas das suas. Longe de elucidar esta questão, 

que não é objetivo principal aqui, a análise do Homen de Cor e da personagem histórica de 

Francisco de Paula Brito requer certo cuidado, sobretudo, trazendo ao mote da discussão o 

momento histórico em que surge o periódico e em que ele cria sua tipografia. O caráter mais 

legalista, presente também em outros pasquins precursores na imprensa negra, é 

compreensível tendo em vista os espaços que estes homens de cor ocupavam. O fato mais 

importante nestes vestígios deixados pela história parece ser a maneira como estes negros 

libertos denunciavam o preconceito de cor que sofriam, e a forma que, de certo modo, 

afirmavam sua identidade. Em suma, nos parece que, era feito naqueles pasquins o que toda a 

conjuntura política da época “permitia”, de forma que, classificar ou analisar a imagem de 

Francisco de Paula Brito como apoiador ou conivente com a escravização pode ser perigoso.     

 Um exemplo das dificuldades enfrentadas por Paula Brito naquele contexto histórico é 

encontrado no próprio trabalho de Bruno Guimarães Martins (2013):  

É importante ressaltar que, ao menos até fins da década 1840, Paula Brito não 

contou com auxílio do Estado para a expansão dos seus negócios. Talvez, nas duas 

primeiras décadas (1830-1840), o porte das tipografias e as disputas políticas tenham 
evitado essa aproximação (p. 88-89). 

 

Somente ao fim da década de 1840 é que há registros de uma aproximação entre Paula Brito e 

a Assembleia Legislativa Provincial, quando ele consegue um empréstimo para publicação de 

um diário com atos institucionais. Vale salientar ainda, acerca do tipógrafo, as diversas 

funções por ele desempenhadas: “tradutor, autor, jornalista, empresário – a figuração do 

embaralhamento entre fazer, ser e dizer” (MARTINS, 2013, p. 78), uma múltipla identidade 

que é o foco da pesquisa de Bruno Martins. Além da Tipografia Fluminense, Paula Brito 

também chegou a manter outras duas lojas funcionando de forma simultânea, uma 

especializada no comércio de livros e uma terceira onde vendia chá, outros diversos produtos 

e miudezas.  

 Neste período são criadas pelo menos mais outras três publicações da imprensa negra 

no Rio de Janeiro. De acordo com Ana Flávia Pinto (2006): 
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Numa seqüência cronológica de títulos, a capital imperial assistiu ao aparecimento 

de O Homem de Côr ou O Mulato ou O Homem de Côr (Tipografia Fluminense de 

Brito  n. 1: 14 de setembro; n. 2: 28 de setembro; n. 3: 16 de outubro; n. 4: 23 de 

outubro; e n. 5: 4 de novembro); Brasileiro Pardo (Tipografia Paraguassu – n. 1: 21 

de outubro); O Cabrito (Tipografia Miranda e Carneiro – n. 1: 7 de novembro; e n. 

2: 20 de novembro); e O Lafuente (Tipografia Paraguassu – n. 1: 16 de novembro) 

(p. 59). 

 

Um fator que contribuiu para o aparecimento de jornais deste gênero no Rio de Janeiro 

oitocentista se deve também ao fato do grande número de negros na composição da população 

neste momento, de acordo com a historiadora a população afro-brasileira já era maior do que 

a de brancos e parcela considerável destes era livre e liberta, o que constituiu de certo modo 

um público leitor interessado nas publicações. Se eram jornais que tinha como publico 

intencional homens de cor, este fato é central para o surgimento dos pasquins, levando-se em 

conta que era necessário negros letrados e com certo poder aquisitivo para que as folhas 

circulassem e se mantivessem, o que acaba não ocorrendo por muito tempo.       

Uma das mais importantes características nesses primeiros pasquins da imprensa negra 

é a demarcação de “cor” logo em seus títulos e no conteúdo dos textos. Além de O Homem de 

Cor, o Brasileiro Pardo e O Cabrito, a denominação “cabrito”, à época, designava os 

brasileiros que não primavam pelo que naquele período era considerado “limpeza do sangue” 

(PINTO, 2006). Sobre O Lafuente há uma discussão acerca do fato de Maurício José Lafuente 

ter sido ou não o mentor da publicação. Maurício, de acordo com a historiadora, era um 

homem negro que passou “por várias províncias do Império – Espírito Santo, Bahia e 

Pernambuco –, sempre envolvido em revoltas e disputas Políticas” (p. 55). No entanto, apesar 

de não ser possibilidade totalmente descartada, não há vestígios (além do nome em comum) 

de que tenha sido ele o mentor do pasquim. 

As autodenominações presentes nos impressos (“homem de côr”, “mulato”, 

“moreno”, “pardo”, etc.), além de ser um elemento do processo de construção de 

representações da realidade experimentada, confirmam as diferenciações construídas 

com base nos elementos “brancos” e “negros”. Para a identificação das pessoas 

brancas não foi preciso construir e legitimar o uso de um sem número de expressões. 

Nessa história, até agora, o “outro” nunca foi o branco (PINTO, 2006, p.46). 

 

 No conteúdo destes jornais as convocações e reivindicações por liberdade eram de 

praxe, tendo penetração de suas temáticas até mesmo em outras publicações que não da 

imprensa negra. A propósito, este é um período em que a imprensa brasileira passa por um 

processo de desenvolvimento devido ao cada vez maior número de equipamentos e tipografias 

que possibilitavam o aumento do número de publicações, sobretudo políticas e influenciadas 

pelo momento pelo qual passava o país. Dois anos antes, em 1831, no dia sete de abril, houve 

a queda de D. Pedro I, que após pressões abdica do trono e nomeia seu filho, D. Pedro II, 
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imperador. Se por um lado o cenário de acirramento político possibilitava o surgimento destas 

publicações, por outro as dificuldades também eram latentes. 

Esse cenário de inconstância acabou registrado na forma de organização e 

apresentação dos pasquins negros. Nenhum deles exibe um modo linear para contar 

as histórias. Tal descontinuidade se mostra ainda em outros procedimentos: no 

tempo de vida reduzido dos jornais; no jeito como as matérias eram escritas e 

ordenadas nas páginas, não havendo seções fixas e/ou temáticas – nem mesmo em O 
Homem de Côr, o pasquim de maior duração –; na não-existência de uma 

abordagem única sobre os assuntos; bem como nas mensagens tantas vezes cifradas, 

principalmente para o leitor da atualidade (PINTO,2006, p. 67). 

 

 Havia uma expectativa que com os acontecimentos políticos do início da década de 

1830 a vida dos homens de cor melhoraria, o que acabou não acontecendo e era temática 

recorrente nos jornais da imprensa negra, geralmente lembrando o fato de que os afro-

brasileiros estiveram presentes não só nas lutas que culminaram neste evento, como também 

no 7 de setembro de 1822. “Ademais, assim como ecoa em O Homem de Côr, no Brasileiro 

Pardo há a denúncia de que os cidadãos negros, antes chamados a engrossar as fileiras dos 

liberais, passaram a ser desprezados e tratados por ‘patriotas de chinelo, homens de faca na 

manga, gente de cacete e punhal, rusguentos’, etc.” (PINTO, 2006, p.76-77).  

 Para além das especificidades de cada jornal deste período é importante perceber que 

as publicações da imprensa negra não estavam alheias ao que acontecia no país, muito mais 

que resultado, as publicações eram agentes de construção política daquele momento, a partir 

de questões vinculadas às lutas contra a segregação do racismo no Brasil. Esta é uma 

característica presente em toda história da imprensa e das mídias negras, demonstrando que 

apesar das principais abordagens serem relativas à temática étnico/racial, as publicações 

centram-se em debates de acordo com os variados contextos nos quais não só se inserem, 

como também ajudam a construir. Desta forma, a imprensa negra está presente nos debates 

acerca do fim do Império e início da República, nos debates em torno do capitalismo e 

comunismo, dentre outras disputas políticas que acontecem ao longo da História brasileira.  

Em sua realidade, esses jornais demarcaram e mais registraram um avanço de parte 

da população negra em seu próprio benefício. Existiram não no subterrâneo da 

história, mas nas ruas, casas, tipografias, em lugares públicos e privados da cidade 

do Rio de Janeiro, a cidade negra. Essa característica lhe confere grandeza. Suas 

possíveis limitações lhe afiançaram humanidade (PINTO, 2006, p. 83). 

   

Mais de quatro décadas
13

 após estas primeiras experiências da imprensa negra no 

Brasil, na província de Pernambuco, conhecida à época como Leão do Norte, surge uma das 

                                                             
13 Este hiato é considerado no trabalho de Ana Flávia Pinto (2006) como um período de provável ausência de 

produção editorial da imprensa negra. “De toda sorte, os jornais mencionados sempre vieram à baila em 

momentos marcantes para a história política brasileira, trazendo relatos e informações de pontos de vista, senão 
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experiências mais efetivas deste segmento, de acordo com Ana Flávia Pinto (2006). O 

Homem: Realidade Constitucional ou Dissolução Social foi um semanário impresso na 

Tipografia Correio do Recife na Matriz de Santo Antônio nº 15, localizada na Praça da 

Independência. A Folha contou com um total de 12 números e o primeiro deles saiu no dia 13 

de janeiro de 1876. No entanto, não há nenhum vestígio da ligação deste jornal com os 

pasquins da década de 1830 do Rio de Janeiro. Apesar da maior parte da população 

pernambucana ser negra, a aristocracia tentava de diversas formas impedir que pessoas de cor 

ocupassem determinados cargos e empregos, posição apontada como uma das justificativas 

para a criação do jornal. “O desejo e os esforços manifestos de impedir que negros 

assumissem até os cargos de pouco prestígio não deixavam muita coisa a fazer além do 

estabelecimento de um espaço para a resposta e o confronto. Aqui repousa outra justificativa 

de O Homem” (PINTO, 2006, p. 89).  

A experiência surge cinco anos após a promulgação da Lei do Ventre Livre, em 

setembro de 1871. Na província de Pernambuco, bem como em todo o país, a lei foi 

inicialmente festejada pelos setores que lutavam contra o fim da escravidão, chegando a ser 

chamada em jornais da época de segunda independência. Não obstante, apesar da lei libertar 

os nascidos a partir dali, legalizou a posse de africanos trazidos ilegalmente após 1831, 

quando o tráfico negreiro havia sido proibido. De acordo com Castilho (2014), os escravos 

“ilegais” representavam mais da metade da população escravizada em todo país. Segue-se 

então um período de críticas à lei de 1871, considerada insuficiente pelos republicanos, que 

reivindicavam de imediato o fim da escravidão. Desta forma, em Pernambuco surgem seis 

periódicos com tendências republicanas, mas que não eram da imprensa negra apesar da 

tendência abolicionista: O Americano (1870), Outeiro Democrático (1872), A República 

(1871), República Federativa (1872), O Seis de Março (1872) e A Luz (1873-1875);  

(CASTILHO, 2014, p.22).  

Ao utilizar a linguagem da “regeneração”, esses republicanos transformaram a 

“abolição da escravidão” na base para reconstruir a nação. Lamentavam-se as 

concessões incorporadas à legislação do Ventre Livre, de 1871, ressaltando que “foi 

preciso para isso quase uma revolução”; condenavam-se as premissas do debate, 

perguntando: ‘Alguém nasce realmente escravo?’ (CASTILHO, 2014, p.23). 

  

Apesar de não se situarem no espectro da imprensa negra, certamente estes jornais da 

imprensa republicana pernambucana influenciaram nas tendências políticas que viria a ter O 

                                                                                                                                                                                              
de sentidos absolutamente diversos, conflitantes, o que possibilita um outro entendimento sobre várias coisas. Os 

vácuos existentes entre os impressos, então, foram aqui entendidos simplesmente como uma provável não-

produção editorial da impressa negra brasileira nesses períodos, nada mais” (p. 38).  
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Homem: Realidade Constitucional ou Dissolução Social (Figura 4). Um dos indícios desta 

possível influencia está no fato de uma menção feita ao jornal A Luz, em uma das edições do 

periódico “houve oportunidade para manifestações de apoio e familiaridade com a Luz e o 

Echo Artístico, jornais antecessores cujas respectivas redações haviam lhes remetido 

exemplares” (PINTO, 2006, p.97). A tendência republicana dos antecessores e o cenário em 

que cada vez mais era pautada a Abolição fazem com que, ao contrário das experiências 

anteriores, em O Homem declaradamente fosse pedida a igualdade racial e o fim da 

escravidão. Importante frisar que o momento permitia tal feito, levando-se em conta o que 

Castilho (2014) chama de geração de 1870, grupo de intelectuais que prenunciavam a 

atmosfera abolicionista que viria na década seguinte. Desta forma, o principal objetivo da 

folha era o de promover a união, a instrução e a moralização dos homens de cor 

pernambucanos. No cabeçalho de Homem: Realidade Constitucional ou Dissolução Social o 

jornal trazia a tríade iluminista: liberdade, igualdade e fraternidade, além do artigo 179, § XIII 

e XIV da Constituição de 1824
14

.  

Queremos a efetiva realização da igualdade constitucional para todos os brasileiros, 

qualquer que seja a classe a que pertençam; queremos como um direito que nos é 

outorgado pela própria natureza e reconhecido pela lei fundamental do país aquilo 

a que a uns tem sido até hoje absolutamente recusado, e a outros dado somente a 
modo de favor ou antes de esmola; queremos que os indivíduos que têm cor mais 

escura não sejam, somente por isso, considerados como inferiores aos que têm a cor 

mais clara, como se a cor, qualquer que ela seja, por si pudesse dar ou tirar 

merecimento a alguém; queremos a extinção total da escravidão no Brasil, único 

país do mundo em que tão reprovada instituição ainda desgraçadamente existe (HM 

apud PINTO, 2006, p.90). 

 

 O Homem era dirigido pelo Dr. Felipe Nery Collaço, um homem da cor preta 

descendente de africanos. A historiadora chama a atenção para o nível de organização que 

atingiu o jornal, o que indica que a tarefa de pôr a folha na rua provavelmente não era 

desempenhada por uma única pessoa. Algo que fica constatado no quinto número do 

impresso, quando o jornal passa a ser propriedade de uma associação. Como nos jornais 

anteriores da imprensa negra, em poucos textos eram identificados os autores dos artigos. O 

que evidencia que eram pessoas de cor, é o fato do local de fala dos escritos, sempre sendo 

assinalados e identificados como tal. Ana Flávia (2006) assinala que quando não eram os 

homens de cor a escrever tais jornais o fato era descrito nos textos. No número três do jornal é 

descrito que foi dado espaço a “um que não é de cor”. Em outra ocasião, num artigo publicado 

                                                             
14 O mesmo artigo da Constituição de 1824 aparece no cabeçalho do antecessor carioca O Mulato ou o Homem 

de Côr (1833). No entanto, Ana Flávia Pinto (2006) aponta que não há nenhum registro de ligação entre os dois 

jornais.  
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pelo ex-deputado por Pernambuco, A. A. de Souza Carvalho, é comentado que apesar de não 

ser homem de cor seu “espírito justiceiro leva-o a não desfigurar a verdade” (HM apud 

PINTO, 2006, p. 95). 

 O Homem possuía como estratégia de funcionamento as assinaturas, e circulou 

semanalmente durante três meses, entre 13 de janeiro e 30 de março de 1876. Na última 

edição é alertado aos assinantes para que lembrem de fazer os pagamentos, o que é um 

indicativo, segundo Ana Flávia (2006), de que provavelmente o jornal chega ao fim devido à 

falta de recursos financeiros para mantê-lo. Apesar disto, é demonstrado um apuro técnico e 

certo grau de planejamento que não era possível ou viável de se encontrar nas experiências 

anteriores, o que explica de certa forma a duração maior deste periódico (PINTO, 2006). 

Outro aspecto é a relação com outros jornais publicados na época. Houve atrito de O Homem 

com dois jornais de correntes diferentes, A União e A Província, este último de tendência 

liberal popular foi editado por José Mariano Carneiro da Cunha, do final de 1872 até 1878. 

Apesar de tecer críticas ao Estado e à escravização, os liberais populares eram reformistas e 

não pediam abertamente a abolição, de forma que, no jornal A Província é possível encontrar 

até mesmo anúncio de venda e fuga de escravos (CASTILHO, 2014).  

 

Figura 4 

Cabeçalho do jornal O Homem: Realidade Constitucional ou Dissolução Social nº 9 – Fonte: 

Hemeroteca Brasileira da Biblioteca Nacional Digital Brasil 
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O Homem é o primeiro jornal da imprensa negra a classificar os temas por editorias 

com subtemas específicos. “1) Homens de Cor Vítimas da Política Conservadora dessa 

Província, 2) Galeria de Homens de Cor Ilustres, 3) Noticiário, 4) Variedades, 5) 

Transcrições, 6) Folhetim, sem falar dos 7) artigos de fundo, gênero jornalístico semelhante 

ao editorial da atualidade.” (PINTO, 2006, p.98). Estes fatos demonstram o grau de 

organização e apuro da técnica presente no impresso. No conteúdo, num momento em que o 

discurso científico já era empregado para construir o argumento em torno da eugenia para 

justificar o racismo, O Homem conseguia também recorrer de forma rebuscada ao 

cientificismo para fazer frente a estas teorias. No primeiro número do jornal é feita referência 

a Descartes, a teoria da eugenia humana e pensadores como Buffon e Pierre Flourens também 

são citados nos artigos do jornal; este último um fisiologista que contestava a teoria da 

eugenia humana e comprovara cientificamente que a pele do negro, amarelo e branco não 

tinha distinções quanto a sua composição. 

Ocorre que a prevalência dos pressupostos racistas escamoteava até mesmo os 
pensamentos e os avanços desses cientistas e filósofos. Entretanto, o articulista de O 

Homem os tinha em seu repertório e sabia como utilizá-los. Ouso dizer que seu 

conhecimento sobre o tema era suficientemente avançado para lhe permitir 

selecionar o que mais proveitoso fosse aos propósitos do jornal e de seu grupo racial 

(PINTO, 2006, p. 100). 

 

 Uma das características do jornal era além da denúncia do preconceito de cor que 

sofriam alguns de seus, a exposição de referências positivas de homens de cor que 

conseguiam posições elevadas naquela sociedade marcada fortemente pelo escravismo. Uma 

das editoriais de destaque é a “Galeria de Homens de Cor ilustres”, onde eram citados 

exemplos de afro-brasileiros de sucesso com intuito de criar referências positivas para os 

negros leitores deste impresso. As estratégias do veículo demonstram a preocupação do 

veículo em criar referências para as pessoas negras da época, uma forma de lutar por 

representação em um momento adverso para as pessoas de cor. Como assinala Stuart Hall 

(2016) a representação está atrelada aos contextos vivenciados, e, sobretudo as posições do 

sujeito diante do discurso. Neste momento, essa produção dos homens negros visava não 

apenas poder falar, como alterar a condição em que se encontravam, o que vai além da 

representação. Não apenas se reproduz aquela condição, como visa à alteração das condições 

vivenciadas.  

Além disso, em sua atuação como agente de empoderamento da população negra 

local, o jornal atuaria em outra direção que não apenas a apresentação de fatos 

dolorosos. Havia a seção “Galeria dos Homens de Cor Ilustres”, dirigida 

majoritariamente à valorização de personagens negros da história brasileira, o que se 

inscreve no trabalho de fortalecimento de auto-estima dessa população (PINTO, 

2006, p.124) 
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No pasquim havia certo nível de internacionalização da luta, já que em alguns textos 

os redatores chegam a se inspirar nos Estados Unidos para propor a completa abolição da 

escravização no Brasil. Os vestígios então apontam para um fluxo de informação e dimensão 

global de enfrentamento ao racismo, como aponta Paul Gilroy (2001), o Atlântico Negro 

funcionou como este espaço de intercâmbio cultural e político, servindo de elo para os povos 

da diáspora negra. Utilizando-se deste arcabouço, o pasquim acreditava que o fim da 

escravização aconteceria em breve o que, no entanto, só veio a ocorrer 12 anos depois. Não 

obstante, esta tendência abolicionista era possível encontrar também notícias de escravizados, 

apesar de projetar e pedir o fim da escravização os casos eram encarados ainda sob uma ótica 

legalista.   

Nesse sentido, reconhecendo o mérito que lhe é devido há décadas, O Homem foi, 

doravante, um jornal ousado e avançado. Distintamente do que se tornara batido à 

época, as páginas do jornal não foram ocupadas para beneficiar ou beneficiar-se da 

escravidão – seja por meio de anúncios de venda, compra ou recuperação de pessoas 
escravizadas, seja para a defesa de sua permanência. Em vez disso, uma ampla 

força-combate foi acionada para minar a legitimidade da exploração indébita sobre o 

grupo populacional negro (PINTO, 2006, p. 118). 

  

Mais de uma década depois e em um Brasil com a escravização abolida, abre-se 

consequentemente um leque de possibilidades que permitem maior organização das 

populações negras, agora institucionalmente livres. O processo desencadeia desta forma o 

surgimento de mais duas experiências da imprensa negra em São Paulo. Os jornais A Pátria 

(1889) e O Progresso (1899) possuíam ambos o mesmo subtítulo, “órgam dos homens de 

côr”. Há de se assinalar o fato destes órgãos de homens de cor produzirem seus jornais, já que 

prenuncia uma fase posterior no século XX em que irão se multiplicar o número destas 

organizações e consequentemente de publicações da imprensa negra. Os dois periódicos 

apontam para existência da imprensa negra em São Paulo ainda no século XIX, até então as 

principais pesquisas sobre imprensa negra apontavam O Menelick de 1915 como pasquim que 

inaugurou o movimento paulista. No entanto, a pesquisa de Ana Flávia Pinto (2006) traz á 

tona estas duas publicações que certamente influenciaram o contexto de multiplicação de 

publicações nas duas primeiras décadas do século posterior. Os dois órgãos dos homens de 

cor apontam também para o fato de que as populações negras não demoraram a se organizar 

após a liberdade instituída.  

“Cerca de quinze meses transcorridos desde a promulgação da Lei 3.353, de 13 de 

maio de 1888, a que declarou extinta a escravidão no Brasil. Na cidade de São Paulo, A Pátria 

apresentava ao público seu segundo número em 2 de agosto de 1889” (PINTO, 2006, p. 135). 

Os acontecimentos que antecedem o surgimento do A Pátria  têm relação direta com a linha 
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editorial e atuação política que vai assumir o jornal e são resultados do engajamento das 

pessoas negras nas lutas do fim do século XIX. Em 1877 D. Pedro II vai para a França tratar 

da saúde, deixando como regente a Princesa Isabel. Tendo em vista a saúde debilitada do 

imperador começam as especulações para um terceiro império, embora a esta altura o país já 

vivesse a iminência de uma república, sendo as disputas políticas deste período marcadas 

pelos embates entre monarquistas e republicanos. Desta forma, a aproximação da princesa 

com o abolicionismo moderado e pragmático foi uma tentativa de garantir seu provável 

reinado. “Desse modo, a Lei Áurea teria sido uma tábua de salvação com a qual a princesa 

procurou manter a continuidade do trono” (DOMINGUES, 2014, p. 100).  

Após o 13 de maio de 1888, é criada por Higino, Manoel Antonio, Jason, Aprígio, 

Gaspar e Teócrito a Guarda Negra, milícia formada por negros libertos que tinham como 

objetivo proteger a “princesa redentora” contra o republicanismo que ganhava cada vez mais 

força. Sobre isto Petrônio Domingues (2014) assinala que na conjuntura política daquele 

momento, muitos dos negros livres ficaram ao lado da monarquia devido à quantidade de 

fazendeiros e senhores de escravos que, inconformados com a Lei Áurea, vestiram a camisa 

dos republicanos. Desta forma, a Guarda Negra representou um dos principais movimentos de 

resistência da monarquia, tendo começado no Rio e se expandido para diversos estados do 

país: São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, 

Pernambuco, Natal, Maranhão e Belém, entre outras, onde acabou entrando em embates 

constantes com os republicanos. Para a maioria dos negros recém-libertos neste período, era 

mais interessante a seguridade da Abolição na Monarquia com possibilidades mais palpáveis 

de melhores condições, do que a incerteza de uma República, tendo em vista as disputas que 

muitos fazendeiros, incontentes com a Abolição, faziam em torno da nova proposta de sistema 

político. Destaque neste cenário para José do Patrocínio
15

, abolicionista negro que em seu 

jornal Cidade do Rio defendia a Guarda Negra, recebendo em dado momento até o cargo de 

presidente honorário da milícia. 

No entanto, apesar da Guarda Negra e de boa parte da população de negros libertos 

apoiarem a monarquia, uma parcela dos homens de cor tinham a concepção de que o 13 de 

Maio foi fruto das lutas dos abolicionistas (negros e brancos) e não uma “benevolência” da 

princesa regente, o que provocou o surgimento de grupos e personagens negros não 

simpatizantes com a monarquia. Estas pessoas viam na república uma oportunidade para pôr 

fim às desigualdades vivenciadas pelos homens de cor.  

                                                             
15 Mais tarde José do Patrocínio desempenha papel na proclamação da República. 
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Foi o caso de João China, Ignácio de Araújo Lima, Arthur Carlos e Pedro Gama, 

entre outros indivíduos que, ao se reunirem para discutir questões de raça, política e 

cidadania no centro de São Paulo em meados de 1889, decidiram lançar A Pátria, 

jornal com subtítulo bem sugestivo: “Órgão dos homens de cor”. (DOMINGUES, 

2014, p.110-109) 

 

O A Patria: orgam dos homens de cor era, portanto, um jornal com tendência republicana e 

atribuía a Abolição à pressão dos movimentos populares. Nos poucos registros existentes dos 

números do jornal, fato assinalado por Pinto (2006) e Domingues (2014), é possível encontrar 

em suas capas homenagens a abolicionistas notórios.     

Nos dizeres de A Pátria, o primeiro impulso teria sido a busca de “punição para 

tantos crimes, porém é tarde, muito tarde”. O presente reservava-lhe, todavia, outra 

missão mais espinhosa, porém “mais nobre e mais honrosa”: garantir que os recém-

libertos pudessem, de fato, ter o Brasil como pátria, pudessem desfrutar a cidadania 
prometida, uma vez que: “Ontem deram liberdade ao escravizado, mas esqueceram-

se de que o liberto, que se transformara em cidadão, tem direito e precisão de ter 

uma pátria. Sim, quem mais do que eles têm direito sobre o solo em que pisam? 

(PINTO, 2006, p. 143). 

 

Os redatores do A Pátria vislumbravam na república uma oportunidade para que os 

negros recém libertos melhorassem de vida. O jornal então tinha como objetivo reivindicar a 

“pátria” também para a população negra. Importante ressaltar como discutido no capítulo 

anterior, que é justamente neste momento que os intelectuais brasileiros começam a pensar na 

constituição de uma nação brasileira, passando a debater a constituição de uma identidade do 

povo brasileiro (MUNANGA, 1999). A Patria se situa então neste debate, reivindicando 

participação do povo negro na construção da nação brasileira. A república era então a 

esperança democrática em que os preconceitos contra a raça seriam finalmente superados, e o 

pasquim “apresentava-se como um instrumento dos homens de cor; seus argumentos 

evidenciam-nos como público-alvo; e, acima de tudo, o sujeito da fala geral do jornal assim se 

identificava.” (PINTO, 2006, p. 146). Foi de extrema importância para os republicanos que 

tivessem ao seu lado os afro-brasileiros como os jornalistas do A Patria, já que havia um 

temor entre os libertos de que com a República a Abolição fosse revogada e deste modo 

perdessem a liberdade recém-conquistada. Os negros republicanos então compõem parcela 

importante da luta pela república que era vista com esperança para mudanças estruturais na 

condição desta população, contribuindo assim para a superação da Monarquia.  

No mês de novembro confirma-se o que na edição de agosto o A Pátria já parecia 

prever. De acordo com Petrônio Domingues (2014) a Guarda Negra tem papel importante 

novamente no processo de golpe que ficou conhecido como Proclamação da República. Na 

noite de 14 de novembro havia se espalhado o boato de que dois dos líderes do movimento 

republicano, Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant, seriam presos e a Guarda Negra os 
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atacariam. Na manhã seguinte, sem resistência da parte do exército que ainda era simpática à 

monarquia, Deodoro deu prosseguimento ao golpe.  “José do Patrocínio [a esta altura já 

simpático à República], acompanhado por um grupo de manifestantes (republicanos, 

jornalistas e populares), partiu da redação da Cidade do Rio e ocupou a Câmara Municipal, 

onde proclamou a República (...)” (DOMINGUES, 2014, p.117, grifo nosso). Porem, só após 

saber que o Imperador nomeara um desafeto seu para chefiar o novo gabinete é que Deodoro 

da Fonseca proclama provisoriamente a República Federativa do Brasil. 

Em um período em que chegou a haver uma divisão, onde brancos eram associados a 

republicanos e os negros eram remetidos aos valores monárquicos, muito devido à existência 

da Guarda Negra, o A Pátria figurou como importante contraponto e vestígio das disputas 

políticas que os negros brasileiros travaram durante este momento da história. Obviamente 

que não foi o único movimento de republicanos negros neste período, porém foi um 

importante marco de contribuição para a construção do novo sistema político. Estas disputas 

evidenciadas pelo jornal apontam para a diversidade dos movimentos e tendências políticas 

que assumiu a população negra brasileira. A imprensa negra, portanto, é parte destes 

processos.   

Este e outros episódios correlatos sugerem que os negros – quer sob a rubrica de 

“libertos” ou “homens de cor” – participavam ativamente dos debates políticos da 

corte, ora unidos, ora afastados, ora em campos opostos. Não constituíam uma 

unidade de afiliações congênitas cuja essência era transmitida pelo sangue. Em vez 

disso, formavam uma arena fluida, plural e multifacetada, calibrada por diferentes 

experiências político-culturais, perspectivas de cidadania e narrativas de igualdade 

(DOMINGUES, 2014, p.116). 

  

Dez anos depois é a vez de O Progresso: órgam dos homens de côr dar continuidade à 

história da imprensa negra oitocentista brasileira, com o objetivo de prestar auxílio 

“desinteressado a raça a que pertencemos”. Sobre este período Petrônio Domingues (2008) 

assinala que “um ano após a abolição da escravatura, foi proclamada a República no Brasil, 

em 1889. O novo sistema político, entretanto, não assegurou profícuos ganhos materiais ou 

simbólicos para a população negra” (p. 102).  A primeira edição é datada de 24 de agosto de 

1899, e tinha como redator chefe Theophilo Dias de Castro, e como redator e secretário, José 

Cupertino. No conteúdo deste pasquim falava-se da condição do negro, também tecendo 

críticas ao fato de mesmo após abolição e proclamação da república a situação dos homens de 

cor e de seus filhos não ter tido melhoras significativas. Esperava-se que com o advento da 

República a condição das pessoas negras melhorasse, porém dá-se inicio a uma série de 

interdições simbólicas onde estas populações não eram admitidas nas escolas públicas, não 

eram convidados para as festas nos nobres salões, não recebiam cargos no exército. Como 
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assinalado anteriormente às elites políticas e os intelectuais da época passaram a pensar acerca 

da construção de uma identidade nacional, e em sua maioria acreditavam na inferioridade dos 

afro-brasileiros.  

Todos estavam interessados na formulação de uma teoria do tipo étnico brasileiro, 

ou seja, na questão da definição do brasileiro enquanto povo e do Brasil como 

nação. O que estava em jogo, neste debate intelectual nacional, era 

fundamentalmente a questão de saber como transformar essa pluralidade de raças e 

mesclas, de culturas e valores civilizatórios tão diferentes, de identidades tão 

diversas, numa única coletividade de cidadãos, numa só nação e num só povo (...) 

Todos, salvo algumas exceções, tinham algo em comum: influenciados pelo 
determinismo biológico do fim do século XIX e início deste, eles acreditavam na 

inferioridade das raças não brancas, sobretudo a negra e na degenerescência do 

mestiço. (MUNANGA, 1999, p. 52).  

 

Sendo assim, além de questionar o Estado brasileiro acerca das condições gerais das 

populações negras, a luta pela educação para os negros é uma marca deste impresso. Para os 

redatores, as condições pelas quais passavam os negros derivavam da negação do acesso à 

educação que os brancos recebiam. Contestavam também estas teorias científicas do 

determinismo biológico das raças, atribuindo ao fato do meio social em que viviam os negros 

ser responsável pelas características apontadas como sendo típicas deste povo. Encontra-se já 

ali uma crítica à escolha do estado brasileiro por importar mão de obra europeia no pós-

abolição, preterindo assim os negros recém-libertos (PINTO, 2006). Esse tema anos depois 

será motivo de embates entre os jornais negros e o dos clubes de imigrantes no início do 

século XX. O Progreso funciona, então dentro desta disputa pela construção da identidade do 

país, combatendo o racismo biológico e reivindicando melhores serviços para os descendentes 

de africanos visto como inferiores não só pelo senso comum, como também pelo estado 

brasileiro. O jornal se insere dentro das disputas culturais do período, traçando estratégias 

para aquele novo momento do país, em que há uma transição da interdição institucional da 

liberdade, para uma série de interdições simbólicas e materiais.  

A crença gratuita no esteio republicano, ao menos em O Progresso, não tinha mais 

razão de ser. Ensaiava-se, assim, uma afirmação estruturada a partir de um 

coletivismo negro. Décadas mais tarde, a cidade de São Paulo contaria com uma 
série de clubes, associações e outros jornais voltados para o benefício das mulheres e 

dos homens negros (PINTO, 2006, p. 149). 

 

 Anos antes da publicação de O Progresso, no sul do país outro impresso chamou 

atenção e completa o trabalho de Ana Flávia Pinto (2006) sobre as experiências da imprensa 

negra no século XIX. O jornal O Exemplo chegou às ruas de Porto Alegre no Rio Grande do 

Sul em 11 de dezembro de 1892. Um grupo de homens negros formados por Arthur de 

Andrade, Marcílio Freitas, Esperidião Calisto, Aurélio Bittencourt Júnior, Sérgio Bittencourt, 

Alfredo de Souza, entre outros, na barbearia Salão Calixto, situada na Rua dos Andradas, dão 
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início à publicação. O jornal, que se classificava como literário, crítico e noticioso, no ano de 

estreia contou com 52 números. No geral e com interrupções ao longo da história a 

“empreitada percorreu 37 anos, encerrando-se somente no ano de 1930, em virtude de 

complicações financeiras advindas da quebra da Bolsa de Nova York” (PINTO, 2006, p. 157). 

Era um jornal semanal, de quatro páginas, que saía aos domingos, de tiragem 

modesta e vendido pelos próprios editores na sede do jornal ou através de 

assinaturas semestrais. Após alguns anos de existência, no final do século XIX, entre 

1892 e 1897, O Exemplo voltou a circular no início do século XX, em 5 de outubro 

de 1902 e foi novamente suspenso em janeiro de 1903, reaparecendo em 1904 e 

mantendo-se em atividade até 1905. Os demais exemplares consultados 

correspondem ao período de 1908 até 1910. De acordo com Paulo Ricardo Moraes 

(2000), O Exemplo reiniciaria suas atividades em 1916 e encerraria definitivamente 

sua publicação em 1930 (ZUBARAN, 2008, p.166).  

 

 Pinto (2006) fez análise da primeira fase do jornal ainda no século XIX e considerou 

que a demarcação e objetivo do periódico eram deixados evidentes em seu conteúdo. “Mais 

uma vez somos forçados a dizer, por estas colunas, que este órgão não tem cor política; é 

neutro no rigor da palavra e seu fim é a defesa dos direitos dos homens de cor e a pugna pelo 

levantamento moral de sua classe” (EX apud PINTO, 2006, p. 159). O jornal como os outros 

da imprensa negra, rotineiramente denunciavam situações de preconceito de cor, tendo espaço 

até mesmo para denúncias feitas pelos leitores. Havia uma consciência entre os redatores e 

articulistas, que mesmo após abolição e o advento da república o chamado preconceito de cor 

continuava, e o objetivo era combatê-lo sem estar vinculado a algum grupo político.     

A respeito da organização, era cobrado nos primeiros anos o valor de 500 réis pela 

assinatura, o que pressupõe que havia um número suficiente de negros com determinado 

poder aquisitivo para comprar o impresso. Já neste jornal aparece uma característica que se 

tornou fundamental para a imprensa negra no século seguinte, a vinculação dos jornais com as 

associações e clubes sociais de negros. Aspecto que merece destaque, tendo em vista a 

vinculação destes jornais com grupos organizados e instituídos. Se por um lado a República e 

a Abolição não garantiram as melhorias esperadas, por outro as populações negras passaram a 

atingir dado nível e politização e organização que ainda não possuíam, constituindo 

importantes frentes de luta contra o racismo em sua dimensão estrutural e simbólica.       

Somadas aos exemplos individuais, muitas associações e sociedades de base negra 

ou inter-racial registraram suas atividades nas páginas de O Exemplo. Entre essas 

estavam a Floresta Aurora, a União Profissional, a Estrela D’Alva, a Reunião 

Familiar, a Flor do Centro, e os Clubes das Moças, Recreativo Operário, da 
Juventude, Democrata, dos Quinze e Caixeiral. (PINTO, 2006, p. 161).  

 

 Esta revisão de literatura sobre a imprensa negra do século XIX, que teve como 

principal base o trabalho de Ana Flávia Pinto (2006), traz a tona que, mesmo em um período 

em que a população negra ainda sofria com a escravização, os negros libertos já se utilizavam 
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do jornalismo e das técnicas da imprensa para fazer frente ao “preconceito de cor”. As 

populações negras se inseriam nas lutas políticas do país, e a imprensa negra aparece em 

diversos momentos negociando formas de resistência de acordo com o que era possível nos 

diferentes contextos políticos. Portanto, desde os manuscritos da Revolta dos Búzios (1798), 

passando pelos jornais do Rio de Janeiro na década de 1830, com um tom mais legalista, até 

os pasquins da segunda metade do século, O Homem de Pernambuco, O Exemplo do Rio 

Grande do Sul e os órgãos dos homens de cor paulistas, constata-se que a produção da 

imprensa feita por afro-brasileiros não só funcionava como porta-voz de reinvindicações, mas 

também constituam uma forma de lutar contra o racismo. 

 

 

2.2 Segunda fase: as associações e grupos organizados dos homens de cor (1903 – 1963) 

 

A aqui categorizada como segunda fase da imprensa negra brasileira concentra-se, 

sobretudo em São Paulo e tem ligação direta com as Associações dos Homens de Cor e 

movimentos organizados deste segmento, no entanto, existem vestígios de periódicos em 

outros estados da recém-proclamada República. Simões Pires (2006) assinala que é possível 

que o Rio de Janeiro tenha tido clubes como os de São Paulo:  

As análises, nos jornais da ‘imprensa negra’, indicam que o ponto forte e 

centralizador desse movimento de associações de homens de cor esteve vinculado ao 

estado de São Paulo, mas, na década de 1920, essas organizações constituíram 
representações regionais nos estados da Bahia, do Rio de Janeiro, Minas Gerais e 

Rio Grande do Sul (p. 52).  

 

O autor cita ainda a menção de uma representação do Clarim da Alvorada na Bahia. 

Outro sinal que comprova este fato é o jornal O Exemplo, do Rio Grande do Sul, citado 

anteriormente, que com algumas interrupções manteve-se ativo até 1930. Além de O 

Exemplo, também no sul do país é possível encontrar os jornais: A Cruzada (Pelotas, 1905), A 

Alvorada (Pelotas, 1907-1965), A Revolta (Bagé, 1925) e A Navalha (Santana do Livramento, 

1931) (SANTOS, 2007). Em outros lugares do país também existem registros de experiências 

da imprensa negra como os jornais Raça (1935), em Uberlândia/MG (DOMINGUES, 2008). 

Os órgãos dos homens de cor de São Paulo, A Pátria, de 1889, e O Progresso, 1899, citados 

anteriormente, já anunciavam o desenvolvimento de uma imprensa negra vinculada a grupos 

organizados de pessoas negras. Desta feita, é possível encontrar em São Paulo os jornais 

negros: O Combate, em 1912; O Menelick, em 1915; O Bandeirante, em 1918; O Alfinete, em 

1918; A Liberdade, em 1919; e A Sentinela, em 1920. Em Campinas se destacam O Baluarte, 
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em 1903, e O Getulino, em 1923. Sobre esta fase da imprensa negra Domingues (2008) 

afirma que: 

 

Esses jornais enfocavam as mais diversas mazelas que afetavam a população negra 

no âmbito do trabalho, da habitação, da educação e da saúde, tornando-se uma 

tribuna privilegiada para se pensar em soluções concretas para o problema do 

racismo na sociedade brasileira. Além disso, as páginas desses periódicos 
constituíram veículos de denúncia do regime de “segregação racial” que incidia em 

várias cidades do país, impedindo o negro de ingressar ou freqüentar determinados 

hotéis, clubes, cinemas, teatros, restaurantes, orfanatos, estabelecimentos comerciais 

e religiosos, além de algumas escolas, ruas e praças públicas (p. 105). 

  
Estas chamadas Associações Dos Homens de Cor eram grupos aos moldes das 

colônias estrangeiras que produziam seus próprios jornais, desta forma naquele contexto mais 

urbano os trabalhadores negros passam a fazer seus próprios clubes. Pires (2006) chama 

atenção para o fato de dirigentes destas associações manterem estreita ligação com os 

movimentos operários formados por imigrantes euroupeus, porém destaca que apenas a 

presença dos clubes não são suficientes para explicar o desenvolvimento das associações e 

consequentemente da imprensa negra paulista. No inicio do século o país assistia um 

momento político em que a Republica engatinhava e a Abolição da Escravatura já havia 

acontecido. A situação das populações negras, no entanto, permanecia sem melhoras sociais 

significativas. O estado brasileiro incentivava a vinda de imigrantes europeus para o trabalho 

no campo e a mão de obra negra recém liberta foi relegada à própria sorte. Tal fato possibilita 

o desenvolvimento destas associações, e os negros trabalhadores oriundos de uma parcela da 

população com certo poder aquisitivo mantém relações com os operários europeus, fato que 

influencia na criação destas associações.  

É claro que a simples presença dos imigrantes, que se organizaram em sociedades e 

editaram seus jornais, não explica o surgimento de uma grande imprensa negra em 

São Paulo. Mas, no contexto geral, os imigrantes, em parte, foram fundamentais na 

estruturação das associações dos homens de cor. Do mesmo modo, também existiu 

uma tradição de associações de cunho cultural oriunda do movimento abolicionista, 

o que pode ter sido um outro fator importante na organização das sociedades de 

homens de cor (PIRES, 2006, p. 21).  

 

Todo esse processo levou a uma maior politização e organização dos afro-brasileiros 

que reivindicavam melhores condições, a exemplo do surgimento, em 1926, do Centro Cívico 

Palmares, cujo principal diretor foi um estadunidense Mister Gids. O centro não possuía 

jornal próprio, como era comum nas sociedades de homens de cor, porém era encarado pela 

imprensa negra em geral como referência. Desta forma: 

Aqueles periódicos tornaram-se uma imprensa alternativa aos jornais de grande 

circulação, uma vez que os negros não se viam representados nas suas páginas. Eles 

faziam uso das suas próprias folhas para divulgar as festas, casamentos, aniversários, 
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batizados, nascimentos, mortes, situações de discriminação e preconceito, assuntos 

políticos e sociais de interesse do público a que eram dirigidos. Os jornais eram 

produzidos por uma minoria de negros alfabetizados, geralmente mais bem 

posicionados na hierarquia social, mas que expressavam os desejos e as aspirações 

daquela parcela da população que diziam representar (SANTOS, 2011, p. 157). 

 

Pires (2006) cita como primeiro jornal da imprensa negra deste momento o jornal O 

Baluarte (1903) de Campinas (SP), que tinha como redator Benedicto Florencio. “Acredito 

que no espaço de 11 anos tenha aparecido outros jornais, mas, a partir de 1915, é que aumenta 

o número de títulos. Nesse ano, surgiu, na cidade de São Paulo, O Menelick (1915), 

organizado por Reginaldo Gonçalves e Deocleciano Nascimento”
16

 (p.31). Essa expansão 

também foi observada por Domingues (2008), que cita entre os jornais deste período da 

imprensa negra paulista O Combate, de 1912. O conflito entre monarquistas e republicanos, 

que ainda perdurava mesmo após o decreto que instituiu a República no fim do século XIX, 

fica evidente nas folhas negras também deste período. Deocleciano entre outros negros eram 

simpáticos à monarquia, tendo em vista que a República prometeu uma situação melhor que 

não se concretizou. Postura parecida é encontrada em outros jornais, como O Kosmos (1922), 

que tinha Abílio Rodriguez como presidente da agremiação. 

O interessante é perceber que, na mesma sociedade [de homens de cor], 

encontravam-se pessoas de tendências monarquista e republicana. Os conflitos mais 

gerais estiveram presentes na organização dos negros, ou seja, eles dividiram-se 

tendo como referências as ideologias políticas vigentes no contexto social da época 
(PIRES, 2006, p. 32, grifo nosso). 

 

 Esse embate entre monarquistas e republicanos dura toda a década de 1920 com 

exemplos de conflitos internos nas sociedades dos homens de cor. Porém, para além das 

disputas políticas gerais da época, a tendência dos jornais de denunciar as más condições 

vivenciadas pelos negros era objetivo em comum. Em 1918, O Alfinete surgiu com esse 

intuito e seu diretor A. de Oliveira “não economiza ataques aos brancos, culpando-os pela 

situação dos negros” (PIRES, 2006, p. 38). O Bandeirante, do mesmo ano, tinha como diretor 

geral do Jornal, Gastão Rodrigues da Silva que criticava situações como as práticas policiais 

com os homens de cor. 

Outro episódio de disputas em torno da imprensa negra diz respeito ao modelo de 

reinvindicação que deveria ser adotado pelo movimento, sendo assim, é possível encontrar até 

mesmo embates entre negros e os chamados à época mulatos. A tendência de 

internacionalização destas discussões também estava novamente presente, tendo em vista que 

                                                             
16 O periódico analisado por Pires (2006) em seu livro é o número 3 do jornal O Baluarte, datado de 15 de 

janeiro de 1904. Por este motivo em sua citação é considerado um intervalo de 11 anos na imprensa negra, e não 

12 anos.  
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nos jornais se discutia acerca do modelo estadunidense de luta racial. Havia-se certa tendência 

de negação do modelo norte-americano de relações raciais, a “afirmação do papel de 

construtor da nacionalidade que os negros deveriam tomar em conjunto com os brancos e 

índios já é um aspecto ideológico dominante nos jornais da década de 1920” (PIRES, 2006, 

p.43). Apesar de perder força na década de 1930, esta é uma disputa que em linhas gerais já 

aponta em direção à defesa de uma identidade nacional e única raça, mesmo com as denúncias 

constantes de preconceito de cor sofrido pelas pessoas negras.  

 

 

Figura 5 

Cabeçalho do jornal O Baluarte nº3 de janeiro de 1904 - Fonte: Portal Imprensa Negra 

USP 

 

Apesar disto, alguns jornais defendiam e debatiam outros caminhos para a luta racial, 

como o pan-africanismo, cuja concepção defendida é a de que todos os negros do mundo, 

considerando a diáspora negra, fariam parte de uma única nação africana. José Antônio dos 

Santos (2011) aponta que os jornais negros deste período teriam sido influenciados por 

jornalistas e tendências da imprensa negra estadunidense. O Atlântico Negro, que nos propõe 

como reflexão Gilroy (2001), possibilitou este intercâmbio com o que era produzido em 

outros países por outros negros em diáspora, de forma que não só no jornalismo como em 

outros âmbitos houve esta troca de conhecimentos. 

A diáspora africana sempre ligou Brasil e Estados Unidos em redes de 

comunicações que extrapolaram as distâncias. Por se localizarem no centro do 

comércio escravista no Oceano Atlântico, receberam inicialmente escravizados e, 

desde o século XIX, emissários abolicionistas, viajantes e fugitivos do regime servil. 
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Os contatos entre os dois países mantiveram-se ao longo do século seguinte, 

conforme atesta José Correia Leite, que foi um dos informantes para a pesquisa 

dirigida por Bastide em São Paulo. Segundo suas memórias, ele fez parte de um 

“grupo garveysta”, dentro do jornal O Clarim d’Alvorada. Naquela oportunidade, 

chegou-se a criar uma coluna com o título de “O mundo negro”, que era justamente 

o mesmo nome do periódico criado por Marcus Garvey nos Estados Unidos. Ele 

lembrava também que no início da década de 1920, logo depois da visita de Robert 

Abott ao Brasil, principal fundador e editor do periódico negro norte-americano 

Chicago Defender, passaram a realizar trocas de exemplares entre os dois jornais 

(SANTOS, 2011, p. 149).    

 

 Pires (2006) também traz à tona este fato, enfatizando que em dado momento devido 

às relações, sobretudo com o movimento dos Estados Unidos, parte da imprensa negra 

brasileira ganha um tom pan-africanista. De acordo com o pesquisador, O Clarim da Alvorada 

“parece ter assumido o pan-africanismo e reproduz as posições de Marcus Garvey de ‘África 

para os africanos’” (p.55). O Clarim, que posteriormente muda de nome para O Clarim 

d’Alvorada, foi publicado de 1924 a 1932, e é considerado como um dos principais jornais da 

imprensa negra brasileira. Outro jornal que entra na discussão acerca do pan-africanismo é O 

Getulino, de Campinas (SP) que chega a tratar da divergência que havia dentro do movimento 

pan-africanista
17

.   

Apesar de um ponto em comum, a luta antirracista, percebe-se ao longo da história e, 

sobretudo neste momento as diferentes tendências políticas assumidas dentro da imprensa e 

organizações negras. Na década de 1930 merece destaque o enfrentamento entre fascistas e 

comunistas; ou, comunistas/socialistas e integralistas. “Nos anos 1930, diversos jornais 

estiveram empenhados na organização de uma Federação dos Homens de Cor. Na verdade, 

era um novo momento que despontava” (PIRES, 2006, p. 25). É justamente o momento em 

que os grupos de homens negros chegam a seu maior nível de organização, com a fundação 

em 1931 da Frente Negra Brasileira, considerada sucessora do Centro Cívico Palmares.  

Na primeira metade do século XX, a FNB [Frente Negra Brasileira] foi a mais 
importante entidade negra do país. Com “delegações” – espécie de filiais – e grupos 

homônimos em diversos estados (Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, 

Pernambuco, Rio Grande do Sul e Bahia), arregimentou milhares de “pessoas de 

cor”, conseguindo converter o Movimento Negro Brasileiro em movimento de 

massa.(...) A entidade desenvolveu um considerável nível de organização, mantendo 

escola, grupo musical e teatral, time de futebol, departamento jurídico, além de 

oferecer serviço médico e odontológico, cursos de formação política, de artes e 

ofícios, assim como publicar um jornal, o A Voz da Raça (DOMINGUES, 2008, p. 

106, grifo nosso). 

A Frente possuía sede em São Paulo e chegou a contar com mais de 20 mil associados, 

possuindo até mesmo subdivisões, como grupos de mulheres negras. "A Cruzada Feminina, 

                                                             
17 Uma corrente puxada por Barghardt du Bois, que defendia a união dos negros para negociar com o governo e a 

de Marcus Garvey que queria a apropriação da África pelos negros, utilizando se necessário a luta armada 

(PIRES, 2006).  
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por exemplo, mobilizava as negras para realizar trabalhos assistencialistas. Já uma outra 

comissão feminina, as Rosas Negras, organizava bailes e festivais artísticos." (DOMINGUES, 

2008, p.106). Apesar desta capacidade de aglutinação das diversas agremiações, Pires (2006) 

assinala que a Frente recebeu resistência e oposição, como no caso do jornal A Chibata, 

periódico de 1932, que tinha direção de Jaime de Aguiar e José Correia Leite de O Clarim da 

Alvorada. O Clarim em 1924 chegou a fazer a defesa do comunismo, em artigo do jornal que 

sugeriu aos negros que se aliassem aos brancos da classe trabalhadora para conseguir a 

emancipação que não conseguiram em 1888. Porém a ideologia fascista era quase hegemônica 

na Frente: 

O grupo integralista monarquista dominou a Frente Negra Brasileira até o penúltimo 
ano de existência da entidade e utilizou o jornal A voz da Raça como porta-voz da 

ideologia fascista. O discurso nacionalista, típico desse movimento, aparece 

nitidamente, apesar de se confundir com os agrupamentos não fascistas que também 

expressaram um forte discurso nacionalista (PIRES, 2006, p. 35). 

 

 Este viés fascista/integralista influenciou a linha editorial que assumiu o jornal A Voz 

da Raça (1933-1937), algo que ficou evidente logo no cabeçalho. “O subtítulo do jornal A 

Voz da Raça também era sintomático: ‘Deus, Pátria, Raça e Família’ diferenciando-se do 

principal lema integralista (movimento de extrema direita brasileiro) apenas no termo ‘Raça’” 

(DOMINGUES, 2008, p.107). Apesar de se vincularem à posição dominante, de acordo com 

Simões Pires (2006), os negros liberais também tiveram espaço no impresso e atacavam a ala 

fascista-monarquista da Frente Negra. Mas, esse espaço não foi concedido aos negros 

comunistas/socialistas, o que levou à criação da Frente Negra Socialista, fundada por Manoel 

dos Passos, seu primeiro presidente. “Sebastião Schiffini é outro nome que também aparece 

na documentação como tendo sido presidente da mesma organização. Esse grupo talvez tenha 

se constituído em uma importante fração dos movimentos negros, mas, infelizmente, pouco se 

sabe sobre ele” (PIRES, 2006, p. 36). 

Neste momento histórico o principal movimento de coalizão dos negros brasileiros foi 

a Frente Negra Brasileira (FNB), que gozou de certo prestígio a ponto de membros do grupo 

serem recebidos pelo presidente Getúlio Vargas e terem reinvindicações atendidas 

(DOMINGUES, 2008). A FNB teve tanta relevância que chegou a quase se tornar partido 

político, conseguindo aprovação no Tribunal Superior Eleitoral, constituindo a experiência 

mais próxima que já se chegou da criação de um partido majoritariamente negro e com 

diretrizes étnicos-raciais. No entanto, os planos da Frente foram frustrados com a instauração 

da ditadura do “Estado Novo”, em 1937, momento em que não só a entidade como outros 
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movimentos sociais foram esvaziados e a imprensa negra também sofreu com o 

acontecimento.  

  

 

Figura 6 

Cabeçalho do jornal O Clarim D’Alvorada n. 28, 1927  – Fonte: Portal Imprensa 

Negra USP 

 

A ditadura varguista, entre os anos 1937 e 1945, foi marcada por um período de 

repressão política, inviabilizando os movimentos de contestação de modo mais amplo. Mas o 

fim da Era Vargas inaugurou um novo momento para o Movimento Negro Brasileiro, porém 

com menor força do que o anterior (DOMINGUES, 2008). As atividades dos clubes de 

Homem de Cor retornaram em 1945, com o Clube de Cultura Negra, onde é republicado o 

jornal A Alvorada. Em São Paulo surgiram ainda o jornal Senzala (1946), Novo Horizonte 

(1946), Mundo Novo (1950), Notícia do Ébano (1957), O Mutirão (1958), O Níger (1960) e 

Correio D’Ébano (1963). No Rio de Janeiro foram lançados O Quilombo (1948-1950), 

Redenção (1953), A Voz da Negritude (1954) e em Campinas surgiu o Hífen, em fevereiro de 

1960. Como no século XIX, os nomes dos jornais reivindicam em seus títulos uma posição 

identitária de articulação política, se auto inscrevendo como espaço de afirmação cultural e 

simbólica. Este é um traço presente ao longo do histórico da imprensa negra brasileira e nas 

mídias negras objeto desta pesquisa.  

De acordo Simões Pires (2006) este momento da imprensa negra pós 1945 manteve o 

tom nacionalista, apesar de se tratar, na concepção do autor, de um nacionalismo cultural. 
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“Contudo, os jornais do período de 1945-1960 não mudaram de postura e, após um longo 

período de ditadura, voltaram a reivindicar os direitos de cidadania para os negros no Brasil” 

(p. 48). Pires (2006) como o próprio Petrônio Domingues (2008) e outros historiadores, 

tendem a se referir a uma divisão da imprensa negra e do movimento negro em momentos que 

denominaram como “mais culturalistas” e outros mais “políticos”. Cabe chamar a atenção que 

pela concepção teórica-metodológica adotada neste trabalho de pesquisa a cultura é entendida 

para além da esfera do entretenimento, e permeia toda a esfera social e política. Esta distinção 

comum dentro dos movimentos negros e entre alguns pesquisadores tem relação com o 

engajamento em determinados períodos com o viés da política institucional, que é analisado 

em dissonância com os momentos denominados por eles de culturalistas. Na construção 

teórica desta pesquisa, os processos sociais são analisados sob sua dimensão cultural e 

simbólica, que também é política. Sendo assim, os “clubes de cultura” são entendidos aqui 

para além do entretenimento e sua dimensão cultural/política está presente nos demais 

processos sociais. Como defende Stuart Hall (1997) ao dissertar sobre a centralidade da 

cultura, ela penetra em cada recanto da vida social fazendo proliferar ambientes secundários, 

mediando tudo. Como apontado no capítulo anterior é este caráter mediador da cultura que 

está sendo utilizado para observar as experiências das mídias e imprensa negra nesta pesquisa. 

O próprio Pires (2006) considera, em parte, esta ideia em suas abordagens sobre o tema.    

A ‘tendência culturalista’ deve ser vista como projeto político dos negros brasileiros 

que serviu para delatar a situação de exclusão dos negros ante a dificuldade de se 

operar mudanças sociais pela afirmação racial em um sistema de relações raciais em 
que os agentes do Estado aparecem como principais elementos de negação da 

existência do racismo (p. 7). 

 

 Deste período um dos principais grupos organizados foi a União dos Homens de Cor, 

(UHC), fundada em janeiro de 1943 por João Cabral Alves, em Porto Alegre. A UHC chegou 

a abrir sucursal e possuir representantes em pelo menos 10 estados: Minas Gerais, Santa 

Catarina, Bahia, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Piauí e 

Paraná. Como a FNB, a UHC demonstrou ter força política, também chegando a ser recebida 

por Getúlio Vargas já no inicio dos anos 50. 

Em linhas gerais, sua atuação era marcada pela promoção de debates na imprensa 

local, publicação de jornais próprios, serviços de assistência jurídica e médica, aulas 

de alfabetização, ações de voluntariado e participação em campanhas eleitorais 
(DOMINGUES, 2008, p.108). 

   

Outro movimento que merece destaque é o Teatro Experimental do Negro (TEN), 

liderado pelo escritor, poeta, dramaturgo, professor universitário e militante dos direitos dos 

negros, Abdias do Nascimento. A proposta principal era formar um grupo teatral apenas com 
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atores negros, mas o projeto adquiriu caráter mais amplo. Um dos pontos interessantes sobre o 

TEN foi ter sido pioneiro em trazer discussões ligadas ao movimento da negritude francesa, 

que serviu de base para libertação de países africanos. Novamente é possível perceber a 

ligação dos grupos negros organizados e da internacionalização da luta antirracista com a 

imprensa negra, evidenciando a atuação das publicações como agente político da construção 

de lutas políticas, econômicas, sociais e culturais na relação com o combate à segregação. O 

grupo:  

publicou o jornal Quilombo, passou a oferecer curso de alfabetização, de corte e 

costura; fundou o Instituto Nacional do Negro, o Museu do Negro; organizou o I 

Congresso do Negro Brasileiro; promoveu a eleição da Rainha da Mulata e da 

Boneca de Pixe; tempo depois, realizou o concurso de artes plásticas que teve como 

tema Cristo Negro, com repercussão na opinião pública.” (DOMINGUES, 2008, 

p.109). 

 

O jornal O Quilombo publicou 10 números entre 1948 e 1950, e de acordo com Santos (2011) 

citava como inspiração o surgimento da imprensa negra estadunidense, se referindo ao 

Freedoms Journal, de 1827, além de citar outros periódicos do país norte americano, como 

Phylon e The Crisis. 

 Foi o momento em que, se tratando de alinhamento partidário, de acordo com Petrônio 

Domingues (2008), houve praticamente isolamento político dos movimentos negros, pois não 

podia se contar nem como a esquerda marxista, nem como setores da direita. Uma lei 

antidiscriminatória chegou a ser rejeitada à época pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), 

que entendia que a classe era o fator determinante da desigualdade social brasileira. O golpe 

de 1964 e posterior ditadura militar impactaram novamente o vigor do enfrentamento 

explícito feito pelos grupos negros organizados, bem como demais movimentos sociais e 

políticos.  O UHC e o TEN sofreram as consequências do cenário político da época e em 1968 

o Teatro Experimental foi praticamente extinto, com a ida de seu principal líder Abdias do 

Nascimento para o exílio nos EUA. 

 O golpe militar de 1964 desarticulou o movimento negro, pondo suas lideranças 

praticamente na semiclandestinidade, como aconteceu com outras lutas políticas que estavam 

em curso no período. “A discussão pública da questão racial foi praticamente banida.” 

(DOMINGUES, 2008, p.111), os militares acusavam o movimento de criar um problema que 

não existia. Domingues afirma, porém, que isso não quer dizer que durante os anos de 

chumbo não houve ações de militantes do movimento negro, ou iniciativas no campo da 

cultura que visavam a luta negra, porém além de fragmentadas não tinham caráter de 

enfrentamento ao regime. Novamente aquela distinção acerca de um campo “culturalista” e de 
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enfrentamento político, que como já assinalado não cabe sob a perspectiva deste trabalho. As 

iniciativas que o historiador classifica como sendo do campo da cultura são consideradas sob 

a ótica desta pesquisa como uma dimensão também política. A imprensa negra por sua vez, 

deu sinais de vida, com os jornais Árvore das Palavras (1974), O Quadro (1974), em São 

Paulo; Biluga (1974), em São Caetano/SP, e Nagô (1975), em São Carlos/SP (DOMINGUES, 

2008, p. 112). 

 Esta segunda fase da imprensa negra demonstra que a articulação de grupos negros 

deu seguimento a um processo de reinvindicação que começou no século anterior. Apesar de 

ser um movimento diverso, e há riqueza neste fato, é possível perceber que, de maneiras 

variadas, o foco foi a luta e o debate racial, mesmo quando havia divergências entre os 

próprios jornais da imprensa negra sobre os caminhos que deveriam ser tomados. Fator de 

destaque nesta fase da imprensa negra é a ligação dos jornais com os grupos de negros 

organizados, desde as Associações dos Homens de Cor ao Teatro Experimental de Abdias do 

Nascimento, evidenciando a consciência dos afro-brasileiros acerca do poder da comunicação 

para o fortalecimento destes grupos. Deste modo, a imprensa negra atuou como aspecto 

importante na construção dos movimentos negros brasileiros. Nas palavras de Pires (2006):  

A imprensa negra foi um movimento diversificado, que apresentou várias facetas 

ideológicas e esteve profundamente relacionada com os contextos econômicos, 

políticos e culturais do período. Esta imprensa ainda demonstra o engajamento 

político dos negros, não somente por suas causas étnicas, mas também por sua 

participação decisiva nos assuntos relacionados ao poder e aos modelos de 

organização social em debate na sociedade (p. 81). 

 

 

2.3 Terceira Fase: imprensa negra no processo de abertura política e na década de 1990 

 

 A aqui chamada terceira fase da imprensa negra brasileira foi inaugurada dentro do 

processo de abertura política do Brasil, o que possibilitou a reorganização dos grupos 

políticos em geral, depois de anos de repressão militar mais violenta. O maior destaque para 

este momento foi a fundação do Movimento Negro Unificado (MNU), grupo que 

protagonizou a luta negra naquele período. Do ponto de vista externo o MNU bebeu em duas 

frentes, uma delas foi a luta pelos direitos civis dos negros estadunidenses e o movimento de 

libertação dos países africanos, sobretudo os de língua portuguesa, como Angola, 

Moçambique e Guiné Bissau. Internamente o catalizador desta nova fase do movimento negro 

foi o grupo de orientação marxista trotskista, denominado Convergência Socialista, que 
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possuía uma célula que acreditava que a luta antirracista devia ser propagada juntamente com 

a luta anticapitalista (DOMINGUES, 2008). 

A política que conjugava raça e classe atraiu aqueles ativistas que cumpriram um 

papel decisivo na fundação do Movimento Negro Unificado: Flávio Carrança, 

Hamilton Cardoso, Vanderlei José Maria, Milton Barbosa, Rafael Pinto, Jamu 

Minka e Neuza Pereira. Entre 1977 e 1979, a Convergência Socialista publicou um 

jornal chamado Versus, que destinava uma coluna, a “Afro-Latino América”, para o 
núcleo socialista negro escrever seus artigos conclamando à “guerra” revolucionária 

de combate ao racismo e ao capitalismo (DOMINGUES, 2008, p. 113). 

 

Em uma reunião em São Paulo no dia 18 de Junho de 1978 com entidades que 

atuavam no combate ao racismo, como o Centro de Cultura e Arte Negra (CECAN), Grupo 

Afro-Latino América, Câmara do Comércio Afro-Brasileiro, Jornal Abertura, Jornal Capoeira 

e Grupo de Atletas e Grupo de Artistas Negros, foi decidida a criação do Movimento 

Unificado Contra a Discriminação Racial (MUCDR). Na primeira Assembleia Nacional de 

Organização e Estruturação, um mês depois, o grupo passa a se chamar Movimento Negro 

Unificado Contra a Discriminação Racial (MNUCDR). Levando-se em conta que a luta 

prioritária era contra a discriminação racial a ser combatida pelas diversas entidades reunidas 

ali, o nome é simplificado para Movimento Negro Unificado (MNU). Do ponto de vista 

histórico o MNU foi um marco para os movimentos negros, pois nesta fase passou-se a 

reivindicar com maior ênfase a negritude como algo positivo, e fugiu-se do ‘branqueamento’ 

de outros momentos, no sentido dos movimentos anteriores serem pró-democracia racial e o 

MNU rejeitar esta ideia. Em junho de 1946, por exemplo, “o jornal Alvorada (1946) aprova o 

discurso do então deputado Gilberto Freyre em defesa da democracia racial” (PIRES, 2006, p. 

44). O termo “homem de cor” neste momento do movimento negro é abolido, e o termo 

“negro”, considerado até então pejorativo, passou a ser motivo de orgulho e enaltecimento. 

A reinvindicação pela identidade negra é um dos fatores mais marcantes do MNU, que 

entendia “como negro todo aquele que possui na cor da pele, no rosto ou nos cabelos, sinais 

característicos dessa raça” (GONZALES, 1982, p.65). A miscigenação foi encarada como um 

inimigo a se combater, e incentivou-se a formação de famílias negras visando o 

enfrentamento a uma política de ‘etnicídio’ (DOMINGUES, 2008). Ganha protagonismo 

também neste momento a luta forjada por mulheres negras. Acerca disto em seu relato sobre o 

processo de criação do MNU Lélia Gonzales (1982) comenta:  

Também nós, mulheres negras, além da denuncia do branqueamento do homem 

negro, em termos de casamento, discutimos os problemas relativos à educação de 

nossas crianças, controle da natalidade, assim como nossa participação no processo 
de libertação do povo negro e na luta contra o racismo (p.63).      
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A luta contra discriminação racial era o principal objetivo do grupo que passa a 

denunciar casos de racismo, sobretudo acerca da violência policial sofrida por pessoas negras. 

O racismo passa neste momento a ser encarado como um aspecto estruturante da sociedade e 

não apenas oriundo de atitudes individuais. Passou-se então a reivindicar uma revisão 

histórica do Brasil por uma “autêntica democracia racial”. Uma destas demandas foi pelo 20 

de Novembro como Dia da Consciência Negra, e não comemoração do 13 de Maio, que 

passou a ser uma data cada vez mais relegado às instituições governamentais. A ideia de 

colocar a data da morte de Zumbi dos Palmares como símbolo da luta negra brasileira, veio do 

Grupo Palmares, uma das entidades componentes do MNU. Politicamente e em seus 

documentos a organização propõe uma articulação entre raça e classe, chegando a tentar 

interferir, sem muito sucesso, nas eleições de parlamentares naquele ano de 1978 ao propor 

sua agenda política a candidatos negros e da esquerda (GONZALES, 1982).        

 A reorganização política dos grupos negros possibilitou então, que a imprensa negra 

voltasse a figurar neste processo, antes até mesmo da fundação do MNU. 

Alguns dos principais jornais desse período foram: SINBA (1977), Africus (1982), 

Nizinga (1984), no Rio de Janeiro; Jornegro (1978), O Saci (1978), Abertura (1978), 

Vissungo (1979), em São Paulo; Pixaim (1979), em São José dos Campos/SP; 

Quilombo (1980), em Piracicaba/SP; Nêgo (1981),  em Salvador/BA; Tição (1977), 
no Rio Grande do Sul, além da revista Ébano (1980), em São Paulo (DOMINGUES, 

2008, p.114). 

 

Ainda no final da década de 1970 em São Paulo, surge o jornal A Abertura, lançado 

em setembro 1978, que teve apenas uma edição e foi criado por “jornalistas negros que 

atuavam na grande imprensa resolveram fundar um jornal próprio, que atendesse suas pautas” 

(ESTANISLAU, 2018, n.p). A jornalista Diva Gonçalves e o jornalista e escritor Oswaldo de 

Camargo trabalhavam no jornal Folha da Tarde e em reuniões com amigos na casa de Diva 

idealizaram um jornal que unisse a luta do movimento negro com o enfrentamento à ditadura 

militar, marca, aliás, da maioria dos jornais negros deste momento no país. Em 18 de junho de 

1978 os representantes do jornal participaram da primeira reunião do que viria a se tornar o 

Movimento Negro Unificado (MNU). O fato demonstra que a imprensa negra deste período 

estava engajada nas lutas contra o racismo, funcionando como organizações políticas e 

participando ativamente destas construções. O jornal, para além da construção do MNU, 

participa também da luta pela redemocratização do país, figurando como ator político e 

cultural naqueles contextos.   

O MNU depois de constituído passa a produzir boletins informativos para divulgar as 

ideias políticas do movimento. É de um destes boletins que surge o Jornal Nacional do MNU. 

De acordo com Florentina Souza (2006) a história do periódico se divide em três fases, a 
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primeira vai de julho de 1981 a outubro de 1986 no qual são publicados onze números com o 

nome de Nêgo – Boletim do MNU-Bahia, com tiragem de aproximadamente 3 mil 

exemplares. O primeiro número foi lançado em julho de 1981 em Salvador na Bahia, e o 

nome deriva da conotação de tratamento carinhoso que a expressão possuía em alguns lugares 

do recôncavo baiano.  

O periódico Nêgo ratifica as proposições e objetivos do Movimento Negro 

Unificado e dedica-se a “discutir aspectos da vivência, luta histórica dos negros em 
Salvador e no interior do estado”, empenhando-se ainda na formação ideológica 

deste segmento étnico, pois acredita ser necessário que “todos os negros participem 

da luta contra o racismo, o preconceito racial e todas as formas de discriminação e 

exploração” (SOUZA, 2006, p. 202).  

 

A partir de 1987 o boletim passa a se chamar Nêgo – Jornal do Movimento Negro 

Unificado passando a ter tiragem de cinco mil exemplares e sendo gerido agora 

nacionalmente. Em 1989 por decisão do congresso do MNU o periódico passa a se chamar 

Jornal do Movimento Negro Unificado, abandonando a denominação Nêgo. Neste momento o 

jornal perde o caráter local e passa a divulgar pautas e pensamentos políticos do movimento 

negro nacionalmente, aumentando a tiragem e a distribuição, empenhado na construção de um 

autoimagem do MNU e das identidades negras. O boletim Nêgo e posterior Jornal do 

Movimento Negro Unificado “tornam-se marcos do processo de construção de uma produção 

intelectual afro-brasileira, interessada em participar, de modo criativo, dos debates sobre 

identidade, brasileira, cidadania, racismo e vida cultural e política” (SOUZA, 2006, p.203).   

Apesar de Domingues (2008) citar o Tição como datado de 1977, o número 1 do jornal 

gaúcho é de março de 1978 e foi lançado pela jornalista Vera Daisy Barcelos, que trabalhava 

no Zero Hora. Inicialmente lançado no formato de revista, somente a partir do terceiro, e 

último número é que passou ao formato de tabloide já em 1980. O periódico surgiu a partir do 

grupo negro intitulado Palmares, que entre 1971 e 1978 discutia questões raciais brasileiras 

em Porto Alegre, e participa da criação do MNU. Como assinalado anteriormente é o 

movimento que pauta a reivindicação do 20 de novembro como marco da consciência negra 

nacional. O nome do impresso deriva de um termo pejorativo pelo qual as pessoas negras 

eram chamadas (SANTOS, 2007). Os veículos deste período indicam a retomada de 

produções da imprensa negra após um longo período de repressão política da Ditadura 

Militar, participando ativamente do processo de redemocratização do país e da construção de 

movimentos e organizações negras. 

Dentro deste cenário de maior politização das entidades negras e anterior a 

constituição do MNU, em julho 1977, é publicado no Rio de Janeiro o SINBA: órgão da 

Sociedade de Intercâmbio Brasil-África; o periódico passa por um hiato de dois anos e volta a 
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circular entre 1979-1981. O jornal tinha como diretor: Carlos Silveira, e redatores: Amauri 

Mendes Pereira, Célio de Oliveira, Iedo Ferreira, Togo Ioruba. Em 1981 vinculado também à 

Sociedade de Intercâmbio Brasil-África (RJ), surge o Koisa de Crioulo,  o jornal reunia 

muitos dos nomes que já tinham participado da experiência anterior (FGV CPDOC, 2009).  

 

 

Figura 7 

Capa do n. 14 do Nêgo – Jornal do Movimento Negro Unificado de abril de 1988 – 

Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa Vergueiro 

 

Em março de 1978 na cidade de São Paulo surge o Jornegro, com direção geral de 

Odacir de Matos e produção da Federação das Entidades Afro-brasileiras do Estado de São 

Paulo (FEABESP). Os redatores do primeiro número foram: Leonardo Ferreira, Francisco 

Marcos Dias, Odacir de Mattos, Francisco Carlos C. Santos (Tato), Tânia Regina Pedro, as 

fotografias de Luiz Paulo P. Lima e ilustrações de Jaques Felix Trindade. O título segue um 

traço dos veículos de comunicação negra, demarcando um espaço de afirmação política, que 

também é perceptível no conteúdo. No editorial de abertura os redatores justificaram a criação 

do jornal: “Este jornal nasceu da necessidade de termos um órgão que divulgue nossos 

assuntos e onde possamos debater nossos problemas a partir do nosso ponto de vista e do 

interesse da comunidade afro-brasileira” (JORNEGRO, v.1, p. 2). No primeiro ano de 

existência foram publicados de março a novembro cinco números do Jornegro, período em 
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que o impresso conseguiu maior frequência. A constância nas publicações diminuiu nos anos 

seguintes, algo evidenciado pelos editoriais que constantemente citam o período de 

inatividade. Ainda assim, há registros de que o jornal tenha circulado pelo menos até meados 

de 1981.  

Outro jornal negro da década de 1980 é o Nzinga Informativo que durou de 1985 a 

1989
18

 e teve seis edições com periodicidade irregular. O periódico foi criado no Rio de 

Janeiro e era feminista, formado por mulheres negras, derivado do  Coletivo de Mulheres 

Negras Nzinga, fundado por Lélia Gonzalez e outras ativistas negras em 1983 

(GONÇALVES, 2006). O Boletim da organização de mulheres negras é um marco, tendo em 

vista que é precursor no debate do feminismo de mulheres negras, que começa a ser percebido 

e pensado de forma mais potente naquele momento. No histórico levantado, é o primeiro 

registro de um veículo da imprensa negra pensado e executado por mulheres negras e sob a 

perspectiva do feminismo negro. O Nzinga Informativo aponta para o fato de ser precursor ao 

pautar o debate do racismo sob esta dimensão política de entrecruzamentos de opressões 

(gênero, raça e classe) que hoje se discute sob o escopo do conceito de interseccionalidade
19

.  

Os jornais negros construíram um mercado editorial para a escrita negra. A série 

Cadernos Negros criada em 1978 é parte deste movimento. Os livros são uma publicação 

coletiva anual organizada pelo grupo paulista Quilomboje, destacando-se como a principal 

publicação de literatura negra brasileira. O grupo foi criado por Luiz Silva (mais conhecido 

por seu nome artístico, Cuti), Mário Jorge Lescano, Oswaldo de Camargo, Paulo Colina, 

Abelardo Rodrigues e outros escritores e tinha como objetivo aprofundar a experiência afro-

brasileira na literatura (FIGUEIREDO, 2009). “Cada livro, desde a primeira edição, provém 

de um processo de seleção que inclui leitores, críticos e protagonistas, isto é, escritores e 

poetas negros” (ANTONIO, 2005, p.13). A publicação dura até os dias atuais com a 

quadragésima primeira edição lançada em dezembro de 2018, Cadernos Negros: poemas 

afro-brasileiros – volume 41.     

Na década de 1990, motivado pelas discussões que se estabeleceram no pós-Marcha 

Zumbi dos Palmares
20

 surge em 1995 o Jornal Ìrohìn (1996), editado por Edson Cardoso, o 

                                                             
18 Em Domingues (2006) aparece como sendo de 1984, porém o jornal é de 1985. 
19 As questões inerentes ao conceito serão debatidas com maior profundidade no capítulo seguinte onde serão 

feitas as análises dos objetos de pesquisa. 
20 A Marcha Zumbi 300 anos, contra o Racismo, Pela Cidadania e a Vida é um dos marcos do Movimento 

Negro Brasileiro e reuniu 30 mil pessoas em Brasília, em 1996, no aniversário de 300 anos da morte de Zumbi 

dos Palmares denunciando o racismo e a ausência de políticas públicas para as populações negras. “No mesmo 

dia, o presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu a marcha e assinou o decreto que instituiu o Grupo de 

Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra” (MARCHA, 2017, n.p). 
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periódico circulou entre 1996 e agosto de 2009, chegando a atingir tiragem de 16 mil 

exemplares, em distintos formatos que se modificaram no decorrer dos anos, inicialmente 

como folheto, posteriormente no formato tablóide e por fim com publicações na internet. O 

primeiro editorial do jornal foi assinado por Edson L. Cardoso (MNU-DF), Maria Aparecida 

Bento Silva (Ceert-SP), Sueli Carneiro (Geledés-SP), Hédio Santos Júnior (Ceert- SP), Ivanir 

dos Santos (CEAP-RJ) e João C. Nogueira (NEN- SC). O veículo reivindicava através de um 

projeto pedagógico criação de novas referências negras, constituindo um meio de 

comunicação contra-hegemônico e de luta antirracista, com destaque pela luta por políticas 

institucionais que alterassem efetivamente as condições das populações negras. Nas palavras 

de (LIMA JÚNIOR, 2009): 

A busca por alternativas à hegemonia dos projetos epistêmicos-cognoscentes, 

coloca-o [Jornal Ìrohìn] também como uma alternativa crítica na construção de 

possibilidades à humanidade (uma vez sendo a cultura negra três quintos da 

humanidade) pelo anti-racismo sistemático, e da oferta ao público de uma 
elaboração intelectual aprimorada. O anti-racismo e a elaboração intelectual 

aprimorada seriam suas armas enquanto combate ao estado midiático e educacional, 

às relações assimétricas de poder que impõem uma hierarquização cultural, ao qual 

resiste elaborando, um ethos cultural afro-brasileiro (...) (p. 96, grifo nosso) 

 

 Também de 1996, data a Revista Raça Brasil que foi lançada em setembro deste ano, e 

se identifica em seu site como uma publicação segmentada “para falar diretamente com 54% 

da população brasileira que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

é formada por afrodescendentes” (EDITORA PESTANA ARTE & PUBLICAÇÕES, 2019). 

A Revista foi fundada por Aroldo Macedo, e já no seu primeiro número, indicou a linha 

editorial direcionada à exaltação e afirmação da “beleza negra”, com uma tiragem de 250 mil 

exemplares. Foi publicada inicialmente pela Editora Símbolo, passou para Editora Escala e 

atualmente pertence à Pestana Arte & Publicações. A Revista é um dos poucos veículos do 

segmento da imprensa negra que conseguiu ter certa longevidade, sendo publicado até os dias 

hoje, o que pode estar relacionado ao fato da publicação dialogar com os formatos 

hegemônicos do mercado editorial.  

 

 

2.4 Quadro Histórico da Imprensa Negra no Brasil 

 

 O quadro 1 a seguir, lista os periódicos da imprensa negra em suas diferentes fases e 

locais, bem como o ano de surgimento. Para construção do quadro foram utilizados os 

trabalhos e publicações citados ao longo deste capítulo, levando-se em conta as menções dos 
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pesquisadores utilizados para compor a revisão bibliográfica. Além das referências utilizadas 

aqui, recorreu-se ao arquivo digital da Universidade de São Paulo (USP) de imprensa negra
21

, 

e a publicações avulsas encontradas na internet de forma que alguns periódicos que aparecem 

no quadro não aparecem no texto. O objetivo é fazer um levantamento das principais 

experiências da imprensa negra ao longo da História do Brasil, evidenciando além da 

quantidade de publicações deste segmento, como elas tiveram presentes nos diversos 

momentos. É também sistematizar de forma organizada e cronológica o debate do histórico 

destes veículos, que, como veremos no próximo capítulo, terão importância na constituição 

das mídias negras analisadas na pesquisa. 

Acerca de alguns periódicos há mais informações que outros, o que se explica pelas 

pesquisas e arquivos disponíveis, que como já indicado, deriva dos vestígios destes impressos. 

É possível que muitos deles tenham se perdido ou não estejam em arquivos ou bibliotecas 

públicas. Importante ressaltar que em alguns casos há divergências nos anos de publicação de 

alguns jornais negros, nestes casos recorreu-se a fonte primária quando disponível, sendo 

assinalado nos jornais em questão ao longo do capítulo. 

 

Quadro 1 - Histórico da Imprensa Negra no Brasil (1798 – 1996) 

 

PERÍODICO LOCAL ANO 

PRIMEIRA FASE 

Manuscritos da Revolta dos Búzios Salvador (BA) 1798 

Homem de Côr - (O Mulato ou o Homem de 

Côr) 
Rio de Janeiro (RJ) 1833 

Brasileiro Pardo Rio de Janeiro (RJ) 1833 

O Cabrito Rio de Janeiro (RJ) 1833 

O Crioulinho Rio de Janeiro (RJ) 1833 

O Lafuente Rio de Janeiro (RJ) 1833 

O Homem: Realidade Constitucional ou 

Dissolução Social 
Recife (PE) 1876 

A Pátria: órgam dos homens de côr São Paulo (SP) 1889 - ? 

                                                             
21 Disponível em: < http://biton.uspnet.usp.br/imprensanegra/ >. Acesso em: 12 de ago. de 2019. 

http://biton.uspnet.usp.br/imprensanegra/
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O Exemplo: órgam dos homens de côr Porto Alegre (RS) 1892-1930 

O Progresso São Paulo (SP) 1899 

SGUNDA FASE 

O Baluarte  Campinas (SP) 1903 

A Cruzada Pelotas (RS) 1905 

A Alvorada Pelotas (RS) 1907 – 1965 

O Combate São Paulo (SP) 1912 

O Menelick São Paulo (SP) 1915 – 1916 

A Rua São Paulo (SP) 1916 

O Bandeirante São Paulo (SP) 1918 

O Alfinete  São Paulo (SP) 1918 

A Liberdade  São Paulo (SP) 1919 

A Sentinella São Paulo (SP) 1920 

O Getulino  Campinas (SP) 1923 

O Clarim – O Clarim D’Alvorada São Paulo (SP) 1924 – 1932 

Elite  São Paulo (SP) 1924 

A Revolta Bagé (RS) 1925 

Auriverde São Paulo (SP) 1928 

Progresso
22

 São Paulo  1928-1931 

A Navalha  Santana do Livramento (RS) 1931 

A Chibata  São Paulo (SP) 1932 

A Voz da Raça São Paulo (SP) 1933-1937 

Raça  Uberlândia (MG) 1935 

                                                             
22 Não foram encontrados registros acerca de uma possível relação com o “órgão dos homens de cor” do final do 

século XIX. 
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O Clarim
23

 São Paulo (SP) 1935 

O Estimulo São Carlos (SP) 1935 

Tribuna Negra São Paulo (SP) 1935 

Senzala  São Paulo (SP) 1946 

O Quilombo Rio de Janeiro (RJ) 1948 – 1950 

Novo Horizonte  São Paulo (SP) 1946-1961 

Mundo Novo São Paulo (SP) 1950 

Redenção Rio de Janeiro (RJ) 1953 

A Voz da Negritude Rio de Janeiro (RJ) 1954 

Notícia do Ébano  São Paulo (SP) 1957 

O Mutirão  São Paulo (SP) 1958 

Níger São Paulo (SP) 1960 

Hífen Campinas (SP) 1960 

Correio Correio D’Ébano São Paulo (SP) 1963 

Árvore das Palavras São Paulo (SP) 1974 

O Quadro São Paulo (SP) 1974 

Biluga São Caetano (SP) 1974 

Nagô São Carlos (SP) 1975 

TERCEIRA FASE 

SINBA Rio De Janeiro (RJ) 1977 – 1981 

Jornegro São Paulo (SP) 1978 – 1981 

O Saci São Paulo (SP) 1978 

Abertura São Paulo (SP) 1978 

Tição  Porto Alegre (RS) 1978 – 1980 

                                                             
23 Não foram encontrados registros acerca de uma possível relação com o antecessor de mesmo nome. 
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Cadernos Negros SP 1978- dias atuais 

Vissungo São Paulo (SP) 1979 

Pixaim São José dos Campos (SP) 1979 

Quilombo  Piracicaba (SP) 1980 

Revista Ébano São Paulo (SP) 1980 

Nêgo Salvador (BA) 1981-1986 

Nêgo – Jornal do Movimento Negro Unificado Nacional 1987 - 1989 

Jornal do Movimento Negro Unificado Nacional 1989 

Koisa de Crioulo Rio de Janeiro (RJ) 1981 

Africus Rio de Janeiro (RJ) 1982 

Nizinga Rio de Janeiro (RJ) 1985 

Jornal Ìrohìn Brasília (DF)  1996 – 2009 

Revista Raça  São Paulo (SP) 1996 – dias atuais  

 

 

 

2.5 – Dos impressos as mídias negras contemporâneas  

 

Neste capítulo através de uma revisão da literatura disponível foram trazidas as 

principais publicações que compõem a imprensa negra brasileira com vistas a chegar ao 

estado da arte do objeto de pesquisa. Esse levantamento foi feito, tendo em vista uma 

articulação com as problemáticas comunicacionais a partir da cultura. Para isso recorri aos 

principais trabalhos publicados sobre o tema, além dos periódicos disponíveis nos arquivos 

digitais na internet. Certamente algum número de publicações ficou de fora e outras tantas 

estão perdidas por aí, à espera das pesquisas sobre o tema que têm ganhado força mais 

recentemente. Nestas linhas gerais, que como já dito não tinha a intenção de refazer a história 

da imprensa negra, e sim apenas de fazer um levantamento sintético do histórico deste 

movimento presente desde muito tempo em nossa história, foi possível destacar aspectos que 

ajudarão a compreender melhor os problemas da pesquisa. É importante, sobretudo entender 
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que os contextos se deslocam e o racismo assume novas configurações de acordo com 

entrecruzamento de espaço e tempo, porém a história iniciada com os manuscritos da Revolta 

dos Búzios faz parte deste cenário de construção de resistências e lutas dos povos afro-

brasileiros que dura até os dias atuais. Como bem diz José Antônio dos Santos (2011) ao 

traçar uma arqueologia da imprensa negra:  

A imprensa negra é uma expressão-conceito que atualmente abarca uma infinidade 

de publicações, não mais restritas aos meios impressos, mas que se diluem em 
aparelhos eletrônicos e se reproduzem através de sinais digitalizados. A principal 

identificação que une essa diversidade dos meios de comunicação é estar voltada 

para as reivindicações da população negra e ser produzida por pessoas que se 

identificam com esse meio (p. 158)      

 

Desta forma outras concepções se acrescentam (ou se diluem como sugere José 

Antônio) ao histórico da imprensa negra e ao que nesta pesquisa tem sido chamada já de 

mídias negras. Como veremos no próximo capítulo, a imprensa negra criou uma tradição de 

escrita e jornalismo negro, que com os processos de avanços tecnológicos e as convergências 

midiáticas possibilitou a produção de uma série de conteúdos multimídia deste segmento. As 

mídias negras se acrescentam à luta dos movimentos negros contra o racismo, porém estes 

novos veículos não vieram do nada, por isso é tão importante conhecer este histórico, o fio 

condutor que nos trouxe até aqui. Para além de catalogar os títulos da imprensa negra ou 

apenas registrá-los a intenção deste capítulo foi entender sua dinâmica e importância no 

cenário de disputas simbólicas que acontecem no campo da cultura. Para isso parte-se da 

compreensão de que as mídias negras ocupam espaço mediante aos jogos de poder e embates 

pela hegemonia, interferindo na construção das realidades a sua volta. A imprensa negra, hoje 

diluída nas diversas experiências das mídias, travam embates utilizando caminhos diversos 

para chegar aos seus objetivos, tendo como cerne principal a luta contra o racismo.  
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3. ALMA PRETA E AFIRMATIVA: EXPERIÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS DE 

LUTA CONTRA O RACISMO 

 

 

Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes 

Se isso é sobre vivência, me resumir à sobrevivência 

É roubar o pouco de bom que vivi 

Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes 

Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes 

É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nóiz sumir 

 Emicida 

 

  

 

 A Revista Afirmativa e a agência de jornalismo Alma Preta são dois veículos que têm 

em comum o fato de se autoidentificarem como mídias negras e terem sido criados em 

universidades públicas brasileiras por estudantes que relatam inicialmente um 

descontentamento com o que é produzido, ou deixado de produzir, nos meios de comunicação 

de massa mais consumidos no país. Surgem então com a missão de luta contra o racismo e 

com o intuito de criar novas referências para as populações negras. Para entender as 

comunicabilidades e entrelaçamentos de processos culturais que dão origem e são gerados por 

ambos, é importante conhecer a forma pela qual estes dois veículos buscam, de formas 

distintas e em locais diferentes, atingir seus objetivos. A utilização de meios de comunicação 

como ferramenta de enfrentamento ao racismo não é uma novidade, como comprova a 

trajetória de produção da imprensa negra apresentada no capítulo anterior, uma vez que ao 

longo da história estes meios se utilizaram de códigos e valores simbólicos do jornalismo para 

denunciar as condições adversas em que viviam as populações negras no Brasil. Desta forma 

o objetivo aqui é, a partir dos estudos culturais e com olhar voltado às produções inscritas nos 

produtos culturais, entender de que forma as propostas da Revista Afirmativa e do Alma Preta 

operam como mídias negras, constituindo formas de luta contra às configurações 

contemporâneas do racismo.    

 Em outros momentos históricos os jornais negros aparecem relacionados aos contextos 

e possibilidades de resistência para as populações negras nos diferentes períodos como 
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apontados no capítulo 2. Durante a luta pelo fim da escravização, e para além da chamada 

imprensa abolicionista, negros libertos e alfabetizados produziam nos centros urbanos jornais 

que denunciavam as condições vividas por sua população.  Tratavam-se de produções feitas 

por pessoas negras, com interesses voltados para as populações negras, que tinham como 

cerne a luta contra um conjunto de problemáticas que atingiam diretamente estes povos. Tais 

processos deram origem a uma produção escrita afro-brasileira, em que desde cedo os negros 

e mestiços buscavam formas de resistir ao colonialismo, e posteriormente às condições 

impostas pelo que veio a se tornar a sociedade brasileira. Para além de produções de 

jornalistas e escritores negros, a imprensa negra desde seus primórdios era uma produção com 

demarcador social evidenciado, o que comprova que havia uma consciência da posição que 

estas pessoas ocupavam naquela sociedade.  

 Este segmento da imprensa buscou criar novas referências para os povos negros e 

combater o racismo presente nas estruturas da sociedade brasileira. Deste modo, a Revista 

Afirmativa e o Alma Preta não são necessariamente novidades no que concerne a este fato, 

porém temos a compreensão de que os fenômenos históricos não são estanques, por isso 

busca-se aqui fazer uma análise considerando as transformações das configurações do racismo 

e das respostas dadas a este processo. Compreender as formas com que, através da 

comunicação, estas duas mídias negras funcionam como agentes de luta contra novas 

configurações do racismo é ponto central da pesquisa.  

 No corpus pesquisado temos dois veículos distintos, que possuem formatos e 

organização diferentes, porém problemáticas em comum. A escolha dos objetos perpassa pelo 

atravessamento deste pesquisador como jornalista que trabalha em uma mídia negra, 

compondo o corpo editorial da Revista Afirmativa desde o segundo número. A revista é um 

veículo em que é possível observar as transformações comunicacionais geradas pela 

popularização das novas tecnologias, além do impacto social de uma política pública 

afirmativa implementada pelo Estado, as cotas raciais, se configurando assim como um objeto 

com riqueza material para análise. O Alma Preta já nasce com o objetivo de funcionar como 

uma mídia digital, se utilizando dos novos aparatos tecnológicos e ao longo da sua trajetória 

traça uma estratégia de sustentabilidade com base na oferta de serviços de comunicação. 

Nasce também dentro de uma universidade pública em meio às discussões acerca da 

implementação da política de cotas, estando inserida e fazendo parte das disputas acerca da 

questão.  
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 A escolha da Afirmativa ocorre sob uma perspectiva de potencial de observação pela 

minha inserção nos processos da revista, o que permite ao longo da pesquisa trazer uma 

riqueza de aspectos importantes para o desenvolvimento do estudo. O Alma Preta, deste 

modo, funciona como extensão desta visão, é o veículo que observamos “de fora”. Sua 

escolha se justifica por emergir num contexto semelhante ao da Afirmativa, mas com aspectos 

materiais que mostraram-se diferentes. Devido a isto, os veículos compõem dois ricos objetos 

de pesquisa em que é possível observar de diferentes locais geográficos como atuam as mídias 

negras no cenário atual. São meios de comunicação com processos de formação parecidos, 

mas trajetórias distintas, configurando uma importante materialidade que nos ajuda 

compreender as mídias negras sob uma perspectiva mais ampla.  

 A vasta produção da imprensa negra se transforma ao longo do tempo e com a criação 

de novos formatos e tecnologias diluiu-se nos novos meios de comunicação de massa e em 

uma sociedade cada vez mais midiatizada. Sendo assim, é possível encontrar uma produção 

negra na comunicação com formatos e linguagens diferentes, desde o cinema negro de 

Zózimo Bubul na década de 1970
24

, às novas blogueiras (os), youtubers e influenciadores 

digitais. São novos modos de socialidade em produções que têm como cerne principal a luta 

contra o racismo, que por sua vez assume novas configurações à medida que os contextos 

sociais e culturais se transformam. Dentro dos veículos aqui estudados a utilização destas 

novas estratégias é latente e necessária para se inserir nestes contextos, porém a referência à 

produção ancestral da imprensa negra é recorrentemente lembrada como uma espécie de 

tradição do fazer e escrever negro.       

 A Afirmativa, veículo do qual faço parte trabalhando como editor e repórter, surge em 

2014, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em Cachoeira-BA, cidade do 

Recôncavo do estado e distante 120km da capital, Salvador. Já o Alma Preta surge em 2015, 

na Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP), em Bauru – SP, 

município mais populoso do centro-oeste paulista e distante 326km da maior cidade da 

América Latina e capital do estado, São Paulo. Ambos têm vínculos com coletivos e grupos 

organizados de estudantes negros de universidades, onde as temáticas da negritude e do 

racismo eram discutidas. A Afirmativa nasce como impresso, porém entre seus criadores já se 

                                                             
24 Os debates acerca do cinema negro apontam para uma relação com o movimento do Cinema Novo, que na 

década de 1970 produz alguns filmes que tocam na temática racial. Um destes filmes é Em Compasso da Espera 

(1973), filme dirigido por Antunes Filho, e estrelado por Zózimo Bubul. No mesmo ano, Zózimo lança o curta 

Alma no Olho (1973), que vence prêmios nacionais e internacionais, sendo “tratado por ativistas e pesquisadores 

como pedra fundamental do cinema negro brasileiro” (CARIBÉ, 2017, p. 60).  Outro destaque acerca do 

audiovisual citado por Pedro Caribé (2017) é a experiência na radiodifusão da TV da Gente, projeto liderado por 

Netinho de Paula, que, no entanto, não se consolidou e durou entre 2005 e 2007. 
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percebia naquele momento as mudanças pelas quais passavam as mídias, e desde seu 

lançamento passa a atuar também na internet, através de um site que incialmente possuía a 

intenção de ser também um portal de notícias. O Alma Preta por sua vez nasce também dentro 

deste contexto de convergências entre mídias, e opta, devido às possibilidades sociais 

envolvidas, pelo funcionamento como portal de notícias e posteriormente agência, com 

atuação na internet.  

 Este capítulo propõe apresentar estes dois meios de comunicação para situar e 

compreender os processos relacionados ao modo como a comunicação opera na relação com a 

experiência social, levando ao surgimento da revista e dos sites. Além do que, busca-se 

entender os papéis que Alma Preta e Revista Afirmativa têm desempenhado até aqui diante do 

que se propõem a fazer. São apontadas marcas e vestígios nos processos de produção dos dois 

veículos que nos ajudam a aprofundar a compreensão acerca de: como os aspectos de 

comunicabilidade presentes em distintas mídias negras funcionam de forma a combater as 

configurações contemporâneas de racismo; e o que, em termos de disputas simbólicas e para 

além de reatividade às problemáticas oriundas do racismo, é construído nestes dois veículos.  

 Para as análises feitas neste capítulo irá se considerar da Revista Afirmativa suas 

produções, com foco central no carro chefe do veículo que são as três edições impressas. 

Além disto, a dinâmica entre o impresso e as produções digitais no site e nas redes sociais são 

também aqui estudadas. Ademais, é objeto de análise o processo de formação do veículo, 

detalhado através da minha inserção, participação e observação nesta construção somado à 

entrevistas com membros e ex-membros. Através de aplicativos de conversas e questionários 

realizados por e-mail foram entrevistadas: Alane Reis, Rose Cerqueira, Marina Morgana 

Damásio e Naiara Leite. Acerca do primeiro aspecto, sou integrante e editor da Revista 

Afirmativa, de forma que toda a análise aqui proposta vai perpassar pela minha inserção em 

dado nível em um dos produtos investigados. Estratégias como cruzamentos dos dados 

colhidos com as vivências nas reuniões e produções da revista juntam-se aos procedimentos 

metodológicos.  

 Para análise do Alma Preta, tendo em vista a vasta produção, foi feita a opção 

metodológica de um recorte temporal dos 5 primeiro meses do ano de 2019, com foco 

principal nas produções do site da agência, o que, no entanto, não descarta análises do que for 

relevante das redes sociais do veículo. Foram ao todo neste período 332 publicações, além dos 

serviços prestados pela agência para outros sites e instituições. Como o site é observado desde 

muito antes deste recorte, serão também considerados momentos e publicações pontuais fora 
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do período indicado da amostra. Ademais, será analisado o processo de formação, através de 

vestígios deixados nas produções e entrevistas colhidas com os membros e partícipes da 

história da agência. Também através de aplicativos de mensagens e questionários por e-mail 

ao longo da pesquisa foram entrevistados os seguintes personagens: Pedro Borges, Solon 

Neto, Vinicius de Araújo, Iacy Correia e Simone Freire de Carvalho. Os tópicos a seguir 

analisam o conteúdo e os contextos de formação dos veículos em busca de rastros que possam 

apontar para um caminho de entendimento das problemáticas apresentadas. 

 

 

3.1 Revista Afirmativa – “Somos nós, falando de nós, para todo mundo” 

 

 A Revista Afirmativa surge no interior da Bahia, na cidade de Cachoeira, distante 

120km da capital do estado, Salvador. A cidade, majoritariamente negra, faz parte da região 

do Recôncavo e possui um histórico de resistência à escravização e protagonismo na luta pela 

Independência do Brasil na Bahia, no conhecido 02 de julho. A revista começa a ser pensada 

ainda no fim de 2013, e é efetivamente criada em janeiro de 2014 no Centro de Artes 

Humanidades e Letras (CAHL) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). A 

intenção inicialmente era produzir um periódico que dialogasse com os colegas estudantes da 

instituição, majoritariamente negros, uma ideia que acaba se ampliando ao decorrer da 

trajetória do veículo que se transforma abrindo escopo para outros públicos. Não é exagero, 

porém, dizer que esta história começa muito antes disso, com a luta dos movimentos negros 

brasileiros pela implementação da política de cotas e com a expansão universitária ocorrida no 

Brasil durante os anos 2000.  

 O desenvolvimento da Afirmativa está diretamente relacionado à fundação da UFRB, 

vinculada a um amplo processo de ampliação do acesso ao ensino superior no Brasil, 

evidenciando o aspecto mediador da institucionalidade no seu processo de formação. Entre os 

anos de 2003 e 2007 foi posto em prática o programa de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) que visava à interiorização do ensino superior público. A 

UFRB foi criada pela Lei 11.151 de 29 de julho de 2005, e inaugurada pelo então presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva em julho de 2006, com a reitoria em Cruz das Almas (BA), onde 

funcionava anteriormente a Faculdade de Agronomia da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA). Além da sede entraram em funcionamento os campi de Santo Antônio de Jesus, 
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Amargosa e Cachoeira. Em 2013, foram inaugurados mais dois centros de ensino, em Santo 

Amaro e Feira de Santana. 

 

 

Figura 8 

Gráfico do perfil dos estudantes da UFRB – Fonte: Perfil dos Estudantes de 

Graduação da UFRB  

 

 Atualmente a UFRB conta com 12.345 estudantes, e de acordo com a própria 

instituição, 83,4% são autodeclarados negros, sendo 82% oriundos de famílias com renda 

total de até um salário mínimo e meio
25

 (Figura 8). A instituição do interior da Bahia foi à 

primeira universidade do país a aplicar integralmente a Lei de Cotas em 2012, fato que é 

central no processo de criação da Revista Afirmativa. A Lei nº 12.711/2012, sancionada pela 

presidenta Dilma Roussef, garante a reserva de 50% das vagas das instituições de ensino 

superior e técnico federais a estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em 

escolas públicas, dessas vagas metade são destinadas a estudantes de baixa renda cuja família 

tenha renda igual ou inferior a 1,5 salários mínimos per capita. A lei prevê ainda que em cada 

instituição federal as vagas sejam preenchidas, em curso e turno, por estudantes 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas em proporção respectiva ao número de 

autodeclarados por unidade da federação onde está instalada a instituição, levando-se em 

conta o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Em 

                                                             
25 Dados oficiais divulgados pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) no “Perfil dos 

Estudantes de Graduação da UFRB” em julho de 2017, feitos com base na IV Pesquisa do Perfil 

Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das Instituições Federais de Ensino Superior Brasileira 

– 2014. 



104 
 

 

 

2016 a Lei nº 13.409 altera a redação da lei de cotas acrescentando ao grupo com direito a 

reserva em proporção ao número do último censo, pessoas com deficiência. A lei deu o prazo 

de 4 anos para as instituições a aplicarem integralmente, devendo as mesmas implantarem a 

cada ano pelo menos 25% da reserva de vagas previstas. O texto diz ainda que num prazo de 

10 anos, a contar da data da publicação, será promovida a revisão do programa especial de 

acesso às instituições federais.   

Estes são fatores que influenciam de forma direta na construção da identidade da 

universidade em que é criada a Afirmativa. A UFRB possui o dobro de estudantes 

autodeclarados pardos e pretos em relação à média nacional das instituições públicas de 

ensino superior, que é 47%.  Essa série de contextos influencia no que vem a ser a Revista 

Afirmativa e na forma com que emerge. Por estes motivos a instituição é pioneira entre as 

universidades federais ao criar em outubro de 2006 uma pró-reitoria específica para atender os 

estudantes cotistas e pensar políticas de permanência estudantil, a Pró-Reitoria de Políticas 

Afirmativas e Assuntos Estudantis (PROPAAE), criada com a missão de formular e 

implementar políticas e práticas de democratização relativas ao ingresso, permanência e pós-

permanência estudantil no ensino superior na UFRB.  

Em suas ações, a PROPAAE, busca o acesso, a permanência e a pós-permanência de 

estudantes oriundos das escolas públicas, de afrodescendentes e de indígenas 

descendentes, além de brancos pobres, em relação à educação superior pública 

brasileira, tendo como eixo base o desenvolvimento regional proveniente da 

educação. (ATCHE, 2014, p. 64).  

  

 É estagiando na instituição que Alane Reis, estudante de jornalismo na época, ouve 

por acaso de Denize Ribeiro, então coordenadora de Políticas Afirmativas da PROPAAE, 

sobre uma suposta verba para impressão que estaria à disposição, propondo à coordenadora 

uma publicação feita por estudantes de comunicação. Mas, a história da Afirmativa começa 

um pouco antes disso, diria que na inquietação de alguns estudantes de jornalismo com as 

produções das mídias hegemônicas e com o que era estudado (ou não) dentro do curso. Alane 

ainda no seu primeiro semestre entra no Núcleo de Estudantes de Negros e Negras do Centro 

de Artes Humanidades e Letras (CAHL), que mais tarde passa a se chamar Núcleo Akofena. 

O movimento estudantil reunia estudantes negras e negros do centro de ensino que se 

organizaram através de coletivo para debater as questões raciais.  É no grupo que ela escuta 

pela primeira vez sobre a existência da imprensa negra brasileira através do estudante de 

história Clíssio Santana. É no grupo também que começa a articular e pensar em um veículo 

de comunicação para divulgar as ideias do movimento estudantil, que tinha como uma das 

referências políticas o Movimento Negro Unificado (MNU). A ideia inicial era fazer um 
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jornal, no entanto, tendo em vista a falta de recursos, junto com a colega de movimento e 

estudante de Serviço Social, Joyce Souza Lopes, cria um blog
26

 para divulgar as ações do 

grupo. Desta forma, muito da formação política da idealizadora da Afirmativa perpassa pela 

formação política neste núcleo de estudantes negros que debatiam teóricos da área, discutiam 

e pensavam estratégias políticas de combate ao racismo. Outro fato que contribui na formação 

política de Alane é a participação nos grupos de pesquisa do Núcleo de Estudos Afro-

Brasileiro da UFRB (NEAB-UFRB), em que teve contato com professores e pesquisadores 

das temáticas étnico-raciais do CAHL, como Antônio Liberac Cardoso Simões Pires e 

Osmundo Pinho. 

 Ao passar por alguns estágios em meios de comunicação tradicionais a inquietação da 

jornalista em formação aumenta, constatando que as pautas relativas às problemáticas 

vivenciadas pelas populações negras quase que não encontravam espaço nestes veículos e em 

suas lógicas de produção. Tendo em mente a possível verba Alane Reis passa a construir o 

projeto do que viria a se tornar a Revista Afirmativa, e já com a ideia em mãos recorre a Rose 

Cerqueira, colega de curso, militância e de estágio também na PROPAAE, para mostrar a 

ideia que seria apresentada à coordenação da Pró-reitoria. A proposta era criar um periódico 

impresso feito por estudantes negras e negros, destinado à comunidade como um todo, mas 

com a prioridade inicial de narrar a história da luta pelas políticas afirmativas no Brasil. A 

temática inicial, que influencia no titulo da revista, nasce de uma observação das duas acerca 

dos estudantes da instituição. A maioria deles desconhecia, ou pouco conhecia, as lutas dos 

movimentos sociais em defesa de políticas afirmativas e pela educação, observação esta que 

também era objeto de debate no Núcleo Akofena. Esta abordagem era interessante também 

para a PROPAAE como instituição responsável por pensar e divulgar as políticas afirmativas 

e de permanência da universidade.    

 É quando começa a se formar o grupo de estudantes de comunicação que produziria o 

primeiro número da revista. Desta forma, são convidados para participar do projeto: Rafael 

Bacelar, que viria a ser responsável pela identidade visual e diagramação da revista; Morgana 

Damásio, apesar de já estar formada havia cursado disciplina antes com Alane e Rose; 

Amanda Dias, também membro do Núcleo Akofena e Diogo de Oliveira, participante do 

Coletivo Aquenda de Diversidade Sexual. Estava formada a equipe que produziria a primeira 

edição da Revista Afirmativa, entre janeiro e março de 2014 e que teve Alane Reis como 

editora-chefe. Descobre-se posteriormente que não havia aquela verba que deu origem ao 

                                                             
26 O blog continua no ar no endereço: < www.akofena.blogspot.com >, porém sem produções ou postagens 

desde julho de 2014. Acesso em: 12 de ago. de 2019.  

http://www.akofena.blogspot.com/
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projeto da revista, porém a semente estava plantada e Alane e Rose fazem um esforço junto à 

PROPAAE e à Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Bahia (SEPROMI), na época 

gerida por Elias Sampaio, para impressão da revista.  

 Alane Reis relata
27

 que já neste momento atentava para o fato de que a revista não 

poderia circular somente na versão impressa, e produz ao lado de Joyce Souza Lopes um 

portal para o veículo na internet. O lançamento ocorre em 19 de março do mesmo ano, no I 

Encontro de Estudantes Negros da UFRB, na cidade de Cruz das Almas – BA. A primeira 

edição foi disponibilizada de forma digital e impressa, com tiragem de 1500 exemplares e 

apoio da PROPAAE-UFRB, da Coordenadoria de Políticas Afirmativas (CPAUFRB), 

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia (SEPROMI), Colegiado do 

Curso de Comunicação Social, Jornalismo-UFRB e do Núcleo Akofena - Núcleo de Negras e 

Negros Estudantes da UFRB. Dois meses depois, devido à boa recepção e relativo sucesso 

com convite para outros lançamentos e pedidos de exemplares através das redes sociais, em 

julho de 2014 mais 3 mil exemplares foram impressos somando tiragem de 4.500 exemplares, 

distribuídos para todo o país de forma gratuita, em eventos de lançamento e pelos correios, os 

interessados pagavam apenas o frete. A capa do primeiro número trouxe como manchete a 

matéria Cotas na Pós-Graduação – uma nova universidade é possível. Além da manchete, 

aparecem mais três destaques de matérias da edição: O Dia D para reparação, Nome de 

Guerra e Esperança não é a última que morre (Figura 9). No geral a revista conta com 20 

páginas, incluindo capa e fundo, seis textos, entre matérias, e textos opinativos, além de duas 

peças publicitárias, uma do coletivo de cinema negro Tela Preta e a outra da Zumvi Arquivo 

Fotográfico.  

 Tendo em vista o projeto pensado, o produto final é um apanhado histórico da política 

de cotas no Brasil, trazendo de forma precursora a discussão acerca das cotas na Pós-

Graduação, um debate que estava ainda em suas discussões iniciais. O veículo faz uma defesa 

do avanço nas políticas afirmativas, trazendo dados e argumentos acerca da formação e 

contratação de professores negros nas universidades públicas. Quatro anos após a publicação 

da revista, em 08 março de 2018, a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRB aprova a 

Resolução nº 017/2018
28

, que reserva o mínimo de 20% das vagas dos programas de pós-

graduação para candidatos negros, e uma vaga supranumerária para quilombolas, indígenas, 

pessoas trans e com deficiência, quando aprovados no processo seletivo. A Afirmativa desta 

forma contribuiu para uma discussão que vem a ter repercussão sob o âmbito institucional, 

                                                             
27 Entrevista realizada através de aplicativo de mensagens entre maio e julho de 2019.  
28Disponível em: < https://bit.ly/2JZvhAi > - Acesso em: 24 de jul. 2019.  

https://bit.ly/2JZvhAi
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fazendo parte da construção política dentro da UFRB. A institucionalidade neste caso não 

funciona apenas possibilitando a criação de um ambiente que favorece o surgimento da 

revista, mas também como uma construção forjada politicamente por diversos atores sociais, 

numa perspectiva histórica, estando a Afirmativa inserida neste processo.  

 Além do debate acerca das cotas na pós-graduação, o número de estreia da Afirmativa, 

como se propõe, traz também o histórico da implementação da política na Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB), pioneira nas Cotas Raciais. Desta forma, além de cumprir a função 

pedagógica a qual se propõe, a Afirmativa em seu primeiro momento também reivindica uma 

luta política pautando um debate, que posteriormente vai se transformar efetivamente num 

dispositivo institucional de assistência às populações negras. Mais do que reportar, o veículo 

propõe intervir socialmente e isso fica explícito desde o seu número de estreia.          

 

 

Figura 9 

Capa da Primeira edição da Revista Afirmativa – Março de 2014 

 

  

 A Revista Afirmativa passa então a funcionar como um veículo impresso e digital, 

tendo atuação também nas redes sociais na internet Facebook e Instagram, além de seguir uma 

agenda de lançamentos em eventos relativos ao tema em todo o país. Empolgada pelo sucesso 

e alcance da primeira edição, a equipe planejou a partir dali definir uma periodicidade para o 
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lançamento das futuras edições. Desta maneira, em junho deste mesmo ano a revista já estava 

em período de pré-produção, no entanto, a visibilidade adquirida com a primeira edição gerou 

uma série de pressões institucionais, sobretudo da Sepromi, para influenciar as pautas da 

revista e transformá-la numa espécie de veículo porta-voz institucional. Alane Reis conta do 

receio que o grupo teve de que a Afirmativa se transformasse numa revista de assessoria de 

comunicação da universidade, pois apesar de ter nascido na UFRB e ter sido viabilizada por 

estas parcerias institucionais, o grupo queria permanecer produzindo de forma independente. 

Este embate com as instituições, que eram quem financiava a impressão do veículo, e vontade 

de independência editorial por parte da equipe acaba por protelar a impressão da segunda 

edição e consequentemente a finalização. Importante salientar que nenhum dos jornalistas ou 

estudantes recebeu financeiramente ou teve qualquer ajuda de custo por suas produções. O 

trabalho era colaborativo e mesmo neste momento em que parte da equipe já havia se 

formado, manteve-se desta forma.  

Apenas cinco meses depois a segunda edição ficou pronta, sendo lançada em 04 de 

novembro de 2014, justamente na cidade em que foi criada, Cachoeira. Desta vez com uma 

visão mais ampla, nas palavras da própria equipe: “Extravasamos os muros. Política 

afirmativa se faz também fora da universidade” (AFIRMATIVA, n.2, p. 35). Foi anunciada 

ali uma mudança na linha editorial e o público da revista foi ampliado para além dos 

estudantes cotistas e do meio acadêmico. Transformam-se desta forma as demandas sobre a 

relação entre competências da recepção e logicas de produção. Este momento merece 

destaque por conta do meu envolvimento no trabalho, tendo em vista que é nesta segunda 

edição que este pesquisador é convidado a integrar a equipe da Revista Afirmativa e diz 

respeito ao limiar em que me encontro, entre ser pesquisador e ao mesmo tempo objeto. A 

convite de Rose Cerqueira e Alane Reis me torno repórter e posteriormente editor do veículo. 

Se por um lado este envolvimento para os acadêmicos mais tradicionais pode “contaminar” 

meu olhar diante de alguns aspectos, por outro lado, essa proximidade me faz ver movimentos 

que com certo afastamento não conseguiria. Outro fato a ser ressaltado é que temas como 

identidades negras, racismo e diáspora são aqui abordados, de forma que, mesmo que não 

fosse um dos partícipes do processo, seria atravessado por estas temáticas levando-se em 

conta o lugar do qual falo. 

Assim sendo, o que se propõe aqui é este movimento de me situar na rasura entre a 

proximidade profissional e a observação cientifica, o que não é tão simples, porém possível. A 

pesquisa busca esmiuçar complexidades no processo de comunicabilidade das mídias negras, 
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e o pesquisador busca, portanto, fazer esse movimento de estar em dois lugares para olhar o 

fenômeno com o rigor necessário à academia. Para Grossberg (2010), os estudos culturais são 

uma maneira de “politizar a teoria e teorizar a política” (p.9, tradução nossa
29

). O ambiente 

institucional é apenas mais um contexto imediato do trabalho intelectual, e não está separado 

dos outros. O autor estadunidense assinala que é impossível desvincular o contexto político 

social do ambiente institucional acadêmico, da mesma forma que a paixão por trás do trabalho 

é algo também importante e que não deve ser menosprezada. “Estudos culturais buscam 

combinar competência e rigor acadêmico com paixão social e compromisso político.” 

(GROSSBERG, 2010, p. 18, tradução nossa
30

). Segundo o autor, cabe, portanto, ao 

pesquisador pensar neste imbricamento entre as teorias sociais e sociedade, considerando que 

não se trata de mundos dissociados, mas de métodos e códigos diferentes. Nesses termos, a 

academia pode contribuir com o que tem sido construído politicamente também fora dela, 

assim como o movimento contrário também é possível, e por vezes mais que necessário. 

  A equipe da revista em sua segunda edição passa por uma reformulação, que além de 

mim, ganha dois novos membros: Edimilton Santos e Aline Lima, enquanto, da equipe 

anterior, Diogo Oliveira já não participa deste número. Com o aumento do coletivo a revista 

ganha um novo tom, para além das pautas estudantis do primeiro número. Esta segunda 

revista impressa tem 28 páginas, 8 a mais que a primeira, desta vez são 9 textos, entre contos, 

artigo de opinião e reportagens. Apesar da proposta da revista de extravasar os muros da 

universidade, o que imagina-se implique em ganhar novos públicos, a tiragem desta edição é 

metade da  produzida na primeira, apenas 2 mil exemplares. As divergências com as 

instâncias institucionais motivam a redução da tiragem, neste caso os aspectos das 

institucionalidades que inicialmente contribuíram para a potência da produção, funcionam de 

forma a impor barreiras. As temáticas abordadas passam a ser, como anunciado pela equipe, 

para além da universidade, indicando o novo momento da revista. A reportagem de capa é 

sobre Racismo Religioso, e os temas abordados são: negros no esporte, a luta pela terra 

travada pelos índios tupinambás, a problemáticas em torno da revista vexatória e estética 

negra (Figura 10).   

O período que se segue é marcado por dificuldades e resistência por parte do veículo, 

tendo em vista que após lançamento e impressão da segunda edição há uma série de fatores 

que põem em dúvida a continuação da revista. Entre eles a mudança de gestão na reitoria da 

                                                             
29 “politicizing theory and theorizing politics” (GROSSBERG, 2010, p.9). 
30 “Cultural studies seeks to combine academic rigor and competence with social passion and political 

commitment”  (GROSSBERG, 2010, p.18). 
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UFRB, somada ao fato da maioria dos estudantes que compunham o coletivo terem concluído 

o curso, perdendo o vínculo institucional com a universidade. Aponta-se então um horizonte 

de dificuldades no qual o veículo passa a funcionar quase que exclusivamente na internet e 

nas redes sociais. Os membros tomam rumos profissionais distintos, apesar de a revista ter 

tido uma boa receptividade, não era sustentável e fonte de renda daqueles que faziam parte. 

Alane Reis novamente assume um papel central neste momento, pois passa monitorar e 

pensar possíveis formas de financiamento, entre eles os editais públicos e privados voltados 

para iniciativas como a da Afirmativa. Estes fatos têm como consequência um período de 

quatro anos sem publicação de uma nova revista impressa. Importante salientar que apesar 

disto o coletivo seguiu se reunindo e pensando formas de tocar o projeto, o que impediu o fim 

da revista. 

 

 

Figura 10 

Capa da segunda edição da Revista Afirmativa – Setembro de 2014 

 

 

Durante esse período a Revista Afirmativa foi selecionada pelo Prêmio de Pontos de 

Mídia Livre do Ministério da Cultura (MinC) em novembro de 2015, o que renderia o valor 

de R$ 40 mil reais. O Prêmio tinha como objetivo atuar no reconhecimento e estímulo de 

entidades e coletivos culturais, sendo considerados Pontos de Mídia Livre os que 

desenvolvessem trabalhos na área de comunicação. Foram selecionados projetos de todo o 
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país, em diferentes categorias de abrangência: nacional, estadual e local. A Afirmativa foi 

selecionada junto com 45 outras iniciativas de comunicação na categoria local. No entanto, tal 

prêmio e valor nunca foram recebidos, sobretudo devido à série de crises políticas que o 

Brasil vive desde então. No ano seguinte a então presidenta da República Dilma Rousseff 

sofreu um polêmico processo de impeachment, classificado por alguns meios de 

comunicação, inclusive pela revista em editorial, como golpe político. Em seu lugar assumiu 

o vice-presidente Michel Temer, que entre suas primeiras medidas extinguiu o Ministério da 

Cultura, mais tarde devido a uma série de reivindicações e ocupações de artistas e produtores 

culturais por todo país a pasta foi restabelecida, porém o dinheiro nunca foi recebido pela 

revista.  

Ainda em 2016 houve a seleção do projeto A Juventude Negra Comunica o Direito à 

Vida proposto pela Afirmativa em seleção feita pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos, 

instituição independente sem fins lucrativos que atua no Brasil com a proposta de apoiar 

projetos e organizações que tenham como objetivo a defesa dos direitos humanos. A seleção 

dá origem ao I Prêmio de Jornalismo Afirmativa, lançado em julho de 2016, que premiou 

produções jornalísticas de jovens profissionais e estudantes de comunicação, selecionadas 

entre os anos de 2016 e 2017, cujo tema foi o mesmo titulo do projeto: “A Juventude Negra 

Comunica o Direito à Vida”. O Prêmio apresentava duas categorias, reportagem e roteiro de 

audiovisual, e foram selecionadas 10 reportagens, das quais a vencedora veio a se tornar capa 

da terceira edição impressa da revista e as demais foram publicadas no portal do veículo na 

internet. Ademais, foram selecionados três roteiros que deram origem a uma web série 

publicada no canal da revista no YouTube
31

.  

A esta altura a equipe havia se modificado novamente em relação àquela que produziu 

a segunda edição, sendo formada por além de mim, Alane Reis, Morgana Damásio e Naiara 

Leite. A chegada desta última para equipe merece destaque, haja vista o seu histórico de 

militância nas organizações de mulheres negras e no conhecimento acerca das comunicações 

negras baianas. Naiara é jornalista, formada na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e 

também dentro da universidade participou de grupos que contribuíram em sua formação 

política, a exemplo do Centro de Estudos Afro Orientais da UFBA (Ceao), e o grupo de 

pesquisa Etnicidade e Mídia. Durante a graduação conviveu com colegas que viriam mais 

tarde a fundar o Instituto Mídia Étnica, grupo de mídia de Salvador criado em 2005 em meio 

Semana Nacional de Luta pela Democratização da Comunicação com intuito de denegrir, no 

                                                             
31 Disponível em: < https://www.youtube.com/channel/UCw24QH4KWiJEV2BMWWFmCTA >. Acesso em: 

12 de ago. de 2019. 

https://www.youtube.com/channel/UCw24QH4KWiJEV2BMWWFmCTA
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sentido de tornar negra, a mídia, tratando das temáticas do racismo e dos movimentos negros. 

Em 2008 o grupo criou um dos principais portais de notícias de mídia negra do estado, o 

Correio Nagô
32

. Além disso, Naiara chegou a trabalhar na assessoria do ex-deputado federal 

Luiz Alberto, um quadro do movimento negro brasileiro, entre 2009 e 2014. Mas foi a partir 

do trabalho no Instituto Odara da Mulher Negra que a história de Naiara se cruzou com a da 

Afirmativa. Responsável por pensar as estratégias de comunicação do instituto, ela participou 

da articulação e coordenação da histórica Marcha Nacional das Mulheres Negras
33

 em 2015, e 

após o retorno da Marcha a convite de Alane Reis a jornalista passa a fazer parte da 

Afirmativa.  

Fruto deste processo a terceira edição da Afirmativa foi finalmente lançada em 29 de 

novembro de 2018 em Salvador, em conjunto com os três episódios da webserie: Fancha, De 

quebrada e Corpos Violentos ou Violados?. Foi também lançado um site reformulado, em que 

consta os melhores textos do Prêmio de Jornalismo Afirmativa. Em maio de 2019 a terceira 

edição foi lançada na cidade de Cachoeira (BA), berço do veículo, em um evento em parceira 

com o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFRB (PPGCOM). Na ocasião foi 

composta uma mesa de debate intitulada Mídias Negras: Disputas de narrativas e 

imaginários pelo enfrentamento ao racismo - com a presença dos intelectuais e militantes 

Rosane Borges e Edson Cardoso, com a professora do PPGCOM - UFRB, Jussara Maia.  

No terceiro número a capa traz a reportagem premiada Trajetórias Interrompidas: O 

Luto e a Luta das Mães que Sobrevivem ao Genocídio da jornalista Bruna Rocha (Figura 11). 

A edição contou dessa vez com 40 páginas, e novamente trouxe uma variedade de textos entre 

grandes reportagens, entrevistas, contos e infográficos. Temas como Política de Drogas, 

Movimentos da Juventude Negra e Desafios políticos das populações negras são abordados 

neste número. O impresso é um compilado de produções que discutem as diversas formas de 

violência contra a juventude negra, desde a física, que a cada 23 minutos mata um jovem 

negro no país
34

, até violências psicológicas que acometem em maior medida as pessoas negras 

que sofrem com o racismo. Para além das violências sofridas, foram apontadas formas de 

organização e resistências das populações negras frente ao que é considerado uma 

necropolítica do estado brasileiro.  

                                                             
32 Histórico disponível em: < http://www.midiaetnica.com.br/ >. Acesso em 12 de ago. de 2019. 
33 Em 18 de novembro de 2015, na Marcha Nacional das Mulheres Negras Contra o Racismo, a Violência e Pelo 

bem Viver em Brasília, mais de 50 mil mulheres ocuparam a Esplanada dos Ministérios. O evento foi articulado 

em um período de 3 anos, e representou um marco para os movimentos de mulheres negras brasileiras.      
34 Dados do Atlas da Violência de 2018 produzido pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

(FBSP). 

http://www.midiaetnica.com.br/
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Figura 11 

Capa da terceira edição da Revista Afirmativa – Novembro de 2018 

 

 

3.1.1 – Revista Afirmativa e as transformações nas comunicações negras  

 

A Revista Afirmativa nasce em meio a um processo em que no Brasil há uma 

popularização massiva da internet banda larga, e posteriormente dos smartphones
35

, além de 

uma crise nos impressos, com o desaparecimento mais recorrente de jornais e revistas
36

. 

Ainda assim, Alane Reis ao pensar a Afirmativa opta pelo impresso por afinidade e gosto pelo 

formato de revista. Porém, a perspectiva do momento vivenciado é observada pela 

idealizadora, de forma que desde a primeira edição são pensados outros canais e formatos 

para divulgação, demonstrando a noção de que seria preciso incidir nestes outros espaços para 

                                                             
35 De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad C) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) o Brasil chegou ao número de 116 milhões de pessoas conectadas a internet, o 

que representa 64,7% da população. De acordo com a mesma pesquisa 77,1% da população possui algum 

celular, que é o meio pelo qual as pessoas mais acessam a internet 94,6% dos internautas, à frente de 

computadores (63,7%), tablets (16,4%) e televisões (11,3%). 
36 Um levantamento de 2018 feito por estudantes de jornalismo de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro que 

deu origem ao Atlas da Notícia identificou que só no sudeste 69 veículos que deixaram de ser publicados em 

anos recentes — ao menos de forma regular, com periodicidade no mínimo mensal. Fonte: < 

http://observatoriodaimprensa.com.br/atlas-da-noticia-2-0/sudeste-regiao-perde-dezenas-de-jornais-e-revistas-

tradicionais/ >. Acesso em: 12 de ago. de 2019. 

http://observatoriodaimprensa.com.br/atlas-da-noticia-2-0/sudeste-regiao-perde-dezenas-de-jornais-e-revistas-tradicionais/
http://observatoriodaimprensa.com.br/atlas-da-noticia-2-0/sudeste-regiao-perde-dezenas-de-jornais-e-revistas-tradicionais/
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o sucesso do projeto. O fato de a Revista Afirmativa surgir em meio a esta transformação faz 

com que o veículo de certa forma materialize estas mudanças. A revista é criada junto com 

um portal de internet e uma série de redes sociais, que estão se tornando centrais na forma 

com que nós consumimos comunicação na contemporaneidade. A página no Facebook da 

Afirmativa criado em 2014 juntamente com a publicação impressa, atualmente possui 19 mil 

curtidas/seguidores. No Instagram, no perfil criado em 2016 a revista conta com mais de 3000 

seguidores; e o Twitter criado neste ano de 2019 possui 276 seguidores.  

 Ao longo das transformações históricas da imprensa negra, à medida que eram 

oferecidas novas ferramentas para as produções, as populações negras utilizavam-se de 

formatos diversos para atingir seus objetivos na luta contra o racismo. Foi assim com o 

cinema negro, e até mesmo com a TV no caso da TV da Gente de Netinho de Paula. À vista 

disso, as mídias negras ao longo da história estiveram também articuladas com o 

desenvolvimento da sociedade. Como debatido no capítulo anterior, a imprensa negra está 

diretamente associado de forma sincrônica às transformações da imprensa brasileira, visto que 

na primeira metade do século XIX os pasquins negros são possibilitados pelo 

desenvolvimento da imprensa no país, e nas ditaduras sofrem com o cerceamento que outros 

meios sofreram, e daí por diante. Dessa maneira, o legado construído pela imprensa negra vai 

se fazer presente, seja como referência, uma espécie de matriz comunicativa na perspectiva de 

Martín-Barbero (2014), ou como resultado de entrelaçamentos de processos, nestes novos 

meios de se comunicar e de esfera social.  

 

Figura 12 

Interface do site da Revista Afirmativa 
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Figura 13 

Respectivamente Facebook, Instagram e Twitter da Afirmativa 

 

 Assim sendo, a Afirmativa atua como impresso e nas mídias digitais, de forma que há 

um esforço desde o princípio em unir o formato tradicional com os novos tipos de formatos. 

Já na primeira edição a revista traz em sua capa o endereço do site do veículo. As duas peças 

publicitárias presentes no número também nos dão vestígios deste diálogo entre impresso e 

online. Na peça Zumvi Arquivo Fotográfico consta o e-mail e facebook do arquivo de mídia, 

que se trata de um acervo de fotografias, ou seja, essa união de formatos midiáticos com 

outras mídias vai além de simplesmente apontar sites ou redes sociais. Na outra peça de 

publicidade é feita referência ao cinema negro, outra categoria de mídia negra. A peça é do 

coletivo também criado na UFRB e parceiro da Afirmativa, denominado Tela Preta, e traz 

uma breve apresentação do grupo de cineastas negros, além do site.    

 Esse diálogo com os outros formatos midiáticos está presente também na linguagem 

adotada nas matérias da revista ao longo dos periódicos, se intensificando a cada novo 

número. No editorial da primeira edição, Ufa!, a equipe escreve: “Você leitor preto, pobre, 

periférico, cotista, que hoje agrega valor nas redes sociais com sua ‘fotinha’ e a legenda ‘Ih 

foi mal, a minha é federal’ precisa saber e difundir a ideia que sua vaga não foi presente do 

governo” (AFIRMATIVA, n. 1, p.4). Naquele período circulava na internet uma brincadeira 

acerca do ingresso de estudantes nas universidades: “Ih Foi Mal a minha é federal”, 

conhecidos hoje como memes
37

, que se referia aos estudantes que conseguiram passar em 

universidades federais como a UFRB. Esse diálogo de formatos com o mundo digital é 

                                                             
37 Ideia ou conceito geralmente com tom humorístico que se difunde através da internet rapidamente, alcançando 

grande número de pessoas e sendo amplamente compartilhado. 
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compreendido então dentro do conteúdo produzido pelo impresso, expressões como “fotinha”, 

referência a trechos de música (apesar de não ser algo relativamente novo), e parte da 

identidade visual acompanham este processo. Nos marcadores de “texto” e “foto” das 

matérias há uma identidade visual característica das redes sociais, algo que se segue nas 

edições subsequentes. Mais uma marca que reforça esse entrecruzamento de formatos é que 

desde a primeira edição todos exemplares são também disponibilizados na internet 

integralmente no formato de PDF. 

 Na segunda edição além das marcas da edição anterior, é também possível observar 

algumas outras. Desta vez em todas as páginas da revista no canto inferior esquerdo é trazido 

o site, demonstrando a intenção da equipe em apresentar para o leitor que a revista não se 

restringe ao formato impresso. A esta altura a ideia da Afirmativa já havia chegado a número 

considerável de pessoas e a atuação nas redes sociais já era também uma das formas de operar 

da mídia.  A ilustração da reportagem de capa, intitulada Racismo Religioso: Caça às bruxas 

no Brasil contemporâneo, é de autoria de Pedro Magalhães, que possui uma página no 

Facebook intitulada Pendurado no Firmamento. É feita menção a esta página no editorial 

mais de uma vez, trazendo inclusive o endereço para que ela possa ser acessada pelo leitor. 

Outra referência à rede social se encontra na penúltima página reservada para uma 

“publicidade de si mesma”, em que são apresentadas as duas capas e depoimentos de leitores 

da primeira edição que apontam as qualidades e importância do veículo. Aparece pela 

primeira vez o endereço da página no Facebook, que por muito tempo foi onde o veículo 

manteve suas atividades, naquele hiato já mencionado entre a segunda e a terceira edição. 

Novamente temos mais outras duas peças de publicidade dos parceiros da equipe da revista, 

Zumvi: Arquivo Fotográfico, desta vez trazendo parte do acervo da Feira de São Joaquim para 

divulgar uma exposição, e o Tela Preta, que por sua vez divulga o curta da cineasta Larissa 

Santos, intitulado Lápis de Cor.  

 Estes aspectos apontados nas duas primeiras edições demonstram como a Afirmativa, 

apesar de ser concebida como um impresso, desde o princípio é um veículo midiático que vai 

para além deste formato. Algo a ser destacado é esse constante esforço em dialogar e utilizar 

as diversas formas de mídia para atingir o seu público leitor, um ponto que evolui a cada 

número do meio de comunicação. Desde a primeira edição, por exemplo, existe um álbum na 

página do Facebook intitulado Leitores Ilustres, que, além de ser uma marca importante da 

relação produção/leitor, é também parte deste processo de cruzamento de diferentes formatos. 

No álbum estão as fotos de diversos leitores que eram provocados a se fotografar com os 
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exemplares impressos, além de personalidades conhecidas dentro dos movimentos de arte e 

cultura negra que eram presenteados com a revista. O fato pressupõe um cuidado da equipe 

para com a recepção, apontando mais uma vez a relação com as lógicas de produção, além de 

ser uma estratégia de publicizar o veículo para atingir um público cada vez maior e indicar o 

vínculo de atuação política, aspecto fundante da Afirmativa.    

 O ápice desta interação mídia impressa e formatos digitais é a terceira edição da 

Afirmativa, lançada em novembro de 2018. Este esforço está diretamente ligado ao contexto 

cada vez mais intenso da digitalização na sociedade brasileira, e a popularização dos 

smartphones. De acordo com dados do IBGE em 2017, 70,5% dos lares brasileiros passaram a 

contar com acesso à internet, já em 2015 o celular havia se consolidado como principal fonte 

de acesso de internet do brasileiro
38

, que tem penetração em 90% dos lares brasileiros. Desta 

forma, a terceira edição da revista teria de se adequar mais ainda a este novo contexto, em que 

esta prótese midiática, nas palavras de Sodré (2006), muda decisivamente a maneira pela qual 

se consome informação. Haja vista que, em um aparelho portátil que cabe no bolso para além 

de acessar, produzir texto, imagem, som e vídeo, é possível ainda publicizar o material em 

tempo real para uma rede de conexão mundial. É uma nova espécie de entrelaçamento cultural 

que implica em uma nova percepção mental, por isso cognição aparece no novo mapa 

proposto Martín-Barbero (2009), e de relação dos indivíduos com a realidade concreta, ou 

seja, uma nova sociabilidade.  

 Esta mudança na “tecnologia remete hoje, não a alguns aparelhos, mas, sim, a novos 

modos de percepção e de linguagem, a novas sensibilidades escritas” (MARTÍN-BARBERO, 

2006, p.54). Para o autor, a revolução tecnológica não nos fornece só uma enorme quantidade 

de novas máquinas, nos oferece também possibilidades de reconfigurações simbólicas que 

constituem a cultura, um novo modo de comunicar em que o conhecimento torna-se força 

produtiva. Isto altera de forma decisiva a lógica binária do racionalismo ocidental, que 

tradicionalmente opõe razão e emoção. Quando se trabalha com imagens, sons, imagens como 

textos, vídeo, estes hipertextos hibridizam a densidade simbólica com a abstração numérica, 

colocando os números na condição de mediador universal na técnica do fazer estético. Este 

processo é precedido por uma mudança no “lugar sagrado” do conhecimento, de forma que as 

instituições educacionais têm deixado de ser o único lugar de legitimação do saber 

(MARTÍN-BARBERO, 2006). Estas transformações modificam a lógica tradicional de forma 

que:      

                                                             
38 De acordo também com o IBGE, 92,1% dos domicílios brasileiros passaram a acessar a internet por meio do 

telefone celular.  
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Um dos mais claros sinais da profundidade da mudança nas relações entre cultura, 

tecnologia e comunicação encontra-se na reintegração cultural da dimensão separada 

e desvalorizada pela racionalidade dominante no Ocidente desde a invenção da 

escrita e do discurso lógico, isto é, a do mundo dos sons e das imagens relegados ao 

mundo das emoções e das expressões (MARTÍN-BARBERO, 2006, p. 57). 

  

 O processo que se apresenta, por consequência, é este em que não bastam apenas a 

textualidade e a racionalidade clássica do modo de vida eurocêntrico e é preciso traçar 

estratégias para atingir um público que interage e consome de acordo com outras dimensões 

da notícia e da informação. Desde a concepção da terceira edição da Afirmativa este fato é 

indicado, tendo em vista que no concurso de jornalismo foram selecionados roteiros e 

reportagens que viriam a integrar não só impresso, mas site e canal de vídeos no YouTube. A 

revista passa então, a contar com, além do material impresso e digital, com produtos 

audiovisuais, como a websérie oriunda da seleção dos roteiros e feitos em parceria com a Tela 

Preta. A websérie A Juventude Negra Comunica o Direito à Vida é publicizada na última 

página do terceiro número, trazendo frames do vídeo, além do site, do canal da revista no 

YouTube, página no Instagram, Facebook e Qr Code
39

 (Figura 14). Ao produzir a websérie 

recorrendo ao audiovisual para comunicar, a Afirmativa se insere nesta lógica apontada por 

Martín-Barbero (2006). Nos episódios são trazidas performances, sons, imagens em 

movimento, e a comunicação extrapola a mera textualidade e a racionalidade, distinguindo-se 

inclusive dos formatos mais tradicionais de telejornalismo. 

 Nos três episódios da websérie produzida pela Afirmativa há uma experimentação de 

formatos e enquadramentos que tensionam a questão do racionalismo dominante do qual fala 

Martín-Barbero (2006). No episódio 2, De Quebrada, a temática são as violências e racismo 

institucional nos espaços públicos ocupados para fazer batalhas de rap pelas juventudes 

negras. No episódio, as inserções da música de matriz negra ocupam espaço em meio às 

denúncias dos jovens acerca da repressão institucional do Estado. O audiovisual é utilizado 

pelo veículo para explorar as emoções da recepção, extrapolando texto falado e escrito. 

Processo semelhante acontece nos outros episódios, no de número 3, Corpos Violentos ou 

Violados?, que trata acerca dos imaginários e construções sobre masculinidades negras, a 

performance do jovem negro travestido Alan Costa é usado para deslocar a construção de 

gênero dos negros. Nas produções a Afirmativa insurge do formato tradicional escrito do 

                                                             
39 Quick Response Code (QR Code) é um gráfico em 2D do mesmo gênero do código de barras, criado em 1994 

por uma subsidiária da Toyota no Japão e que contém informações pré-estabelecidas como textos, páginas da 

internet, SMS ou números de telefone. Fonte: < https://tecnologia.ig.com.br/dicas/2013-03-04/qr-code-o-que-e-

e-como-usar.html >. Acesso em: 12 de ago. de 2019.  

https://tecnologia.ig.com.br/dicas/2013-03-04/qr-code-o-que-e-e-como-usar.html
https://tecnologia.ig.com.br/dicas/2013-03-04/qr-code-o-que-e-e-como-usar.html
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impresso, para o formato do audiovisual se utilizando das estratégias possibilitadas pelas 

tecnicidades para fazer emergir suas identidades.    

     

 

Figura 14 

Verso da Terceira edição da Revista Afirmativa 

 

 As mídias negras, e em especial a Afirmativa e a agência Alma Preta objetos de 

pesquisa deste trabalho, se referenciam no histórico e tradição do fazer da imprensa negra. O 

desenvolvimento de tecnologias transforma decisivamente as comunicações e suas 

ferramentas. Isto posto, o que observamos é que dentro deste processo, as matrizes culturais 

desta forma de luta e escrita acompanham tais transformações. A Revista Afirmativa 

materializa estas mudanças, tendo em vista os diversos formatos em que atua e os diálogos 

possíveis entre eles. A equipe utiliza-se das estruturas disponíveis para fazer uma 

comunicação negra e travar as lutas contra o racismo. O fazer comunicacional negro, como 

todo processo sócio-cultural, está em constante transformação e a mídia negra é resultado de 

um histórico no qual as produções da imprensa negra funcionam como fio condutor e matriz 

comunicativa para as produções atuais, constituindo uma tradição de escrita e fazer 

comunicacional negro. É o que veremos a seguir. 
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3.1.2 – Escritos Negros: “nossos passos vem de longe” 

 

 As produções da imprensa e posteriormente mídias negras nos põem diante de 

algumas questões acerca deste fazer comunicacional, cultural e político. Como discutido no 

capítulo 1, um ponto determinante para estas produções são as construções de identidades 

culturais, o que por si só não resolve esta equação, já que se o caso fosse apenas a afirmação 

deste marcador como diferencial em relação às demais produções jornalísticas e culturais 

pouco haveria de novidade frente ao pensamento dominante e hegemônico. Isso também não 

quer dizer que esta demarcação de espaço não seja importante, muito pelo contrário, é um 

ponto central destas produções, porém não é único. Mais do que entender e identificar os que 

fazem é preciso também compreender como, e sob que lógica fazem. É importante pensar 

acerca de como estes corpos negros, em situação de adversidade frente à cultura dominante, 

constroem seus discursos e lugares de fala para interferir nas disputas simbólicas do meio 

social. Em suma, quais as estratégias adotadas pela Afirmativa e Alma Preta em seu fazer 

comunicacional para subverter a cultura dominante do racismo? 

Não será a cor da pele ou a origem étnica o elemento definidor dessa produção 

textual, mas sim o compromisso de criar um discurso que manifeste as marcas das 

experiências históricas e cotidianas dos afro-descendentes no país. O conjunto de 

textos circula pela história do Brasil, pela tradição popular de origem africana, faz 

incursões no iorubá e na linguagem dos rituais religiosos, legitimando tradições, 

histórias e modos de dizer, em geral ignorados pela tradição instituída (SOUZA, 
2006, p. 61). 

 

 Para Floretina da Silva Souza (2006) é paradoxal se falar em invisibilidade dos 

afrodescendentes no Brasil, tendo em vista a presença dos negros em vários espaços e nos 

discursos de várias camadas sociais. Não obstante, quando relegados aos espaços de poder e 

de decisão há um espécie de constrangimento ao se constatar que a população afro-brasileira 

não está nestes espaços. Isso perpassa pela questão apontada por Liv Sovik (2009) da 

conveniência com a qual é utilizada a branquitude frente às identidades negras, algo que tem 

sido discutido entre os movimentos sociais negros sob o termo: afrocoveniência. Uma espécie 

de conduta moral pela qual quando se é positivo, ou vai trazer benesses, a ligação com a 

África e a descendência negra serem enfatizadas (como por exemplo, na política de cotas). 

Quando tais traços não são bem quistos, a identificação passa a ser com a identidade branca 

europeia.   

 Desse modo, essa invisibilidade negra se constitui, sobretudo nos espaços de decisão, 

o que faz com que rotineiramente a população negra seja chamada de minoria, outro paradoxo 

tendo em vista que 54% da população brasileira se autodeclara negra de acordo com dados do 
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IBGE. Um destes espaços de decisão é justamente a mídia hegemônica, que reproduz os 

cenários de desigualdades por quais passam a maior parte da população negra no país, de 

forma que as iniciativas e experiências das mídias negras nascem em determinado nível desta 

falta de representação. Desde o Homem de Cor, as mais recentes mídias negras esse 

movimento crítico e de necessidade de falar para “os seus” está presente na escrita dos 

veículos, que buscam de alguma forma suprir uma espécie de déficit gerado pelas mídias 

hegemônicas.  

Stuart Hall (2016) ao discutir representação nos traz as concepções de Foucault sobre 

discurso e poder. Para Hall, o teórico francês, em contraste com a dialética marxista e a 

semiótica, traz uma abordagem construtivista e historicizante do conceito de representação. 

Na semiótica, de acordo com o autor, o sujeito parece ter sido excluído do processo, algo que 

em Foucault, por mais que este seja atravessado pelo discurso, não acontece. “Mesmo que a 

linguagem, de algum jeito, ‘fale sobre nós’ (como Saussure tendia a argumentar), também é 

importante notar que em certos momentos históricos algumas pessoas têm mais poder para 

falar sobre determinados assuntos do que outras (...)” (HALL, 2006, p.78). Logo, uma das 

coisas que os veículos buscam é ter esse poder de fala que é negado nos outros meios de 

comunicação, e desta forma construir novas referências e representações que não estão no 

escopo do considerado hegemônico.  O que perpassa por representação, no entanto, vai além 

desta dimensão, existem motivações e processos que dão origem e criam processos outros nas 

produções das mídias negras. O que os veículos buscam não é apenas representação, mas 

exercer uma potência política que ultrapassa a ideia de apenas fazer frente ao hegemônico.     

  Para entender o conceito de representação é necessário então, compreender que ela 

está diretamente atrelada aos contextos culturais, sociais e históricos de determinada 

sociedade. “Trata-se do processo pelo qual membros de uma cultura usam a linguagem 

(amplamente definida como qualquer sistema que emprega signos, qualquer sistema 

significante) para produzir sentido” (HALL, 2016, p.108). O sujeito neste processo tem papel 

central. “Nós tomamos as posições indicadas pelo discurso, nos identificamos com elas, 

sujeitamos nós mesmos aos seus sentidos e nos tornamos ‘sujeitos’” (HALL, 2016, p.100). 

Um importante aspecto ao analisarmos imprensa e mídias negras é esta identificação com o 

discurso proferido pelos veículos que veem a sua recepção, seu leitor, como um igual. No 

Quem somos no site da Afirmativa o veículo se diz voltado à comunidade negra e aos que têm 

interesse pelas pautas voltadas aos direitos humanos. Há aqui a construção de determinadas 

referências culturais na produção, mas também na recepção. A revista deixa evidente que o 
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foco principal é a comunidade negra e, além disso, quem tem interesses nas temáticas ali 

abordadas. Isso abre escopo na recepção, para além de negros produzindo para negros, mas 

demarca um lugar importante de afirmação como veículos com características e públicos 

específicos, diferente de meios convencionais que costumam produzir numa perspectiva bem 

mais ampla e massiva.  

Assim sendo, nesta construção que envolve produção e recepção, um dos aspectos 

presentes na Afirmativa, para além das questões de representação é também o 

referenciamento nas produções da imprensa negra ao longo da história do Brasil. Algo que vai 

aparecer de forma mais presente ao longo dos números e no desenvolvimento dos sites
40

, que 

é onde pela primeira vez, após a segunda edição, fala-se da imprensa negra brasileira. Outro 

marco dentro desta perspectiva é a minha participação junto a Alane Reis na 3ª Conferência 

Nacional da Juventude realizada no mês de dezembro de 2015 em Brasília, na ocasião 

ministramos a oficina Palavras Ancestrais: Imprensa Negra na Luta Por Direitos no Brasil. 

Não é exagero dizer que esta pesquisa nasce a partir daquela ocasião, já que foi a primeira vez 

que efetivamente tive contato com o histórico da imprensa negra e dois trabalhos base destes 

estudos, o de Ana Flávia Magalhães Pinto (2006) e Antônio Liberac Cardoso Simões Pires 

(2006), tendo em conta ainda que não é uma temática que costuma ser abordada na grade 

curricular dos cursos de jornalismo. Sendo assim, ao se debruçar sobre a Afirmativa vamos 

perceber a busca por uma construção de determinada linhagem da produção.  

Citar trechos de autores africanos ou de escritores negros de períodos anteriores 

pode significar a vontade de estabelecer uma linhagem de escrita, a criação de uma 

certa cumplicidade entre o que foi dito e o que será dito, ou ainda a produção de uma 

identidade estratégica. Os textos, pronunciamentos e as lutas de africanos e afro-

americanos funcionaram como instrumento de motivação para a organização de 

lutas contra o racismo e para a sedimentação de um discurso identitário afro-
brasileiro (SOUZA, 2006, p. 40).  

  

 A análise de Floretina Souza refere-se aos Cadernos Negros e ao Jornal do MNU, já 

naquele momento havia uma construção de uma espécie de linhagem de escritos 

afrodescendentes. Para a autora, sobretudo nas últimas três décadas do século XX, escritores e 

jornalistas negros exigem através de suas produções a inscrição de seus corpos e de suas 

vozes como parte de sua textualidade cultural, se referenciando em todo histórico de pessoas 

negras que desde a diáspora tem reivindicado este espaço. Desta forma “(...)  os textos afro-

brasileiros visam a desnudar os véus da representação de origem europeia que coloca o seu 

                                                             
40 A Afirmativa passou por transformações de plataforma digitais, migrando uma vez de servidor até chegar no 

atual endereço: < www.revistaafirmativa.com.br >. O endereço anterior ainda se encontra no ar: < 

https://revistaafirmativa.wixsite.com/afirmativa >. Acesso em 12 de ago. de 2019. 

http://www.revistaafirmativa.com.br/
https://revistaafirmativa.wixsite.com/afirmativa
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padrão fenotípico e cultural como modelo absoluto, considerando negativo todo e qualquer 

‘desvio’ deste modelo” (SOUZA, 2006, p.54).  O escritor afro-brasileiro está sujeito à uma 

dupla voz, oriunda da dupla consciência da qual fala Paul Gilroy (2001), pois se por um lado 

escreve de acordo com os valores ocidentais apreendidos e assimilados da cultura europeia 

nos ambientes institucionais, por outro lado eles têm a consciência do grupo étnico ao qual 

fazem parte e dos resíduos, na concepção de Williams (1978), da cultura da diáspora africana.  

 Essa outra voz é o que Muniz Sodré (2017) vai chamar de Pensar Nagô, uma cultura 

voltada à ancestralidade africana (ou aos resíduos dela), que vai para além da textualidade, 

marca característica do modo de pensar racionalista europeu.  Para o autor, a construção 

filosófica baseada no eurocentrismo é uma construção interessada e enviesada numa espécie 

de domínio intelectual, que deixa fora da conta toda uma construção cultural e intelectual que 

não é compreendida por esse modo de pensar dominante da sociedade ocidental. 

Essa construção pretende ser um fato absolutamente racional, mas é de fato um 

magno sentir político eurocêntrico, que traça fronteiras para produção filosófica, ao 

mesmo tempo em que define o ponto de partida de sua exportação (mediada pelo 

cristianismo) para os receptáculos coloniais. Não está se afirmando aqui que o 

conteúdo das obras filosóficas reflita diretamente o colonialismo imperial, mas 

procurando deixar claro que a todo grande sistema filosófico (de um modo geral, 

inoperante na articulação de sistemas real-históricos) subjaz uma política – 

impensada por este mesmo sistema (SODRÉ, 2017, p. 8-9, grifo do autor).    

 

Muniz Sodré parte então, da ideia de uma comunicação transcultural tomando como ponto de 

partida a simbologia Nagô, o último grupo étnico migrado a força pelos escravistas 

brasileiros. Assim, o autor utiliza a concepção de um pensamento, tendo em vista que o que é 

considerado filosofia é a construção racionalista vinda da Europa, para formular uma hipótese 

e evidenciar o saber ético e cosmológico da matriz cultural africana, relegados quase que 

sempre ao silêncio imposto pela linguagem hegemônica.  

Por isso, no empenho político de uma descolonização ao mesmo tempo ética e 

epistêmica, é politicamente relevante dar à luz “filosofias” insuspeitadas e a salvo da 

violência dogmática, ou seja, desconstruir o vocabulário hegemônico em seu próprio 

arcabouço conceitual para revelar novas perspectivas éticas e ontológicas, inclusive 

para o próprio conceito de “humano” e, consequentemente, para as disciplinas 

acadêmicas que se classificam pela etiqueta pluralista de “humanidade” (SODRÉ, 
2017, p. 15, grifo do autor). 

  

 Traços desta busca por uma linhagem de escrita afrodescendente e deste pensar Nagô 

são encontrados ao longo da história da imprensa negra brasileira e não é diferente na 

Afirmativa. Na logomarca do veículo, criada por Rafael Bacellar, temos a silhueta de um 
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rosto de uma pessoa negra, com um cabelo estilo black, e dentro da “mente” um adinkra
41

, 

uma espécie de simbologia da África Ocidental que representa ideias expressas em 

provérbios, utilizadas em estampas e na cerâmica de alguns povos africanos (Figura 15). O 

adrinka escolhido para simbolizar é Ananse Ntontan, em livre tradução, teia de aranha. O 

símbolo significa sabedoria, criatividade e as complexidades da vida
42

. A logo se torna marca 

da revista a partir da segunda edição do impresso, estando presente no site, nas redes sociais e 

nos números 2 e 3 do impresso. Percebe-se assim o esforço da equipe em dialogar com a 

matriz cultura africana sufocada pela cultura dominante e pela ideologia da democracia racial, 

que relega o pensar africano às margens da cultura hegemônica branca-europeia. Um pensar 

nagô.  

 

Figura 15 

Logomarca da Afirmativa  

 

 Nos textos existem outras séries de referências em especial à imprensa negra, mas 

também à cultura afro-brasileira e sua ressignificação.  No primeiro editorial do número 1 da 

revista lê-se: “Muitas pessoas deram a vida para que você, eu e toda equipe técnica dessa 

revista pudesse ao fim do curso ver ‘mainha’ chorando segurando um canudo que ela nunca 

                                                             
41 Simbologia concebida pelos Akan, povo da antiga Costa do Ouro, a atual Gana, que espalhou-se pela Costa do 

Marfim, Togo e outros países da África Ocidental. Fonte: < https://correionago.com.br/portal/adinkra-um-

sistema-de-escrita-filosofico-historico-e-cultural-africano/ >. Acesso em: 12 de ago. de 2019. 
42 Fonte: < http://www.adinkra.org/htmls/adinkra/anan.htm >. Acesso em 12 de ago. de 2019.  

https://correionago.com.br/portal/adinkra-um-sistema-de-escrita-filosofico-historico-e-cultural-africano/
https://correionago.com.br/portal/adinkra-um-sistema-de-escrita-filosofico-historico-e-cultural-africano/
http://www.adinkra.org/htmls/adinkra/anan.htm
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pensou em segurar” (AFIRMATIVA, n.1, p.4). Percebe-se já desde a sua concepção que o 

veículo se referencia nas lutas dos antepassados negros contra o racismo e por políticas de 

equidade social, algo também evidenciado pelo título da coluna de opinião. Nas duas 

primeiras edições chamava-se Sueli Carneiro, filósofa escritora e militante histórica do 

movimento negro brasileiro, fundadora do Geledés - Instituto da Mulher negra. No número 3 

a coluna passa a homenagear Luiza Bairros, também militante do movimento negro brasileiro 

e ex-ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Brasil (SEPPIR), 

morta em 2016 em decorrência de um câncer de pulmão. 

 Na reportagem de capa da segunda edição, Guerra ao Povo de Santo escrita por mim, 

a temática é racismo religioso. A forma de abordar o tema já deixa transparecer uma escolha 

editorial, já que o comum até então na mídia convencional é a utilização do termo intolerância 

religiosa. Uma das entrevistadas da matéria é Mãe Beata de Iemanjá, o texto é finalizado com 

a seguinte frase da fonte: “Para defender minhas raízes eu sempre estarei de pé” 

(AFIRMATIVA, n.2, p.17). A escolha da fonte, Mãe Beata tem uma história de militância 

contra o racismo e de resistência através da religião de matriz africana, e da fala para encerrar 

o texto demonstra a valorização da construção da linhagem de uma escrita afro-brasileira, 

conforme assinala Florentina Souza (2006). Além de demarcar o espaço de construção 

política da Afirmativa, traços como deste texto explicitam o pensamento político do veículo e 

constroem uma produção que visa à criação de valores simbólicos e de referências positivas 

para o povo negro. Se na mídia hegemônica se diz “intolerância religiosa”, a Afirmativa 

disputa este discurso, e classifica como “racismo religioso”, tendo em vista que as religiões 

perseguidas são as que possuem matriz africana e adeptos em sua maioria negros. Desta 

forma, põe a discussão acerca do tema sob a perspectiva de enfrentamento político ao 

racismo.    

 Para além do impresso, no episódio 1 da websérie A Juventude Comunica o Direito a 

Vida intitulado Fancha
43

, há mais exemplos destas marcas. O material foi produzido em 

parceria com a Tela Preta e dirigido por Izzadora Sá, com o tema das vivências de lésbicas 

negras de periferias. A palavra que dá titulo ao episódio se refere a uma gíria do universo 

LGBT (Lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros) que designa a mulher homossexual. Em 

meio aos relatos de mulheres lésbicas que contam suas experiências de aceitação numa 

sociedade que lhes trata como erros, Rebecca Thais e Candai Calmon encenam uma 

performance ao som de um poema de Tatiana Nascimento, recitado pela autora de forma 

                                                             
43 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=U6AtpTOjUTg&t=1s >. Acesso em: 12 de ago. de 

2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=U6AtpTOjUTg&t=1s
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melódica, cantado em capela. Trajadas com vestimentas típicas afro-brasileiras, Rebecca e 

Candai dançam próximo de algumas arvores, constituindo a referência à conexão com a 

natureza que é uma das marcas das religiões de matriz africana. Durante os oito minutos de 

episódio as duas mulheres parecem buscar uma a outra, se apegando à cultura ancestral para 

resistir frente a uma sociedade considerada racista, sexista e lesbofóbica. Não falam uma 

palavra, a expressão inscrita na corporeidade é o que comunica, a melodia da voz de Tatiana 

Nascimento atua como um sussurro que prende o espectador àquele canto e àquelas palavras. 

A arte não é só metáfora, mas a própria resistência e libertação. É a leveza e delicadeza diante 

de relatos pesados de violências físicas e mentais que são narrados durante o vídeo. No 

episódio a Afirmativa experimenta unindo formatos
44

 através de uma narrativa 

autoreferênciada na cultura afro-brasileira, o pensar nagô (SODRÉ, 2017) junto à 

racionalidade compõem desta forma uma dupla voz (SOUZA, 2006).  

 O episódio faz emergir também uma perspectiva intersecional e a acrescenta ao debate 

das questões do racismo. Kimberlé Crenshaw (2002) ao conceituar intersecionalidade vai 

recorrer a metáfora de ruas. Na metáfora adotada pela autora, cada via é um tipo de opressão 

estrutural, tendo no centro desse entrecruzamento às mulheres negras, grupo mais suscetível 

às subordinações sociais. O grande ponto para a pesquisadora é que estas subordinações não 

podem ser pensadas de forma dissociadas, pois devem ser analisadas em conjunto, para assim 

encontrarmos alternativas para combatê-las.  

A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as 

conseqüências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da 

subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o 

patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam 

desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, 

etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações 
e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, 

constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento (CRENSHAW, 

2002, p. 177).     

  

Ao trazer esta perspectiva em Fancha a Revista Afirmativa acrescenta este debate à 

luta contra o racismo, apontando que é preciso pensar em construções políticas que deem 

conta da complexidade social. O veículo volta-se, portanto para o grupo mais vulnerável à 

série de opressões sociais: as mulheres negras. No episódio da websérie as protagonistas são 

atravessadas por opressões às suas identidades de raça, de gênero, de sexualidade e classes, e 

                                                             
44 A essa hibridez de formatos onde se misturam informação e entretenimento é chamado nas pesquisas de 

comunicação e cultura midiática de Infotainment. De acordo com Itania Gomes (2009 ) o termo: “Nas Ciências 

Sociais, em especial na Comunicação, ele se refere ao embaralhamento de fronteiras de áreas presumivelmente 

distintas da cultura midiática, informação e entretenimento. O que a expressão denota (...) é a articulação entre as 

tecnologias da informação e da comunicação e a globalização da cultura midiática” (p.2) 
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relatam suas vivências em um país de níveis de desigualdade social elevados, racista, 

machista e homofóbico. Porém, mais do que a exposição deste fato as personagens mostram 

formas de resistência e de afirmação de suas identidades frente à série de violências.  

  

 

Figura 16 

Frame do episódio Fancha da websérie A Juventude Comunica o Direito à Vida 

 

 

 Ao longo das produções do veículo e dos outros episódios da websérie outros aspectos 

deste referenciamento e artificio comunicativo aparecem, tanto no conteúdo quanto nas 

identidades visuais. A matéria Os desafios políticos da população negra no Brasil: da 

escravidão à democracia, e o levante do fascismo no Brasil escrita por mim e Naiara Leite é 

iniciada da seguinte forma: “O ano de 2018, para os povos de religiões de matriz africana, é 

regido pelos Orixás da justiça, Xangô, e por Exú, mensageiro da transformação” 

(AFIRMATIVA, n.3, p. 26). O início do lead não convencional é uma afirmação da cultura 

afro-brasileira, mas é também a construção de um jeito de escrita voltado para o público que a 

revista pretende atingir, contrariando o formato tradicional de escrita jornalística, em que se 

preza por objetividade e neutralidade. Explicita-se a sincronia entre as competências da 

recepção e as lógicas sob as quais operam a produção. O texto traz um apanhado histórico da 

luta política institucional das populações negras desde a criação do MNU (1978) até as 

eleições de 2018, apontando referências políticas negras e suas contribuições para o debate 

político. Tensiona-se no texto a ideia de uma construção pacífica da democracia racial, 

apontando através de dados como ao longo da história as pautas e os corpos negros foram 

negligenciados no que concerne à política brasileira, sendo atravessados por mortes reais e 

simbólicas. A matéria evidencia o conflito étnico-racial brasileiro, que dentro do pensamento 
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hegemônico é negado, expondo como o racismo funciona de forma estrutural na sociedade 

brasileira.       

 No editorial do mesmo número Foram tantos os caminhos até aqui de Alane Reis, o 

histórico da imprensa negra é citado como referência do trabalho da Afirmativa:  

 

Não é exagero. As reportagens e artigos que vocês vão ler na 3ª edição da Afirmativa são continuidade de uma 

história que começou em 1798, com os pasquins manuscritos colados nas ruas da Salvador Colonial, anunciando 

a Revolta dos Búzios e o sonho negro organizado pelo fim da escravidão e independência de Portugal. De lá pra 

cá, a população negra sempre usou da imprensa às novas mídias para fortalecer a luta contra o racismo e suas 

intersecções. (AFIRMATIVA, n.3, p.4).  

 

  

 O editorial faz referência ao infográfico que traça uma linha do tempo das mídias 

negras feita pelo jornalista e pesquisador Pedro Caribé, Mídia Negra: Experiências de 

enfrentamento à liberdade condicional, e reivindica esta tradição da imprensa negra que hoje 

encontra-se diluída nas experiências de mídias negras como a Afirmativa. Como apontado no 

capitulo 2, não se tratam de produções que estão necessariamente alinhadas politicamente e 

no modo de fazer, porém constituem uma tradição, a medida que, numa dinâmica entre 

semelhanças e distinções, reivindicam um lugar social frente às configurações do racismo. 

Para Souza (2006) a tradição da escrita negra é criada muito mais a partir da vontade de 

diferentes atores políticos, do que propriamente por um movimento articulado e previamente 

pensado, tendo em vista que as produções de escritos negros no Brasil muitas vezes foram 

dispersas e não seguiram uma única linha de pensamento.  

Desse modo, as continuidades posteriormente estabelecidas decorrem mais 

precisamente do já citado desejo de inventar uma história que justifique a 

reivindicação de um lugar social do que das semelhanças de continuidades de seus 

propósitos e de suas bases ideológicas (SOUZA, 2006, p. 87). 

 

 Mas ora, que são todas as tradições senão inventadas e interessadas? As tradições se 

configuram a partir de uma série de escolhas selecionadas por indivíduos ou seus grupos. Por 

mais, que como apontado pela a autora, estas produções não estivessem articuladas, a 

reinvindicação por um lugar social em comum e o combate, de diferentes maneiras, ao 

racismo, forjaram uma tradição de luta política diversificada e rica culturalmente. As mídias 

negras bebem em um histórico que tem como base a imprensa negra cuja tradição se baseia 

em uma comunicação que visa subverter as lógicas do racismo estruturante, 

consequentemente dá continuidade a uma tradição que tem sido tecida pelos desejos políticos 

e sociais daqueles que antecederam. Nenhuma tradição é espontânea, como aponta Williams 

(1979) parte de uma escolha seletiva, sendo, portanto um passado modelador de um presente 
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pré-modelado. “É uma versão do passado que se deve ligar ao presente e ratificá-lo. O que ela 

oferece na prática é um senso de continuidade predisposta” (p. 119). As mídias negras são, à 

vista disto, esta continuidade predisposta da imprensa negra, que em dado nível bebe em todo 

um referencial começado muito antes do processo de midiatização, mas que também, cria e dá 

respostas às problemáticas do racismo na contemporaneidade. É referência, mas também cria 

referências. Ao interpretar os contextos e as realidades sociais, também os cria e os desloca, 

como assinala a própria Florentina Souza (2006):  

Organizados na encruzilhada dos contatos propiciados pela diáspora, os periódicos 

representam um momento significativo da produção textual brasileira não 

institucionalizada, que rasura as configurações totalizantes do afro-brasileiro. Esse 

processo produz um espaço de representação antagônico porque é contestador das 

construções homogeneizadoras, o qual, porém, se articula com os diversos saberes e 

culturas que lhe são disponibilizados. No diálogo com as culturas, as tradições de 

origem africana, sua significação e interpretação do mundo são privilegiadas e 
utilizadas de um modo que explicita a diferença e a impossibilidade de negá-la ou 

apaga-la (p. 67).  

 

 Em suas produções a Afirmativa, referenciada na luta política dos antepassados 

negros, dá continuidade a uma tradição de escrita e fazer comunicacional construídos ao 

longo da história. Desta forma, e através deste fio condutor da imprensa negra, o veículo faz 

um enfrentamento político ao racismo se situando neste espaço de representação antagônica 

citado pela autora, articulado não só com a cultura da diáspora negra, mas com outros 

diversos saberes que constituíram a formação do Brasil. Diante disto, o veículo incide 

politicamente desmitificando, através de resistências e tensionamentos, a ideia de um país 

pacífico e sem conflitos étnicos raciais, expondo em seu conteúdo o racismo estrutural e a 

necropolítica do Estado que negligencia a sua responsabilidade social e política, de forma 

específica, na relação com corpos negros. Porém, mais do que apenas explicitar, cria 

referências positivas a partir de uma produção diversificada e que faz emergir os aspectos da 

cultura afro-brasileira. Na Afirmativa estes aspectos compõem uma produção jornalística que, 

em seu sentido mais forte, se propõe negra.   

 

 

3.1.3 – A relação com o público e o lugar de fala da Afirmativa  

 

A Revista Afirmativa opera sob uma lógica em que a proximidade com a recepção é 

uma importante marca do veículo, além da construção de uma espécie de lógica própria 

dentro dos textos. Seguindo com os vestígios deixados na produção e nos textos, merece 
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destaque a utilização do slogan que vem a se tornar umas das principais marcas da revista: 

“Somos nós, falando de nós, para todo mundo”. Há nesta frase uma reinvindicação e 

construção de um lugar de fala que nos põe diante de questionamentos imediatos. Quem 

compõe esse “nós”, que quer falar de si para todo mundo? Por que essa necessidade de fala? 

De acordo com José Luiz Braga (1997) o lugar de fala refere-se à lógica criada pelo texto 

frente a uma situação concreta, e deriva de uma articulação entre fala, textos disponíveis e 

situação. Em contraposição à totalidade de uma perspectiva de visões universais de mundo, o 

lugar de fala possui um caráter local, imediato e específico, não se trata do contexto, mas do 

lugar construído dentro deste contexto. Também difere do lugar de fala sociológico do falante, 

apesar de em determinado nível estar relacionado a esta posição mais ampla de determinados 

grupos sociais. Trata-se, portanto, de entender as estruturas significativas imediatas de uma 

fala, e “não só nos seus aspectos de determinação pelo contexto, mas também enquanto 

esforço de ação e construção sobre esse contexto” (p. 10).  

A filósofa brasileira Djamila Ribeiro (2017) por sua vez vai pensar lugar de fala em 

sua perspectiva de locus social. A autora explica que não há uma precisão acerca de onde 

surge o conceito de lugar de fala, mas aponta que há possibilidades dele ter surgido do 

conceito de feminist stand point, em uma tradução literal para o português ponto de vista 

feminista, apesar de não ser necessariamente o mesmo conceito. Ribeiro (2017) recorre às 

teóricas Patrícia Hill Collins, Spivak, Alcoff e Kilomba para então construir a 

conceptualização de lugar de fala. Assim como Braga (1997), a pesquisadora aponta que uma 

das características do lugar de fala é quebrar com a visão universalista, o que não quer dizer 

que o conceito esteja relacionado a um ponto de vista individual, pelo contrário, é justamente 

por se tratar de uma posição coletiva que o conceito tem força política. “Seria, principalmente, 

um debate estrutural. Não se trata de afirmar as experiências individuais, mas de entender 

como o lugar social que certos grupos ocupam restringe oportunidades” (RIBEIRO, 2017, p. 

61).  

No entanto, avançando na concepção de Braga (1997) e ao falar em termos sociais, 

Ribeiro (2017) aponta que o lugar de fala tem relação posicional com as relações de poder e 

de contraposição a hierarquização de saberes que relega às populações negras, às mulheres 

negras ainda mais, uma posição de invisibilidade: “O falar não se restringe ao ato de emitir 

palavras, mas de poder existir. Pensamos lugar de fala como refutar a historiografia 

tradicional e a hierarquização de saberes consequente da hierarquia social” (p.64). Não se 

trata de uma visão essencialista, de que apenas o negro pode falar de racismo por exemplo. 
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Também não significa que as experiências serão iguais, pois é considerada também a 

diversidade. Mas, trata-se de comungar as mesmas experiências em relação às relações de 

poder. É sob este modus que operam as mídias negras, além de criar uma lógica própria de 

linguagem de produção e recepção, como aponta Braga (1997), trata-se também do locus 

social em que um segmento da população historicamente marginalizado faz-se visível através 

de produções midiáticas. Em diálogo com as palavras da autora, implica romper o silêncio e a 

autoridade discursiva hegemônica. Acrescentamos que mais que romper o silêncio, trata-se, 

também, de se fazer ouvir e interferir política e culturalmente nas estruturas sociais.   

Importante frisar algumas questões que Djamila Ribeiro (2017) aponta ao debater as 

críticas que o conceito recebe. A primeira diz respeito ao fato de que o lugar social não 

determina a consciência do individuo sobre esse lugar que ocupa. Então, não necessariamente 

um individuo negro está alinhado com o pensamento político antirracista por exemplo. A 

segunda questão é que não se trata de uma “disputa de opressões”, crítica que o conceito que 

se popularizou nas discussões políticas costuma receber. O último ponto é que o conceito não 

pode ser confundido com representatividade, pois o lugar de fala opera pela localização a 

partir da qual determinado ser social irá falar. Desta forma mulheres negras irão falar de 

determinado local social sob a perspectiva de experiência deste grupo, tal como pessoas 

brancas falarão da temática a partir de seu lugar social e sob a lógica das experiências de seu 

grupo.          

No Brasil, as mídias e imprensa negra nascem como estratégia de resistência e 

enfrentamento ao racismo presente na sociedade brasileira e no histórico de subjugação e 

desigualdade pelo qual as populações negras foram e são submetidas, de forma que sob esta 

lógica há a construção de seu lugar de fala. Na Afirmativa, esta posição é construída de forma 

que há uma tendência de aproximação do público ao veículo, por este público ser formado 

majoritariamente por semelhantes. Isto fica explícito na maioria dos editoriais e no Quem 

somos do site na internet, “um veículo de mídia negra, impresso e online, com linha editorial 

voltado para a comunidade negra baiana e brasileira, e demais leitores interessados em 

direitos humanos”
45

. No mesmo texto a equipe deixa explícito o seu viés político, sua posição 

como um jornalismo que tem cor. O veículo, nesta perspectiva, se desloca da proposta da 

mídia hegemônica e convencional ao se propor política e não neutra. A prática jornalística 

convencionou-se ser um espaço de objetividade, em que o jornalista se restringe apenas a 

reportar os fatos para a recepção.  Esta ideia, construída historicamente pela mídia 

                                                             
45 Disponível em:< https://revistaafirmativa.com.br/quem-somos/ >. Acesso em: 12 de ago. de 2019.  

https://revistaafirmativa.com.br/quem-somos/


132 
 

 

 

hegemônica, esbarra no fato de que nenhuma informação é desinteressada, de forma que além 

de representar as posições de certos setores sociais, geralmente interessados em manter o 

status quo, há distanciamento e negligencia com o tratamento de temas ligados a segmentos 

das populações.  

A prática jornalística contemporânea, portanto, mesmo registrando compromissos 

formais de objetividade e imparcialidade, é marcada pela construção identitária dos 

setores sociais que representam. Por isto, naufragam os princípios jornalísticos do 

lugar de fala do público e da sociedade civil, em toda a sua pluralidade. Cresce de 

importância a constituição da prática do jornalismo alternativo, dando voz aos que a 

mídia hegemônica não representa e segrega (CARDOSO FILHO et. al., 2016, p.73-

74).  

 

Nesta perspectiva a Afirmativa, bem como as mídias negras, tensionam esta 

concepção hegemônica do jornalismo, ao fazer uma produção posicionada e não deixar em 

segundo plano seu objetivo militante. Esta percepção para Cardoso Filho et. al. (2016) aponta 

para o fato de que o jornalismo produzido pela revista se aproxima da função social 

propagada pela instituição jornalística. Nas produções da Afirmativa há uma tendência a 

experimentação, como a maneira de escolher as múltiplas fontes, abordagem em primeira 

pessoa e a evidencia das posições políticas. Além disso, a relação com a recepção é de 

proximidade, às lógicas de produção nesta perspectiva bebem da referência das matrizes 

comunicativas e culturais da imprensa negra e dos movimentos negros para dialogar com seus 

leitores e num movimento de sincronia, forja-se especificas competências de recepção. Nos 

textos ao longo das edições isso vai ficando cada vez mais evidente, e há a construção de uma 

relação com o leitor, trazendo marcas de terrritorialismo, como a expressão “mainha” no 

editorial do número 1, em que a equipe deixa a entender que o leitor é:  

(...) um semelhante que, possivelmente, vive na mesma cidade ou numa mesma 

situação cultural que esse leitor. Tal perspectiva contribui para a construção de um 

sentido de partilha e comunidade – pois o leitor se reconhece naquele problema (não 

na forma espetacular e “engessada” pela narrativa, mas pela posição sociocultural 
que ambos partilham) (CARDOSO FILHO et. al., 2016, p.77). 

  

Desde a concepção da revista esta afirmação é uma marca presente, com o intuito de 

no primeiro número ter um caráter pedagógico, uma das características desta tradição de 

escrita e imprensa negra, ao apresentar a história das políticas afirmativas para os colegas 

estudantes. É perceptível esta aproximação para além dos textos acerca das cotas, como por 

exemplo, na matéria da mesma edição de Morgana Damásio: Esperança não é a ultima nem a 

primeira a morrer, que conta a história de uma negra ex-escravizada que foi morta pela sinhá 

após ser acusada de furto em Recife, em 1883. O caso é comparado com o do adolescente 
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negro que foi amarrado a um poste após ser acusado também de furto
46

. Na conclusão em 

primeira pessoa a jornalista escreve: “As imagens se misturavam na minha mente, em meio ao 

estômago embrulhado, para mim, hoje continuava sendo 1833. Deito para dormir e uma frase 

de Clíssio martela minha cabeça ‘Esperança não é a última nem a primeira a morrer’” 

(AFIRMATIVA, n.1, p.18). Ao descrever sua sensação de angústia com o comentário da 

apresentadora do SBT e rememorar a citação da fonte entrevistada, Morgana Damásio se 

desloca do papel de repórter, que se convencionou ser um local de afastamento, para o de uma 

mulher negra que sente as dores de ser Esperança, ou aquele adolescente amarrado ao poste. 

Ao fazer isso há uma aproximação com o leitor do texto, que é colocado junto a ela naquela 

sensação de impotência diante de tamanha brutalidade as quais estes corpos negros são 

submetidos.  

Em todas as três edições do impresso são trazidas reportagens acerca de movimentos 

da juventude negra, dentro e fora da universidade. Na edição número 1, Núcleos Estudantis: 

um convite à ação, de Amanda Dias, Denegrir a Universidade, de Rose Cerqueira, na número 

2, e Juventudes que têm coragem,  de Marina Gomes, na de número 3. Todas, de modos 

diversos, tratam dos movimentos organizados pela juventude para traçar estratégias políticas, 

como boa parte da equipe do veículo. Os textos deixam transparecer o locus social do qual 

estes jornalistas fazem ou fizeram parte, a Afirmativa neste caso deixa transparecer um 

aspecto importante de seu processo de formação, dando a entender ao longo da trajetória a 

valorização deste fato. 

Na revista há uma abertura de escopo deste lugar de fala e de público nos textos que 

tratam acerca da questão indígena. Na edição 2 em Brasil Contra os Tupinambás, de Rose 

Cerqueira, há uma denúncia da situação vivenciada por estes índios no sul da Bahia e uma 

série de críticas ao governador da Bahia na época, Jacques Wagner, e ao ministro da Justiça, 

José Eduardo Cardoso. Isto marca um esforço presente no veículo de somar a conta da 

construção de nação brasileira. O título é por si só irônico e paradoxal, tendo em vista que os 

índios são os verdadeiros “donos da terra”, como é ainda assinalado no editorial. É, como 

assinala Bhabha (1998), reformular a conta da nação e da ideia de democracia através do 

                                                             
46 No dia 31 de janeiro de 2014 no Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo, um adolescente negro de 15 anos foi 

espancado e amarrado a um poste com uma tranca de bicicleta por cerca de 15 homens, um deles armado. A ação 

teria sido feita por “justiceiros” após o adolescente ter sido supostamente pego roubando na região. Ao comentar 

o caso a apresentadora do SBT Brasil Rachel Sheherazade gerou polêmica declarar. “O Estado é omisso, a 

polícia desmoralizada, a Justiça é falha… O que resta ao cidadão de bem, que ainda por cima foi desarmado? Se 

defender, é claro (...) aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram com o marginalizinho preso ao 

poste, eu lanço uma campanha, faça um favor ao Brasil, adote um bandido”. Disponível em:< 

https://www.youtube.com/watch?v=p_F9NwIx66Y >. Acesso em 01 de ago. de 2019.      

https://www.youtube.com/watch?v=p_F9NwIx66Y
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entre-lugar, de outro povo excluído socialmente e que também sofre com o processo de 

racismo  

Ao longo das edições a revista se mostra formada por jovens, estudantes, negras e 

negros, LGBTQs, que não se sentem representados no que é produzido sobre eles em outros 

espaços midiáticos. As críticas ao que a equipe chama de grande mídia acompanham a revista 

em meio às suas transformações, como indicação de uma espécie de falta de pertencimento 

àquelas abordagens que a Afirmativa tem como objetivo suprir, seja com dicas de beleza, seja 

com a denúncia ao genocídio em curso da população negra, como na potente arte de Annie 

Ganzala, capa da terceira edição, que traz um “feto adulto” morto em meio à dor de uma mãe 

(Figura 11). Existe, sendo assim, um anseio de poder falar de si, não só para os seus, mas para 

todo mundo. Mais do que falar, esta construção de lugar de fala é uma tentativa de alterar os 

contextos vivenciados, a justificativa sob qual operam a Afirmativa e as mídias negras. Ao 

narrar acerca de suas experiências coletivas para todo mundo, há uma expectativa destes 

excluídos de mais do que se fazerem visíveis, transformarem também a realidade a sua volta. 

Interpreta-se o mundo, mas também cria-se um mundo. Este “novo” mundo não surge, porém, 

do nada, pois se referencia nos antepassados e até mesmo na ancestralidade diaspórica que o 

veículo dá existência midiática em suas produções. É um movimento de construção e 

reconstrução social.  

Comunicação, cultura e política caminham juntos nas produções de jovens negros que 

narram suas histórias, não sob um âmbito individual, mas sim coletivo. É, como assinala 

Djamila Ribeiro (2017), na construção coletiva que se forja o lugar de fala da Afirmativa, e é 

através deste local de potência política que a revista pretende alterar o mundo à sua volta. 

Inscrevem-se em um cenário de disputas culturais em que os grupos empresariais de 

comunicação tendem a reforçar os mecanismos de manutenção do poder e estão pouco 

preocupados com estes corpos dissidentes. Em sua materialidade e na construção de valores 

simbólicos a revista contrapõe a narrativa do jornalismo hegemônico e dominante. Deste 

modo, construções como as mídias negras fazem parte das tentativas de forjar estratégias para 

um mundo mais justo, que é o que nos interessa aqui.  
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3.2 – Preto de Alma Preta 

 

A agência de jornalismo Alma Preta nasceu em Bauru – SP em 2015 inicialmente 

como um portal de notícias, relacionada à Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” (UNESP). Mas a história da criação do veículo começa muito antes disto, 

considerando que dois fatos específicos mudam as vidas dos quatro estudantes que criaram a 

agência de jornalismo negro. Em junho de 2013, protestos tomaram conta da cidade São 

Paulo após o aumento da passagem do transporte público. Aquilo culminou numa série de 

outros protestos que se espalharam pelo país, levando centenas de milhares de pessoas às ruas 

e se transformaram em manifestações híbridas que reivindicavam diversas pautas políticas. 

Não se sabe ao certo até hoje os reais efeitos do que este episódio, que ficou conhecido como 

Jornadas de Junho, teve para o país, porém dentro das universidades brasileiras agitadas por 

essa efervescência, desencadeia-se um processo em que floresce uma série de coletivos 

estudantis. Não foi diferente na UNESP, inclusive em Bauru, conforme relata o jornalista 

Solon Neto
47

. É em um desses coletivos que o, à época, estudante de jornalismo se aproxima 

de Pedro Borges, idealizador do Alma Preta. O Coletivo Negro Kimpa, surge neste momento 

com o objetivo de discutir temáticas étnico-raciais dentro da UNESP e é formado por 

estudantes negras e negros da instituição paulista para atuar dentro do campus da universidade 

em Bauru. O nome faz referência a Kimpa Vita, líder política e religiosa do Reino do Congo 

que pregava unificação nacional e viveu no fim do século XVII e início do século XVIII 

(KIMPA VITA, 2016). O movimento estudantil contava com uma presença forte de 

estudantes de comunicação e é central na história da agência de jornalismo negro. 

Porém, dentro destes contextos é importante destacar outros fatores que também 

servem de motivação para a criação do Kimpa. A luta pelas cotas raciais na UNESP, a 

primeira universidade estadual de São Paulo a adotar a política afirmativa em 2014, foi fruto 

de pressões dos movimentos estudantis e também é um dos catalisadores da criação do 

coletivo. Apesar de ser centro histórico de importantes movimentos negros e de parcela 

importante do histórico da imprensa negra, as universidades estaduais de São Paulo 

demoraram a aderir o sistema de cotas, ignorando um debate que acontecia a nível nacional e 

que tornara-se lei federal em 2012. Após a UNESP em 2014, apenas em 2017 a USP e a 

Unicamp aprovaram o sistema de cotas, sendo efetivada pela primeira em 2018 e pela 

segunda apenas neste ano de 2019. Em manifesto divulgado em março de 2015 o coletivo 

                                                             
47 Entrevista realizada por aplicativo de mensagens no dia 18 de maio de 2019. 
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aponta “somos somente os 3% de alunos negros da Unesp Bauru, mas representamos todo um 

povo injustiçado”
48

.  Em paralelo a este fato, passaram a acontecer e ser denunciados diversos 

casos de racismo dentro da universidade. Em 27 de julho de 2015 por exemplo, o coletivo 

emite uma nota de repúdio
49

 a pichações racistas encontradas nos banheiros do Departamento 

de Comunicação Social e Departamento de Ciências Humanas da UNESP campus de Bauru. 

Os escritos racistas diziam coisas como: “UNESP cheia de macacos fedidos”, “macaco 

fedido”, “negras fedem”, “as negras da unesp”, “Juarez
50

 macaco”.  

Naquele momento dados acerca do racismo estrutural brasileiro, como o Mapa da 

Violência, se tornam cada vez mais públicos. O Mapa da Violência é uma série histórica de 

estudos publicados desde 1998 pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais 

(FLACSO) sob coordenação do pesquisador Julio Jacobo Waiselfisz, e utiliza dados do 

Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde. Em 2012 é publicado pela 

primeira vez um mapa que trata especificamente da “cor dos homicídios” no Brasil, fato que 

tem alinhamento, segundo o próprio documento, com a política lançada pelo Governo 

Federal: Plano Nacional de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra (WAISELFISZ, 

2012). O Plano é resultado de uma série de pressões políticas da luta histórica dos 

movimentos negros organizados aos governos de esquerda para acolher as demandas em torno 

das condições brutais do racismo estrutural no Brasil, evidenciados pelos dados levantados. O 

Mapa de 2012 aponta que entre 2002 e 2010 no Brasil morreram assassinados no país 272.422 

cidadãos negros, com uma média de 30.269 assassinatos ao ano. Neste período as taxas de 

homicídios por 100 mil habitantes de brancos caíram de 20,6 para 15,5 homicídios – queda de 

24,8% – enquanto a de negros cresceu de 34,1 para 36,0 – aumento de 5,6%, demonstrando a 

seletividade dos homicídios no país. A publicação destes dados e as discussões em torno deles 

contribuem para o contexto de emergência tanto do Alma Preta quanto da Afirmativa, e não à 

toa uma das principais pautas de debate nestas duas mídias negras é o genocídio negro
51

 

brasileiro. 

                                                             
48 Disponível em:< http://coletivonegrokimpa.blogspot.com/2015/03/somos-o-que-somos-cores-e-valores.html 

>. Acesso em: 12 de ago. de 2019. 
49 Disponível em: <http://coletivonegrokimpa.blogspot.com/2015/07/carta-de-repudio-as-pichacoes-racistas.html 

>. Acesso em 12 de ago. de 2019. 
50 Referência ao professor e militante negro Juarez Xavier coordenador do NUPE (Núcleo Negro da Unesp para 

Pesquisa e Extensão). O acadêmico tem importante papel na construção do Alma Preta como veremos a seguir.  
51 Abdias do Nascimento em 1978 teorizou o processo no livro O Genocídio do Negro Brasileiro: processo de 

um racismo mascarado. Na publicação o autor defende que desde a colônia, de maneiras simbólicas e estruturais 

até o extermínio físico, há em curso no país uma política que tem como objetivo a morte da população negra 

brasileira.   

http://coletivonegrokimpa.blogspot.com/2015/03/somos-o-que-somos-cores-e-valores.html
http://coletivonegrokimpa.blogspot.com/2015/07/carta-de-repudio-as-pichacoes-racistas.html
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Foi justamente em meio a essa efervescência de lutas e publicização do racismo 

estrutural brasileiro que Pedro Borges teve a ideia de criar um veículo na internet para tratar 

das questões raciais, discutidas pelos alunos negros da universidade nas reuniões do coletivo. 

Ele comenta que um dos fatos que o motiva a ter a ideia é uma experiência anterior de uma 

também estudante de jornalismo e companheira de coletivo
52

. A partir do blog Que Negra é 

Essa, produzido por Aline Ramos com textos mais ensaísticos e artigos de opinião, ele 

começou a pensar em criar um veículo com um viés mais jornalístico e diversificado. Como 

aconteceu com o Afokena da UFRB, um blog foi criado para divulgar as ações do Coletivo 

Kimpa, e o estudante de jornalismo chegou a escrever um manifesto para o site
53

.  

No coletivo Pedro conhece e se aproxima, além de Solon Neto, de Vinícius de 

Almeida Martins.  Os três eram estudantes de jornalismo e participavam ativamente das 

discussões acerca de intelectuais negros brasileiros e estrangeiros, promovidas pelo grupo 

estudantil. No coletivo eles se aproximam e criam uma rede de afetos, algo que foi facilitado 

pelo fato da cidade de Bauru ser relativamente pequena, o que possibilitava que se 

encontrassem para além da universidade e do movimento estudantil. Desta forma estreitam-se 

os vínculos entre estes estudantes e após conhecerem a ideia apresentada por Pedro, Solon e 

Vinícius Almeida, que moravam juntos, sugerem a entrada para o projeto de um terceiro 

personagem que também era companheiro de república, o design Vinícius Araújo, único dos 

fundadores que não era do jornalismo e que acaba sendo o responsável pela identidade visual 

do Alma Preta.  

Com a ideia em mãos e uma rede de comunicadores negros formada, foi a hora de 

sentar para começar a pôr em prática o projeto. As reuniões aconteciam na casa de Solon e 

Vinícius o que acabou estreitando de vez os laços entre os jovens, que além de companheiros 

profissionais se tornaram grandes amigos, aspecto decisivo na maneira com a qual o Alma 

Preta passa a se organizar. A decisão pelo nome Alma Preta vem também das discussões e 

formações políticas promovidas pelo Coletivo Negro Kimpa, uma vez que entre os vários 

nomes pensados o escolhido remete ao debate acerca do termo racista “preto de alma branca”, 

utilizado na história do Brasil para designar pessoas negras que não carregariam a série de 

estigmas negativos atribuídas a eles pelo racismo e que perdura na história da cultura 

brasileira
54

. A expressão é também mais uma das formas do racismo de tornar a branquitude a 

                                                             
52 Entrevista realizada no meses de maio, junho e julho de 2019 através de aplicativo de mensagens.  

 
54 Em 2013, por exemplo, o jornalista Paulo Henrique Amorim foi condenado por crime de injúria racial devido 

ao fato de que em 2009 no seu blog, Conversa Fiada, chamar o jornalista da Globo, Heraldo Pereira, de “negro 

de alma branca”.  
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referência positiva e de humanidade para as pessoas negras.  Nasce assim, após algumas 

reuniões e diversos rascunhos, o inicialmente portal de notícias Alma Preta. A primeira 

postagem acontece em 27 de abril de 2015 ainda no Facebook. A escolha por um site de 

notícias ocorre devido às possibilidades estruturais que o grupo possuía, tendo em vista os 

custos relativos a uma publicação impressa. Pedro Borges relata que desde o princípio, 

mesmo que ainda não tivesse a denominação de agência, ele já pensava em funcionar 

oferecendo serviços. Ou seja, havia a compreensão de por em funcionamento uma 

comunicação mais ampla, além de um site. Porém, o que se percebe, e é apontado por Solon 

Neto, é que nos seus primeiros anos o Alma Preta funciona como um portal de notícias, uma 

espécie de revista digital com a temática negra.  

Um personagem central para o que vem a se tornar a agência é o jornalista e 

intelectual negro Juarez Xavier, que foi professor e orientador dos Trabalhos de Conclusão de 

Curso (TCC) de todos os fundadores do Alma Preta, exceto Vinícius Araújo que não cursava 

jornalismo. Juarez é pesquisador do Centro de Estudos Latino Americano sobre Cultura e 

Comunicação da ECA-USP e professor e coordenador do curso de Comunicação Social – 

Jornalismo da UNESP de Bauru, e é descrito pelos fundadores como um dos principais 

formadores acerca da maneira de se pensar o jornalismo sob uma ótica voltada à temática 

racial, sendo colocado como importante figura para o surgimento do portal de notícias. A 

universidade neste caso se mostra como um importante espaço para debates em torno da luta 

dos movimentos sociais e de construção política de indivíduos e grupos. Na postura política 

dos principais idealizadores há uma relação com o pensamento do Movimento Negro 

Unificado (MNU), com a referência aos debates acerca da desmitificação da ideia de 

democracia racial e ênfase nos conflitos raciais brasileiros, algo que aparece inicialmente 

como um dos objetivos do meio de comunicação. Apesar disto, Pedro Borges deixa claro que 

a equipe é diversa no que concerne ao pensamento político, tendo desde pessoas com 

tendências políticas de esquerda e marxista, a integrantes alinhados com o pan-africanismo. 

Em comum, todos possuem como princípio norteador a luta contra o racismo que é principal 

objetivo da mídia negra.   

A proposta desde o início, quando o site ainda funcionava como um portal de notícias, 

era a de fazer um jornalismo posicionado e diferente da mídia hegemônica, que excluiu 

historicamente jornalistas negros de suas equipes e mesmo com algumas alterações, 

relacionadas às conquistas sociais dos movimentos negros, como as cotas, ainda é 
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visivelmente minoria nos outros segmentos da imprensa
55

. Em entrevista publicada no portal 

da própria agência, Pedro Borges classifica o Alma Preta como um portal de mídia negra que 

propõe uma comunicação horizontal e que dá espaço a vários atores sociais. A principal 

motivação descrita pelos criadores é justamente a insatisfação com as produções dos demais 

meios de comunicação, em especial as da mídia hegemônica. Assim sendo, a ideia era fazer 

um jornalismo posicionado, não imparcial como propõem os meios tradicionais, e que 

ajudasse a enriquecer o debate racial na comunicação, auxiliando as pessoas negras a se 

verem na mídia. Tal perspectiva se alinha com o histórico das mídias negras e com a proposta 

da Revista Afirmativa, já que tensiona a partir da proposta inicial, o papel que deve exercer o 

jornalismo. Ao criar o site eles não sabiam do histórico da imprensa negra brasileira, algo que 

vem a acontecer no decorrer das produções, quando conhecem Ana Flávia Magalhães Pinto e 

a entrevistam em mais de uma oportunidade acerca do assunto. 

No decorrer dos anos a equipe passou por uma série de mudanças, dos fundadores, 

dois deles seguem caminhos distintos do veículo, mantendo-se apenas Pedro Borges, como 

editor-chefe da agência, e Vinícius Araújo que atua como design. A sede, que era em Bauru, 

foi para São Paulo capital, onde reside hoje a maioria das pessoas da equipe, já formados em 

suas respectivas áreas de atuação. Além da mudança de pessoal e de cidade, o Alma Preta 

começou a exercer um papel para além de um portal de notícias na internet. A hoje agência de 

jornalismo especializado na temática racial oferece uma série de serviços para além do portal 

de notícias na internet. De acordo com relato de Pedro Borges a entrada para equipe de Iacy 

Correia, em 2016, é fundamental para a transformação do veículo em uma agência, papel que 

aos poucos o Alma Preta já vinha assumindo paulatinamente. Porém, é Iacy que provoca o 

grupo a fim de demarcar este lugar de agência, a jovem negra formada em relações públicas 

marca uma importante transição no veículo para o reconhecimento como agência. Mais tarde 

este fato será importante para as relações que irão ser criadas com parceiros, contratantes e 

sustentabilidade da mídia negra.   

Atualmente o grupo é formado por nove profissionais negros e negras. Solon Neto, 

que hoje trabalha no Rio de Janeiro na agência internacional Sputnik, ainda é um dos 

colaboradores e escreve esporadicamente para o veículo. Fazem parte também da equipe, 

além de Pedro Borges e Vinícius Araújo: Iacy Correia, que atua como gestora de redes 

                                                             
55 Apesar das dificuldades em dimensionar dados acerca do assunto, as redações e telejornais nos apontam para 

um cenário em que jornalistas negros são minoria. Um levantamento feito pela revista Vaidapé em 2017, 

pesquisou a quantidade de apresentadores negros dos canais de TV aberta Cultura, SBT, Rede Globo, Rede 

Record, RedeTV!, Gazeta e Bandeirantes. Nos 204 programas pesquisados, constatou-se que apenas 3,7% dos 

apresentadores eram negros. (SALLES e SANTANNA, 2017). 
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sociais; Gabriela Mendes Chaves, administradora; Elaine Teixeira atua na contabilidade; 

Adriano Costa trabalha com programação digital, responsável técnico pela criação de sites e 

alterações no portal da agência; Simone Freire e Lucas Veloso são repórteres; Ana Júlia 

Travia, videomaker.       

O site do Alma Preta é marcado pelas cores laranja, preto e branco, possuindo em seu 

cabeçalho atualmente: Home, Sobre, Editorias, Assinaturas, Serviços e Contato. Em Sobre, o 

site se identifica como uma agência de jornalismo especializado na temática racial, que tem 

como objetivo visibilizar o negro. Já funcionando como uma agência, além dos serviços de 

jornalismo são oferecidos: Assessoria de Imprensa, Cobertura de eventos, Produção de 

Conteúdo (release, reportagens), Produção Audiovisual, Gerenciamento de Redes Sociais, 

Design, Portfólio, Diagramação, Produção de Logo e Programação. Trata-se de uma 

perspectiva inovadora ao se tratar de mídias negras, já que para além de uma produção própria 

são oferecidos outros tipos de serviço. Como veremos num dos tópicos a seguir, isso se 

relaciona à estratégia de sustentabilidade da agência, que hoje já funciona como uma 

microempresa.  

Adentrando na estrutura do site, um diferencial é encontrado nas editorias, de acordo 

com a equipe, para se diferenciar do que é produzido pela imprensa convencional. Desta 

forma, os conteúdos acerca de racismo na política, economia, cultura e esporte, constam na 

editoria Realidade. Na seção Da Ponte Pra Cá, aborda-se a visão da periferia e o que 

acontece nas favelas do país, o nome é inspirado no título de uma música do grupo de rap 

brasileiro Racionais MC’s
56

. Em Mama África, há notícias relacionadas ao continente 

africano, com o nome inspirado em uma canção, do cantor e compositor brasileiro Chico 

César. A última editoria é Quilombo, reservada para colaboradores e artigos de opinião. Se 

por um lado a ideia é inovadora e interessante, por outro dificulta a vida do leitor que não está 

familiarizado com o portal, já que os enunciados por si só não explicitam o conteúdo das 

editorias e no máximo geram curiosidade em quem lê sem saber do que se trata. Apenas na 

aba Sobre é possível encontrar a explicação para as denominações. Além do site o Alma Preta 

encontra-se nas principais redes sociais. No Facebook a página da agência possui 50 mil 

curtidas. No Instagram o número de seguidores chega a mais de 106 mil. Já no Twitter, o site 

tem mais de 10 mil seguidores. No canal de vídeos no YouTube há 5,6 mil inscritos. 

                                                             
56 A música do grupo de rap Racionais MC’s do Capão Redondo, região periférica de São Paulo capital, faz 

referência à ponte João Dias que ao invés de ligar, que seria o sentido literal do equipamento, separa uma região 

nobre e comercial da periferia da metrópole.  A canção, uma das mais conhecidas do grupo, adquiriu um valor 

simbólico para a juventude periférica brasileira, se tornando expressão de tensionamento entre a exposição das 

problemáticas das periferias e o pertencimento a estas regiões excluídas socialmente.  
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Figura 17  

Interface do site da agência Alma Preta 

 

 

 

 

Figura 18 

Facebook, Instagram e Twitter da agência Alma Preta 
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Para a análise aqui desenvolvida foi feita uma observação das produções da agência 

durante o período de 01 de Janeiro a 02 de junho de 2019. A escolha foi feita tendo em vista 

as possibilidades metodológicas e vastidão de conteúdos. Neste período foram publicados no 

site 254 textos na editoria Realidade, 48 textos na editoria Quilombo, 21 textos em Da Ponte 

Pra Cá, 09 textos em Mama África, somando um total de 332 publicações. Importante 

salientar que o veículo tem sido observado desde antes do período do recorte metodológico, 

de forma que na análise há impressões e observações de textos que transcendem este período. 

Para além da análise do site, são aqui analisados as redes sociais do Alma Preta, que não são o 

foco central, porém foram observados ao longo desta pesquisa e também constam nas 

impressões finais como parte importante para entender o veículo. Além do conteúdo é feita 

uma análise de processos formativos, tendo em vista o período de observação, entrevistas com 

o membros da equipe e os vestígios deixados nas produções. Sendo assim, o objetivo é trazer 

à tona os aspectos centrais do veículo e entender a maneira como se desenvolve.             

                    

 

3.2.1 – Uma agência multimídia de comunicação negra 

 

 O Alma Preta, diferente da Revista Afirmativa, nasce já com a proposta de ser um 

veículo digital e sem pretensões de ser um veículo impresso. Se na Afirmativa é possível em 

dado nível observar e materializar a transição do impresso para o digital, no Alma Preta é 

possível observar as convergências midiáticas e as novas maneiras não só de consumo de 

notícias, mas também de socialidades. Este fato é um desafio, tendo em vista que da mesma 

maneira que a internet e os avanços da tecnologia possibilitam a criação do veículo sem 

precisar de determinados recursos para a produção, por outro manter-se e disputar com meios 

hegemônicos em um universo tão grande de informações requer uma série de estratégias, 

como uma produção continuada. Essa nova esfera social criada pela tecnologia e pelas 

tecnicidades (MARTÍN-BARBERO, 2006), gera uma nova dinâmica no fazer e consumir do 

público, que tem de filtrar um número grande de informações todos os dias nas redes sociais. 

Deste modo, o Alma Preta já é concebido em meio a quarta bios da qual fala Sodré (2006), ou 

no que Martín-Barbero (2009) chama de entorno tecnocomunicativo, o mundo digital 

entrelaçado/imbricado/articulado diretamente na antropologia social.  

 Para Martín-Barbero (2006) a digitalização abre possibilidades para oportunidades 

estratégicas, haja vista uma reversão do dualismo racionalista ocidental, como já assinalado. 
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Isto possibilita que sejam criadas alternativas, e que os veículos se tornem cada vez mais 

multimídias. Trata-se da exacerbação de mediações
57

 e se relaciona com a pesquisa de Sodré 

(2006) sob a denominação de midiatização. O que outrora era separado em diversas 

tecnologias (texto em jornal, vídeo em TV, áudio no rádio) hoje pode ser acessado numa 

espécie de prótese que cabe no bolso e que torna possível para além de simplesmente ter 

acesso a estes conteúdos todos de uma só vez, produzi-los e também publicá-los numa rede 

que conecta diversos lugares do mundo. Neste aspecto, a hegemonia econômica, o 

capitalismo, tende a tentar se adaptar e aglutinar estes aspectos todos para continuar a seguir 

com essa engrenagem. Por outro lado, há uma espécie de abertura para os que eram outrora 

excluídos destes sistemas criarem iniciativas, comunicarem suas vozes e seus corpos. Como 

diz Martín-Barbero (2006):  

É óbvio que se trata de embriões de uma nova cidadania e de um novo espaço 

público, configurados por uma enorme pluralidade de atores e de leituras críticas 

que convergem para um compromisso emancipador e uma cultura política na qual a 

resistência é ao mesmo tempo formadora de alternativas (MARTÍN-BARBERO, p. 

53). 

    

 Para o autor, precisamos pensar a hegemonia comunicacional do mercado na 

sociedade, pois há uma conversão da comunicação no mais eficaz motor de deslanche de 

inserção das culturas (étnicas, nacionais ou locais). Nas disputas políticas e culturais, é 

preciso entender os novos mapas comunicacionais em “que essas tensões [se] desenham entre 

as mutações tecnológicas, as explosões e implosões das identidades e as reconfigurações 

políticas das heterogeneidades” (MARTÍN-BARBERO, 2006, p. 53, grifo nosso). Em meio a 

este processo de revolução das tecnicidades, existe também o que o autor chama de 

revitalização das identidades, duas das principais mediações que emergem no cenário de 

mutações. Porém, como discutido no primeiro capítulo, as identidades estão presentes ao 

longo da história da imprensa negra como um aspecto vital. O que muda neste sentido são as 

possibilidades de potência que elas alcançam com o processo de revolução das tecnicidades. 

Nesta perspectiva, é preciso a compreensão de que os meios não apenas se limitam a reportar 

representações existentes, ou até mesmo substituí-las, eles também as produzem, 

considerando que a comunicação pensada a partir da cultura é indissociável da vida social.  

(...) a comunicação e a cultura constituem hoje um campo primordial de batalha 

política: o estratégico cenário que exige que a política recupere sua dimensão 

simbólica – sua capacidade de representar o vínculo entre os cidadãos, o sentimento 

de pertencer a uma comunidade – para enfrentar a erosão de uma ordem coletiva 

(MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 15). 

                                                             
57 Lembrando que como debatido no primeiro capítulo a concepção de mediações de Martín-Barbero (1997) se 

refere às mediações culturais e é consideravelmente mais densa do que a que propõe Sodré (2006). 
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 Iniciativas como as das mídias negras configuram estratégias em meio a estes campos 

de batalhas culturais, sociais e políticas. Ao observarmos o Alma Preta é possível mapear e 

destacar algumas destas novas articulações da comunicação em uma sociedade em que estes 

sistemas se tornam cada vez mais centrais. O primeiro ponto acerca do veículo é que não 

existe uma sede física para a redação, considerando que as discussões acontecem nos meios 

digitais, existe um grupo fechado na rede social Facebook, um grupo no aplicativo de 

conversas Whatsapp, além de um banco de dados em um driver de armazenamento de dados 

virtual com os textos, fontes para entrevistas e demais documentos importantes. As reuniões 

acontecem semanalmente pelo Hangout, aplicativo do Gmail. Esta configuração demonstra 

como a agência é pensada dentro destas novas configurações tecnológicas e digitais, em que a 

falta da necessidade de uma redação física também elimina custos na produção, possibilitando 

até que os jornalistas trabalhem em suas próprias casas, algo que ficou conhecido como 

trabalho homeoffice. Evidentemente, e isso é uma tônica no modo de operar do site, que o 

trabalho ocorre também na rua, sobretudo, quando a pauta é de cobertura de eventos e para 

alguns serviços oferecidos. Não se elimina de todo a presença física, mas são utilizados os 

meios digitais para, além de reduzir custos, se adequar a uma nova maneira de trabalho.  

 A eliminação de custos está dentro das possibilidades que as novas tecnologias 

proporcionam. Como aponta Martín-Barbero (2014) “as novas tecnologias que vêm sendo 

progressivamente apropriadas por grupos dos setores subalternos, permitindo-lhes uma 

verdadeira revanche sociocultural, isto é, a construção de uma contra-hegemonia pelo mundo” 

(p. 18). O autor aponta bem as possibilidades geradas por esse momento das comunicações, 

no entanto no caso aqui estudado não se trata de uma “revanche sociocultural”, tendo em vista 

o histórico das populações negras em criar formas de resistência e lutas contra-hegemônicas, 

como o vasto histórico da imprensa negra. O que as inovações tecnologias permitem são 

novas possibilidades de articulação de lutas contra o racismo e de potências políticas. Ao 

eliminar custos e se utilizar dos novos aparatos o Alma Preta propõe um novo formato de 

organização que contrapõe os formatos mais tradicionais do capitalismo, mesmo operando 

dentro da lógica comercial. Jovens negros periféricos conseguem, desta maneira, criar uma 

empresa de comunicação e entrar para o jogo de disputas políticas e culturais.   

 Dentro dos conteúdos essas novas maneiras e ferramentas de fazer comunicação são 

utilizadas pela equipe do veículo, de forma que além de um portal de notícias, arquivos 

multimídias estão presentes o tempo todo dentro do site e nas redes sociais. A agência se 

utiliza daquela inversão do racionalismo ocidental que as novas mídias proporcionam da qual 
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fala Martín-Barbero (2006). Todas as publicações vêm acompanhada de pelo menos uma 

imagem, algumas delas trazem vídeos e áudios. Na reportagem “Se fechar um museu como o 

Afro Brasil, ele não abre nunca mais”
58

, do dia 09 de abril de 2019 produzida por Simone 

Freire, a repórter entrevista a coordenadora do museu, Ana Lúcia Lopes. A matéria é um 

desdobramento sobre o corte feito pelo então governador João Dória na Secretaria da Cultura 

do Estado de São Paulo, e contém uma entrevista de 12min49s com a coordenadora inserida 

através da plataforma SoundCloud na publicação. A entrevista possui um formato que se 

assemelha às matérias de programas de radiojornalismo (Figura 19). Outra publicação da 

mesma repórter em que o recurso é utilizado é em: “A gente tem um processo de legitimidade 

muito maior dessas mortes do que anteriormente”, do dia 10 de abril de 2019. Nesta 

publicação há um texto mais longo que resume as falas da pesquisadora sobre o tema 

violência, Monique Cruz, entrevistada acerca do fuzilamento de uma família negra cometido 

pelo exército brasileiro dias antes. A entrevista em áudio, de 10min21s, é uma opção para o 

leitor ter acesso à entrevista completa. As duas matérias apontam para este aspecto de 

utilização de mais de diversos formatos pela agência.  

 Para além de áudios, os vídeos aparecem em diversas postagens para ilustrar os textos, 

quando não são eles próprios o foco central da publicação. Neste caso, geralmente são as 

produções audiovisuais feitas pela própria agência. Em Mandata Quilombo de Erica 

Malunguinho propõe a expansão do projeto TransCidadania, assinado por Redação, é 

utilizado um vídeo da fala da primeira deputada estadual transexual negra de São Paulo 

publicado pela parlamentar em seu Facebook. O texto utiliza trechos da fala de Erica 

Malunguinho na Assembleia Legislativa de São Paulo e o vídeo é inserido ao fim da matéria. 

Já na publicação Mudanças na Previdência: deputadas analisam possíveis impactos para 

população negra, de 19 de abril, o vídeo em questão é uma produção da equipe do Alma Preta 

e está no canal de vídeos do YouTube. Em 3min30s de vídeo com legendas, as deputadas 

Benedita da Silva, Talíria Petrone e Áurea Carolina comentam os impactos da Reforma da 

Previdência proposta pelo então presidente Jair Bolsonaro para as populações negras. O texto 

nesse caso é apenas introdutório e o vídeo contém o conteúdo principal. Além da escolha do 

formato há aí uma importante escolha no que concerne às fontes, todas três deputadas, 

mulheres negras que atuam na defesa das pautas relativas aos direitos humanos com ênfase 

nas questões raciais. O veículo então se utiliza do audiovisual para tematizar uma questão 

política mais universal fazendo-a emergir sob um aspecto interseccional as identidades de 

                                                             
58 Disponível em: < https://www.almapreta.com/editorias/realidade/se-fechar-um-museu-como-o-afro-brasil-ele-

nao-abre-nunca-mais >. Acesso em: 12 de ago. de 2019. 

https://www.almapreta.com/editorias/realidade/se-fechar-um-museu-como-o-afro-brasil-ele-nao-abre-nunca-mais
https://www.almapreta.com/editorias/realidade/se-fechar-um-museu-como-o-afro-brasil-ele-nao-abre-nunca-mais
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gênero e raça já a partir das fontes. Deste modo discute-se o impacto das políticas para os seus 

pares, demarcando um importante lugar de fala tanto no conteúdo, quanto nas personagens 

escolhidas para o debate.  

 

 

Figura 19 

Matéria do site Alma Preta 

   

 Os recursos multimídias são também utilizados nas redes sociais nas quais a agência 

está presente, redirecionando para as outras redes sociais e por fim ao site. Existe esse 

imbricamento de redes sociais, como estratégia contemporânea das mídias para alcançar mais 

leitores. Ao usar esses recursos o Alma Preta usa a comunicação para ir além da textualidade, 

uma vez que é possível ter acesso a partir de apenas uma publicação a uma série de conteúdos 

midiáticos que não apenas o escrito. Há uma convergência entre as variadas mídias, o que 
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possibilita a recepção escolher ao que deseja ter acesso. De acordo com Martín-Barbero 

(2014) o conceito de convergência surge ainda na década de 1980, inicialmente pensado 

acerca dos oligopólios de comunicação que investiam em variados meios e formatos de 

comunicação. Porém, esse contexto de novas tecnologias possibilita que avancemos neste 

conceito, de forma que mais do que entrecruzamento de meios está hoje relacionado às 

possibilidades de uso da cognição e de experiência do sensível no entorno tecnocomunicativo.  

Convergência tecnológica significa então a emergência de uma nova economia 

cognitiva regida pelo deslocamento do estatuto do número, que de signo do domínio 

sobre a natureza passa a converter-se em mediador universal do saber e do operar 

técnico/estético, o que significa a primazia do sensório/simbólico sobre o 
sensório/motriz. Pois a digitalização numérica torna possível uma nova forma de 

interação entre a abstração e o sensível, restabelecendo completamente as fronteiras 

entre a diversidade dos saberes e dos modos de fazer (MARTÍN-BARBERO, 2014, 

p. 26). 

  

 Quando se trabalha com imagens, sons e textos, a densidade simbólica é mediada 

através da abstração numérica, já que estamos fazendo referência a dados matemáticos.  

A experiência audiovisual transtornada pela revolução digital marca, por um lado, a 

constituição de novas temporalidades ligadas à compressão da informação, o 

surgimento de novas figuras de razão que remetem ao estatuto cognitivo que a 

digitalização procurou na imagem, e finalmente a emergência de uma visibilidade 

cultural convertida em palco de uma decisiva batalha política entre a ordem/poder da 
letra e as oralidades e visualidades culturais que enlaçam as memórias com os 

imaginários no palimpsesto que, ao mesmo tempo que apaga, lhes permite emergir 

imprecisamente nas entrelinhas que escrevem o presente (MARTÍN-BARBERO, 

2006, p. 70).  

  

 Cabe ressaltar a ideia de palimpsestos utilizada pelo autor. O termo refere-se a 

pergaminhos que eram raspados para serem utilizados novamente, porém a escrita anterior 

permanecia marcada no artefato. É a metáfora que o autor utiliza para relacionar as escritas 

àquelas que lhes são anteriores. Se tratando de mídias, os formatos que temos acesso hoje 

carregam marcas de produções passadas. Se aplicarmos esta compreensão às mídias negras, 

esta escrita anterior é a da imprensa negra, que serve de matriz comunicativa para veículos 

como o Alma Preta e a Afirmativa. Tal fato fica explicitado no constante referenciamento que 

estes veículos fazem às produções e em seus processos de constituição. Aspectos como o 

titulo da agência, vínculos com organizações e movimentos negros, evidenciando a relação de 

institucionalidade, combate ao racismo estrutural; fazem parte desta escrita de antes ao qual 

estas duas mídias negras somam. Estes resquícios da “escrita anterior” fazem emergir uma 

nova, que trazem temas como: interseccionalidade, feminismo negro, genocídio da população 

negra; todos com novas abordagens, mas que não surgem do zero e são continuação de uma 

luta histórica.      
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 Neste cenário, os meios de comunicação tradicionais tem tido que cada vez mais se 

adaptar a estas novas sociabilidades e maneiras de produção, com jornais impressos que tem 

intensificado suas produções na internet para sobreviver a este processo. Se por um lado estes 

meios tradicionais têm migrado, é justamente esta mudança que possibilita ao Alma Preta não 

só produzir um considerável volume de conteúdo , mas também atingir um público que 

provavelmente não conseguiria atingir sendo apenas um impresso. Mas, para além disso, qual 

seria de fato o diferencial da agência em relação aos outros meios de comunicação? A 

construção de valores simbólicos pelo veículo, desde o conteúdo das matérias, a forma de 

organização e gestão; sua relação e criação de vínculos com movimentos sociais, 

organizações e entidades negras e dos direitos humanos são algumas das respostas para esta 

pergunta.    

 

 

3.2.2 – Adentrando de corpo e Alma Preta 

 

 O Alma Preta, tal como a Afirmativa, bebe na tradição da intelectualidade e escrita 

negra brasileira. Uma espécie de tradição oriunda da imprensa e dos escritos das populações 

negras no país, como foi discutido anteriormente. Estes elementos estão presentes desde o 

visual às escolhas dos textos, fontes e vídeos. Esta é a tônica da agência de jornalismo que em 

suas publicações faz referência a todo histórico da imprensa negra, bem como toda uma 

produção da diáspora negra que vai além da afro-brasileira, tendo em vista que é possível 

encontrar publicações acerca de outros lugares do mundo e até mesmo uma editoria específica 

para o continente africano. É uma dupla voz que se conecta com o mundo através de resíduos 

da cultura africana ancestral. As populações negras do mundo são vistas como aliadas por 

terem sofridos com o mesmo processo de dominação colonial e do racismo. Como assinala 

Florentina Souza (2006) os textos afro-brasileiros visam a desnudar os véus da representação 

de origem europeia, e nos textos do Alma Preta esta tradição esmiúça-se em uma vasta 

produção de conteúdos. Para além disso, esse fazer é “exportado” sendo vendido nos serviços 

oferecidos. No entanto, é preciso tentar compreender de que forma a agência faz, para além da 

constatação de que é feito.  

 Os valores do jornalismo convencional (neutralidade, objetividade) são ressignificados 

para servir de instrumento na luta contra o racismo e na criação de novas referências para as 

populações negras. É uma comunicação que objetiva mais do que visibilizar estes corpos, 
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quer também se fazer ouvir. Estratégias como investir nas chamadas pautas quentes, aquelas 

recentes e que estão entre os assuntos mais comentados, são utilizadas para conseguir maior 

alcance e circulação das produções. Para além das pautas mais gerais, que no site da agência 

recebem outro tipo de abordagem sempre tendo como enfoque/gancho a temática étnico-

racial, são abordados temas específicos das comunidades negras. Num momento em que as 

pautas étnico-raciais ganham espaço como resultado das lutas dos movimentos sociais, a 

agência consegue desarticular barreiras e adentrar nas fissuras do sistema, chegando a ser 

contratada por veículos da mídia hegemônica, e até mesmo para serviços que não têm relação 

com a temática racial.  

 As principais publicações do Alma Preta são voltadas para denúncia de casos de 

racismo, que são acompanhados, sobretudo quando ganham um certo nível de repercussão. 

Porém, o veículo não se restringe a noticiar acerca destes casos, existe um processo nas 

publicações da agência que é a criação e visibilização de novas referências para as populações 

negras. A divulgação de eventos, desde palestras a shows, tem parcela considerável da 

atenção dos jornalistas do site. Em alguns deles há ainda a cobertura do evento noticiado, 

principalmente quando realizado na cidade de São Paulo. A maioria das publicações diz 

respeito a maior capital do país, eventos e notícias de outros locais do Brasil são noticiados 

pelo Alma Preta geralmente quando tem uma repercussão nacional, ou de forma esporádica. 

Neste sentido, o veículo reproduz a concentração dos sistemas de comunicação hegemônicos 

que atuam no eixo Rio-São Paulo, com foco na segunda cidade, sede do veículo. Apesar do 

relato dos membros que apontam uma vontade da agência em atuar a nível nacional e em 

outras regiões, o veículo acaba por não se diferenciar das mídias hegemônicas neste aspecto, 

concentrando sua produção na região sudeste e avançando pouco no debate do racismo em 

outras regiões. Na Afirmativa, por exemplo, na descrição do veículo na internet a revista 

aponta que destina-se comunidade negra baiana e nacional, demarcando um importante 

aspecto de territorialidade frente a uma concentração midiática na região sudeste. O Alma 

Preta em sua descrição diz que é especializada na temática racial do Brasil, propondo assim a 

universalização de sua produção que na prática não ocorre, ou ocorre de forma bem limitada.      

 No que concerne ao noticiário internacional há uma diferenciação acerca dos meios 

hegemônicos. A editoria Mama África se propõe a noticiar o continente de uma forma que 

não é possível ser visualizada nos meios da mídia tradicional. Para além da África são 

noticiadas questões internacionais com foco nos povos da diáspora negra. Em 2018 na 

cobertura da Copa do Mundo da Rússia, por exemplo, o Alma Preta noticiou e acompanhou 
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as campanhas das seleções africanas e de outras seleções que tinham como base jogadores 

negros, a exemplo da campeã daquele ano, a França. Outros dois pontos interessantes no 

veículo são o papel de assistência social, divulgando campanhas de financiamento para 

iniciativas das populações negras, e pedagógico, noticiando oficinas e trazendo informações 

educativas. É recorrente também a publicação de notícias e matérias explicando acerca de 

práticas racistas, alternativas de saúde para as populações negras e apresentação de 

intelectuais e militantes negros importantes.       

  O modo de escrita é outro aspecto a ser observado, pois existe uma forte marcação das 

identidades, nos trechos em que as intersecções das personagens escolhidas são enfatizadas, 

“mulher, negra, periférica”, ou ainda, “trans negra”. A escolha das fontes é estratégica, de 

maneira que é comum o veículo dar voz a importantes nomes do movimento negro brasileiro, 

tanto os mais velhos, quanto pessoas jovens que ganharam destaque recentemente.  Nas 

manchetes, por vezes são escolhidas citações dos entrevistados postas em aspas, 

demonstrando que interessa ao veículo a potência política destas vozes tantas vezes 

negligenciadas em outros meios de comunicação. Como assinala Pedro Borges, porém, isso 

não faz com que o veículo não escute outras fontes, a exemplo dos casos de racismo cometido 

pelo Estado, em que há sempre a voz de contraponto ou o espaço para a resposta. Muito além 

de denúncias o Alma Preta tem espaço reservado para o entretenimento, falando também 

sobre música, arte, cinema e futebol. 

 Das coberturas feitas pelo site no período analisado, talvez a maior delas seja acerca 

do caso Marielle Franco, vereadora negra e da periferia do Rio de Janeiro, pelo Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL), assassinada em março de 2018. O Alma Preta faz um 

acompanhamento detalhado acerca do caso e das investigações, chegando a produzir uma 

série de reportagens especiais com a família da ex-vereadora na semana em que completou 

um ano do assassinato. Em uma busca geral no site, quando digitado o nome “Marielle” serão 

encontrados 49 resultados. Durante o cinco primeiro meses do ano, analisados nesta pesquisa 

este número é de 21. O mês de março, quando completou um ano do assassinato, é quando se 

concentra o maior número de publicações. Diversos outros meios de comunicação fizeram a 

cobertura do caso, mas no Alma Preta a principal distinção destes outros veículos é na 

abordagem. Na matéria E a segurança da família de Marielle Franco?, de 14 de março, Pedro 

Borges escreve: “os repórteres demonstravam o cansaço em receber tantas informações 

pesadas. Mas era chegada a hora. Mesmo que o tema fosse delicado, não era possível deixar 
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de perguntar: “Vocês foram ameaçados? Se sentem ameaçados?”
59

. Há no trecho uma quebra 

do convencional, em que o repórter narra em primeira pessoa e descreve o seu sentimento que 

se confunde com o dos entrevistados, pois não se trata ali apenas do profissional, mas de um 

dos órfãos políticos da luta de que a vereadora travava. 

 Em A presença e a ausência de Marielle na casa da família Franco, também do dia 14 

de março, Solon Neto escreve “Quando pedimos para que segurem a placa de Marielle para 

uma foto, Anielle ironiza: ‘pelo menos vocês pedem, tem quem chega e vai simplesmente 

colocando a mão’”
60

. A fala da irmã de Marielle Franco demonstra que a abordagem feita pela 

equipe do Alma Preta destoa das demais, o que se dá em grande parte pelo sentimento político 

de comunidade que os profissionais dos veículos possuem com as populações negras, e 

colegas de militância. As pautas pelas quais Marielle Franco lutava são também questões da 

atuação política da mídia negra, o que gera uma aproximação e reconhecimento ao trabalho. 

No final do mesmo texto o jornalista escreve: “Anielle nos deixa alguns minutos depois e 

avisa: ‘Cuidado, estamos na Zona Norte’. A chuva castiga o asfalto, estamos no Rio de 

Janeiro, a cidade que brinca de ser metrópole”. O final melancólico da matéria nos mostra que 

o sentimento de companheirismo não é apenas por parte dos profissionais, pois é reconhecido 

que na família também há esta tônica. Naquele carro em que Anielle, irmã de Marielle 

Franco, dá uma carona para os comunicadores encerra-se a fronteira entre jornalista e fonte, 

que os reconhece em meio ao medo e perigo de um Rio de Janeiro violento e sitiado. 

 Outra cobertura de assassinato que é destaque no site é a da morte de Luana Barbosa, 

caso que não recebe a mesma atenção que o de Marielle nas mídias convencionais. Em todo o 

site são encontrados 46 resultados quando mencionado o nome de Luana, enquanto no 

período analisado foram encontradas cinco publicações. Luana morreu em 2016 após ser 

abordada e espancada por policiais militares em Ribeirão Preto e o motivo da agressão foi o 

fato dela ter pedido para ser revistada por uma policial feminina. No texto Movimento negro 

organiza ato em memória aos 3 anos do assassinato de Luana Barbosa, de 23 de janeiro de 

2019, Pedro Borges escreve: “Negra, lésbica e moradora da periferia, Luana Barbosa foi 

abordada por policiais militares na periferia de Ribeirão Preto quando levava seu filho, de 14 

anos, à aula de informática”
61

. Há uma ênfase nas identidades de raça, gênero e classe de 
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>. Acesso em: 12 de ago. de 2019. 
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Luana, demarcando e constituindo a personagem interseccional violentada pelo Estado. Além 

deste texto, as outras quatro publicações acompanham o andamento dos processos contra os 

policiais e enfatizam a importância do caso ser lembrado. Movimentos sociais pedem doações 

para mobilização da próxima audiência do caso Luana Barbosa de 14/01; Luana Barbosa: 

testemunhas protegidas desaparecem e levantam suspeita de intimidação de 08/02; O caso de 

Luana Barbosa é tão importante quanto o de Marielle”, afirma advogada de 25/03 e 

Hostilidade e tentativa de criminalização marcam audiência do caso Luana Barbosa de 

27/03.   

 As duas coberturas são importantes quando na perspectiva de registro de assassinatos 

brutais cometidos pela necropolítica (MBEMBE, 2016) em curso no país. No caso Marielle, 

sem dúvidas o ganho é na forma de abordagem, tendo em vista que pela repercussão nacional 

e internacional o acontecimento é massivamente noticiado. Já o caso de Luana Barbosa não 

recebe tanta atenção assim de outros meios de comunicação e desta forma é importante o 

registro que o veículo faz acerca da história desta “anônima”. Além de registro, é uma forma 

de pressionar o Estado para que seja feita justiça, como uma maneira de fazer uma 

contraposição à necropolítica, mesmo que com força limitada. Além destas duas coberturas há 

uma série de outras denúncias de casos de racismo, como o do Dj Renan da Penha, artista 

famoso nacionalmente, preso sob acusação de associação ao tráfico com base em fotografias 

dos bailes funks organizados por ele. Os textos tecem críticas ao sistema judiciário brasileiro, 

que encarcera em massa as populações negras
62

.  

 No que concerne à política o site possui uma cobertura constante, nas instâncias 

nacionais e locais, especificamente São Paulo, são monitorados projetos e políticas que 

impactam diretamente nas populações negras e indígenas. Para além desse monitoramento 

existe uma cobertura acerca das atividades de organizações negras e acompanhamento destes 

grupos, fazendo o registro de sua história. Um dos destaques para a cobertura política é aquela 

feita do pacote anticrime, um projeto do até então Ministro da Justiça Sérgio Moro, citado em 

4 manchetes e em 16 publicações no período observado. O projeto tem pontos que impactam 

diretamente nos assassinatos de pessoas negras, sobretudo os executados pelo Estado, e este 

fato é apontado pela cobertura que faz o Alma Preta. Desta forma, a agência produz uma série 

de reportagens ouvindo especialistas negros acerca deste impacto e monitorando as atividades 

de entidades negras na denúncia do projeto. No texto de Pedro Borges, Movimento negro 

denuncia pacote anticrime de Moro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de 20 

                                                             
62 De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) dos aproximadamente 700 mil presos, 61,7% 

são pretos ou pardos.  
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de fevereiro, o jornalista escreve: “Entre os pontos do projeto que mais colocam em risco a 

comunidade negra, as entidades destacam a proposta de prisão em segunda instância, que 

aumentará o número de presos no país, e o menor rigor na punição e apuração de casos de 

homicídio cometidos por agentes de segurança do Estado” 
63

.   

 Um fato a ser destacado é que entre as entidades citadas no texto e que assinaram os 

documentos de denúncia está o Alma Preta, de forma que o veículo não está dissociado dos 

movimentos negros citados na manchete. Esta relação da imprensa negra com os movimentos 

organizados é algo que aparece ao longo da história. O que se percebe neste caso é que o 

Alma Preta não é o veículo de alguma organização responsável por noticiar as atividades, 

como o Jornal Nacional do MNU, por exemplo, neste caso a agência é uma organização que 

faz parte, junto com diversas outras, do que pode ser chamado de movimentos negros. 

Iniciativas nos diversos campos que têm em comum a luta contra o racismo e que com 

diferentes formas de atuação buscam atingir seus objetivos, no caso da agência Alma Preta é 

através da comunicação. A relação comunicação, cultura e política assinalada por Martín-

Barbero (2008) é vivida pelo veículo, tal como pela Afirmativa, que demarcam o seu lugar 

político. Os valores simbólicos culturais e de representação criados por estes meios 

desvendam o véu da reivindicada imparcialidade da mídia hegemônica, estas mídias negras ao 

afirmarem-se politicamente, põe em evidência que nenhuma produção é desinteressada. As 

mídias negras fazem emergir então uma comunicação que não é neutra, tem cor, classe, 

gênero e lugares de fala.   

 Ainda se tratando da cobertura política que a agência Alma Preta faz, são debatidos 

pelo site os impactos da Reforma da Previdência, do mesmo modo que no ano anterior foi 

feito acerca da Reforma Trabalhista.  Novamente a cobertura se difere daquela dos outros 

portais de notícias pelas abordagens, já que o foco é no impacto da Reforma para os 

trabalhadores negros, índios e quilombolas. Em Reforma da Previdência vai piorar a vida de 

mais de 63 mil famílias negras quilombolas, publicada no dia 20 de maio de 2019, Juca 

Guimarães escreve: “As possíveis mudanças na Previdência Social, em discussão atualmente 

no Congresso, dificultam as regras para a aposentadoria rural (...) Desta forma, os 

quilombolas e a população negra que vive em territórios de demarcação de quilombo não vão 

conseguir se aposentar”
64

. Este tipo de abordagem é um ganho para o que propõe o site frente 

às disputas de narrativas e de discursos. Este aspecto fica também evidenciado nas 
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reportagens acerca da eleição da deputada estadual de São Paulo Erica Malunguinho do 

PSOL, primeira transexual negra eleita deputada. Pelo menos 4 matérias do Alma Preta tratam 

diretamente de acompanhar o mandato da deputada, desde a posse até propostas apresentadas. 

A estratégia de evidenciar as identidades de negra, mulher, trans e nordestina, visa muito mais 

que do que a simples representação, opera na produção de novas formas políticas.    

O que os novos movimentos sociais e as minorias – as etnias e as raças, as mulheres, 

os jovens ou os homossexuais – demandam não é tanto ser representados, mas, sim, 
reconhecidos: fazerem-se visíveis socialmente em sua diferença. O que dá lugar a 

um modo novo de exercerem politicamente seus direitos (MARTÍN-BARBERO, 

2006. p.68).   

 

 

 Cabe enfatizar novamente que este processo de fazerem-se visíveis não é novo para as 

mídias negras, tendo em vista o vasto histórico destas produções que desde o século XIX 

buscam formas de atuação política.  No entanto, temos uma mudança na forma de articulação 

política e de reinvindicação social, o Alma Preta se utiliza das revoluções das tecnicidades 

apontadas por Martín-Barbero para atuar na busca de direitos. Abrem-se novas possibilidades 

de atuação destes grupos socialmente vulneráveis. Dentro desta perspectiva em que a 

comunicação é política, o Alma Preta exerce um importante papel pedagógico e de formação, 

com a constante referência a nomes importantes do movimento negro. Nas datas 

comemorativas, ou que lembrem importantes fatos relevantes para as populações negras no 

mundo, são publicados textos explicativos.  Em 30 de janeiro, Pedro Borges escreve “Sueli 

Carneiro é uma intelectual muito importante e precisa ser lida pelo povo preto”, e no texto 

divulga a ação de um grupo de mulheres negras que tem se reunido para ler a tese da 

intelectual negra. Há ainda um subtítulo Quem é Sueli Carneiro?, em que a intelectual é 

apresentada para o leitor. Textos com esta abordagem são recorrentes no site, como em um 

deles em que é feita uma lista, com o título Os intelectuais negros da atualidade que você 

precisa conhecer, por Simone Freire. De acordo com a publicação “Embora a Academia seja 

um lugar fundamental, estratégico e importante, a literatura produzida por homens e mulheres 

negras ainda é negligenciada”
65

, em seguida apresenta de forma sucinta: Edna Roland, Edson 

Cardoso, Juarez Xavier, Jurema Werneck, Sonia Guimarães e Sueli Carneiro. Além dos 

intelectuais da atualidade, nomes históricos da luta negra recorrentemente são lembrados pela 

agência, como Lima Barreto, Milton Santos e Marcus Garvey.  

 No entanto, esta função de formação política não se restringe à apresentação de 

autores negros. No texto Pretos Saudáveis: conheça a iniciativa que busca descolonizar a 
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corporeidade negra, de Simone Freire, é apresentado ao leitor um projeto da publicitária May 

Solimar e Netto Silvério que visa a promoção de uma vida mais saudável para pessoas negras. 

O tema da saúde das populações negras ainda é tocado em pelo menos mais três publicações, 

com destaque para divulgação do I Seminário Nacional de Saúde da População Negra que 

aconteceu em maio de 2019 na Faculdade de Medicina Bela Vista, em São Paulo (SP), e para 

a publicação dos números acerca de suicídios de jovens negros: Jovens homens negros são 

67% mais vítimas de suicídio do que os brancos. As publicações demonstram a amplitude de 

temas abordados pela agência, apontando a consciência dos aspectos estruturais do racismo e 

trazendo a tona reflexões importantes na área de saúde.  

 Muito além da editoria Mama África, em que os acontecimentos do continente são 

noticiados, existe uma cobertura acerca das notícias internacionais sob o viés racial. O texto 

Violência e apagamento: a história da comunidade negra na Argentina que não nos ensinam 

nas escolas, de 21 de fevereiro, é uma reprodução traduzida pela equipe Alma Preta de um 

texto publicado no site argentino Programa Acua, e traz à tona a cultura afro-argentina, 

desconhecida no Brasil. Na matéria de Simone Freire, Nova York aplica multa de US$ 250 

mil a quem discriminar cabelo crespo, de 25 de fevereiro. Além de noticiar o que acontecia 

nos Estados Unidos, a jornalista faz um paralelo com as leis acerca do racismo aqui no Brasil, 

e aponta que não há nenhuma lei do gênero em tramitação no país. Novamente um dos 

destaques do veículo é justamente a forma de abordagem, na cobertura internacional que 

aponta para o fato de que o local e o global, numa sociedade mundial cada vez mais 

globalizada, se conectam em relação às questões negras. Como aponta Martín-Barbero 

(2006):  

O que a globalização põe em jogo não é só uma circulação maior de produtos, mas, 

sim, uma rearticulação profunda das relações entre culturas e entre países, mediante 

uma descentralização que concentra o poder econômico e uma desterritorialização 
que hibridiza as culturas (p. 64).          

 

 A cobertura internacional do Alma Preta faz parte desta rearticulação de culturas nos 

diversos países. O que outrora era conectado pelo Atlântico Negro (GILROY, 2001) em suas 

relações por via do tráfego de navios, hoje é conectado por um sistema de comunicações 

globais, que possibilita que os negros do Brasil se conectem com negros de outros países do 

mundo na luta contra o racismo, mesmo que em cada canto este processo tenha suas 

particularidades e configurações distintas. Porém cabe evidenciar, que estas tecnologias não 

significam por si só mudanças nas problemáticas do racismo mundial.  

As tecnologias não são neutras, pois hoje, mais do que nunca elas constituem grupos 

de condensação e interação de interesses econômicos e políticos com mediações 
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sociais e conflitos simbólicos. Mas, por isso mesmo, elas são constitutivas dos novos 

modos de construir opinião pública e das novas formas de cidadania, isto é, das 

novas condições em que se diz e se faz a política (MARTÍN-BARBERO, 2006, p. 

70).   

 

 Dentro deste cenário de disputa frente a grupos econômicos e dominantes com muito 

mais recursos e alcances, o Alma Preta consegue desempenhar um papel de deslocamento e 

construção de fissuras em relação ao hegemônico, como veremos no próximo tópico. Sendo 

assim, é possível observar que a proposta de noticiar uma diversidade de temas sob a ótica 

racial é alcançada pelo veículo. A construção de uma nova sociedade e a luta antirracista se 

dão também pela criação de novas referências, por isso arte, esporte e entretenimento não 

estão dissociados da política. A cobertura feita pela agência também aborda estas temáticas, 

de forma que é possível observar uma atenção na divulgação de shows, peças de teatro, 

filmes, música e esporte. Na matéria de Guilerme Soares Projeto Aya Bass reúne as potências 

de Larissa Luz, Luedji Luna e Xênia França, publicada em 28 de janeiro, as potências 

politicas das cantoras negras são enfatizadas. “As Aya Bass é a potência da mulher negra. 

Unindo a nova safra da música baiana - Larissa Luz, Luedji Luna e Xênia França - o projeto 

pretende resgatar cantoras negras da Bahia e ocupar o lugar de destaque relegado a elas 

historicamente”
66

. Contrariando uma separação que costuma acontecer dentro dos próprios 

movimentos negros, a arte aqui é encarada sob um aspecto político. De modo que, o veículo 

noticia desde filmes negros ganhadores do Oscar a eventos de música e peças de teatro. Há 

neste sentindo uma construção de referências para o público leitor, provavelmente negro, ou 

com interesse na temática.  

 É produzindo um conteúdo diverso sempre sob a ótica étnico-racial que a agência de 

jornalismo Alma Preta consegue se consolidar como um dos mais importantes canais de 

comunicação das mídias negras do país. A periodicidade e continuidade do veículo, que tem 

uma expressiva produção própria, é um diferencial no histórico da imprensa e das mídias 

negras no país. Um dos principais desafios para estes veículos ao longo de sua existência é a 

sustentabilidade, uma vez que diversos projetos de comunicação negra se encerraram por não 

conseguirem se manter financeiramente. Um aspecto de destaque no Alma Preta é o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de um projeto de sustentabilidade, como aborda a  

próxima sub-seção. 

       

 

                                                             
66 Disponível em: < https://www.almapreta.com/editorias/realidade/projeto-aya-bass-reune-potencias-de-larissa-

luz-luedji-luna-e-xenia-franca >. Acesso em 12 de ago. de 2019. 

https://www.almapreta.com/editorias/realidade/projeto-aya-bass-reune-potencias-de-larissa-luz-luedji-luna-e-xenia-franca
https://www.almapreta.com/editorias/realidade/projeto-aya-bass-reune-potencias-de-larissa-luz-luedji-luna-e-xenia-franca
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3.2.3 – Modelo de Gestão e as fissuras no “sistema” 

 

 Vindo de Jandira, região metropolitana de São Paulo, Solon Neto dependia de 

trabalhos esporádicos e de bolsas de estudo para se manter na cidade de Bauru durante a 

graduação. No fim de 2017, quando concluiu o mestrado na UNESP, o jornalista fica sem 

perspectivas já que vivia da bolsa da pesquisa que desenvolvia. Em meio à seleção de 

doutorado aparece uma oportunidade de emprego no Rio de Janeiro na agência internacional 

de jornalismo Sputnik. Até então o Alma Preta não tinha capacidade de sustentar os 

jornalistas que trabalhavam no veículo. Como diversas publicações da imprensa negra, no 

Alma Preta um dos principais desafios é se manter financeiramente. Ao longo da história do 

Brasil diversas publicações e projetos editoriais foram criados pelas populações negras, e 

tiveram vida curta, devido, entre muitos fatos, à falta de recursos financeiros.  Sendo assim, o 

desafio de Pedro Borges a partir dali foi o de fazer com que o projeto do Alma Preta pudesse 

ser rentável para ele e para seus companheiros.  

 O anteriormente site de notícias se torna uma agência e passa a ofertar outros serviços 

que não apenas os de jornalismo. A ideia de vender serviços sempre esteve presente na cabeça 

de Pedro Borges, porém além do site não ter projeção carecia de organização. Iacy Correia, 

comunicóloga formada em Relações Públicas, muda decisivamente este cenário quando entra 

no veículo em 2016. Ela que aponta para o fato de que o Alma Preta já funcionava como 

agência e era preciso se profissionalizar e atingir novos públicos e contratantes. É neste 

momento que começa um processo de profissionalização da agência, que hoje é uma 

microempresa (ME), e oferece serviços de diagramação, programação, cobertura de eventos 

dentre outros. Pedro revela que neste processo houve uma escolha para que fosse planejado 

um modelo de negócio, por isto ao se institucionalizar optou-se por tornar a agência uma 

microempresa e não uma Organização Não Governamental (ONG), tendo em vista que as 

ONGs dependem em grande medida da doação de recursos e de editais. Espelhando-se na 

Laboratório Fantasma, gravadora independente do rapper Emicida que produz o artista através 

de um modelo de autogestão, o idealizador do Alma Preta monta então o projeto que visa à 

sustentabilidade financeira do site. Apesar disso, a agência recebe recursos financeiros de 

Fundos que apoiam organizações de direitos humanos, a exemplo do Instituto Ibirapitanga e a 

Open Society. De acordo com Pedro Borges estas parcerias tem como intuito acelerar o 

desenvolvimento do projeto sustentável que possui o Alma Preta.   
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Atualmente a equipe do Alma Preta possui nove pessoas ao todo, que desempenham 

funções distintas e recebem pelo trabalho mensalmente, funcionando de fato como uma 

empresa. Pedro, editor-chefe e gestor do negócio, comenta que não paga o quanto gostaria, 

mas que todos da equipe recebem pelo trabalho. Além dele, há mais dois repórteres, Simone 

Freire, responsável junto com Pedro pela maioria dos textos e Lucas Veloso. Vinícius Araújo 

se mantém responsável pelo design e artes do site, e comenta que a equipe mira um projeto de 

sustentabilidade para que todos os profissionais sejam pagos com valores acima do que é pago 

pelo mercado em geral
67

. Iacy Correia, formada em Relações Públicas e mestre em 

Comunicação e Territórios pela Universidade Paul Sabatier, em Toulouse, na França, é 

responsável pelo gerenciamento das redes sociais. Adriano Costa é o programador digital e 

Ana Júlia é videomaker da agência. Importante destacar a função de Gabriela Mendes Chaves, 

administradora, e Elaine Teixeira, contabilidade. O projeto não é tocado apenas por jornalistas 

ou profissionais da área de comunicação, tendo duas profissionais específicas para gerir 

administrativamente a agência.  

As estratégias para a sustentabilidade do veículo vão desde a oferta de serviços já 

mencionados a assinaturas de conteúdos exclusivos e venda de produtos e publicidade. No 

site há disponíveis três planos de assinatura: um mensal, que custa R$ 25,00 e dá direito além 

de conteúdos exclusivos a descontos com parceiros. No plano semestral, que custa R$ 108,00, 

além do conteúdo exclusivo há um desconto de 15% no site Do Gueto, loja virtual de roupas 

que possui um espaço de publicidade no site, e um livro da Editora Ciclo. O plano anual custa 

R$216,00, tem os mesmos benefícios com o diferencial de um catálogo maior de livros da 

Editora para escolha do leitor. De acordo com Pedro Borges, eles estão em processo de 

transição de assinaturas e a agência vai migrar para o sistema de financiamento coletivo 

Catarse, em breve, com alterações nas formas de assinatura.  

Este nível de organização possibilitou que a agência passasse a ser procurada até 

mesmo para eventos e trabalhos que não estão relacionados à temática étnico-racial. 

Organizações como Fundo Zona Leste Sustentável, iniciativa de empreendedorismo de São 

Paulo que apoia e financia negócios locais, já contrataram a agência para produções 

audiovisuais
68

 e cobertura de eventos de empreendedorismo. Os vídeos produzidos pela 

agência para a iniciativa não têm relação com as temáticas raciais, o que aponta para uma 

abertura de escopo tanto de produção, como de clientes. Outras instituições como a Conectas, 

                                                             
67 Entrevista realizada por aplicativo de mensagens em maio de 2019. 
68 Disponível em: < https://www.facebook.com/pg/InovaZL/videos/?ref=page_internal >. Acesso em 12 de ago. 

de 2019. 

https://www.facebook.com/pg/InovaZL/videos/?ref=page_internal
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Organização não Governamental de Direitos Humanos, também já contrataram os serviços do 

Alma Preta. Percebe-se, que apesar de sair do escopo étnico-racial, as contratantes estão em 

algum nível alinhados politicamente com a proposta da agência. Organizações que visam 

transformações sociais e a defesa dos direitos humanos e das classes populares. Portanto, por 

mais que haja uma abertura de públicos e de produção, isto ocorre dentro do horizonte 

político do veículo.     

Já no que diz respeito a outras parcerias duas merecem destaque e maior atenção desta 

análise. Trata-se de dois sites e portais da mídia hegemônica, o UOL e o Yahoo Notícias, que 

contrataram a agência de jornalismo. O Universo Online (UOL) pertence ao Grupo Folha e é 

considerado o maior portal do Brasil de acordo com Nielsen IBOPE
69

, chegando ao número 

de 6,7 bilhões de visitas em suas páginas mensalmente. Em outubro de 2014 o portal lançou o 

canal TAB, projeto editorial de conteúdo multimídia que às segundas-feiras traz reportagens 

“aprofundadas”, de acordo com o site. Em 05 de abril de 2019 a matéria foi Pagode 90 

humanizou o homem negro, mas deixou a negra fora da festa, com o texto da agência Alma 

Preta, que foi contratada para colaborar com o site (Figura 20). Escrita por Pedro Borges, a 

matéria versa sobre um momento da música brasileira que ficou conhecido como Pagode 90, 

em que artistas homens negros ganharam visibilidade ao falar de amor e paixão, contrariando 

o estigma de negro associado à agressividade e criminalidade. Por outro lado, as escolhas 

afetivas, bem como as letras das músicas, relegaram as mulheres a um papel secundário neste 

processo.  

Outro processo de parceria da agência é com o Yahoo Notícias, que possui dentro do 

site uma página dedicada à agência Alma Preta. Como o UOL, o portal de notícias contrata a 

agência para produção de matérias e publica em seu site, o que acontecia de forma esporádica, 

no entanto no mês de junho de 2019 foi firmado um contrato de produção continuada entre a 

agência e o Yahoo (Figura 21). Estas duas parcerias demonstram o poder de alcance que o 

Alma Preta tem conseguido. Há um movimento na mídia hegemônica que cada vez mais 

demonstra maior interesse em temáticas raciais, de minorias e voltadas para os direitos 

humanos. Como já discutido ao longo da pesquisa, a hegemonia funciona com o objetivo de 

neutralizar o contra-hegemônico e as hegemonias alternativas (WILLIAMS, 1979). Porém o 

processo não é tão simples, e envolve uma série de complexidades. No caso do Alma Preta, o 

veículo contra-hegemônico consegue “furar” as barreiras da hegemonia, adentrando e fazendo 

parcerias com meios considerados hegemônicos. Sabe-se que isto está longe de resolver as 

                                                             
69Fonte: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Universo_Online >. Acesso em 12 de ago. de 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universo_Online
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problemáticas explicitadas pela própria agência ao criticar as mídias tradicionais, no entanto, 

é um avanço na perspectiva das mídias negras e no trabalho executado pelo Alma Preta. 

Criam-se fissuras num contexto adverso em que o dominante é o racismo.  

 

 

Figura 20  

Matéria produzida pelo Alma Preta para o UOL 

 

Nestas parcerias temos um avanço e reconhecimento do trabalho da agência de 

notícias que agora vende para a mídia hegemônica, bastante criticada pelo veículo ao longo de 

sua existência. Isto nos traz alguns questionamentos, entre eles até que ponto os jornalistas 

negros do Alma Preta podem avançar nestas parcerias e adentrar nestes veículos 

hegemônicos. A temática abordada na matéria feita para o UOL é trazida com um olhar que 

provavelmente não seria abordado se fosse feita pelos jornalistas da casa. Questões como o 

lugar da mulher negra em meio a sensibilização do homem negro do Pagode 90, a própria 

questão da masculinidade do homem negro, não é um tema recorrente em veículos da mídia 

hegemônica. Então, o Alma Preta ao se inserir no maior portal de notícias do país traz à tona 

questões do racismo estrutural que não é discutido por esses veículos e assim atinge novos 

públicos. Entretanto, fatos como a parceria ser esporádica e as pautas serem debatidas em 

conjunto apontam para a questão deste espaço ser devidamente “vigiado”. Há um avanço e 

uma importância nesta parceria sem dúvidas, porém ela deve ser tensionada.  

No caso do Yahoo há uma diferença, a agência tem autonomia em suas produções. 

Com a parceria firmada a partir de junho, a página ganha uma aba específica para o Alma 

Preta, que produz determinada quantidade de textos e matérias para o site de projeção 
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nacional. Desta forma, há um avanço no que concerne às mídias negras se pautarem dentro de 

veículos da mídia convencional, trazendo questões importantes acerca do racismo para novos 

públicos e agindo politicamente dentro do hegemônico. Por outro lado, há a questão de uma 

possível “cooptação” da mídia hegemônica neste processo, que abdica de fazer produções 

deste nível e de ter em sua equipe jornalistas negros para pensar acerca destas questões, 

suprindo de forma terceirizada a responsabilidade de tratar das temáticas étnico-raciais. A 

engrenagem econômica continua a girar, agora com o respaldo para tratar de questões que têm 

estado em evidência e ter acesso de novos públicos, neutralizando possíveis críticas e sem de 

fato alterar as estruturas. 

     

 

Figura 21 

Página do Alma Preta no site Yahoo Notícia 

 

Grossberg (2010) ao comentar acerca dos estudos culturais salienta que o maior objeto 

destes não é propriamente a cultura, pois seria cair num reducionismo. “Os estudos culturais 

não possuem uma teoria geral da cultura. Ele vê as práticas culturais como o local da 

interseção de muitos efeitos possíveis” (p. 28, tradução nossa
70

). Para o autor, devemos nos 

atentar a um fator fixo nas sociedades, que são as mudanças. Trata-se, então, de analisar os 

movimentos da sociedade e o que estes criam e recriam. “Estudos culturais, portanto, 

encarnam o compromisso com a abertura e a contingência da realidade social, onde a 

mudança é o dado ou a norma. Este contextualismo radical é o coração dos estudos culturais.” 

                                                             
70 “Cultural studies does not have a general theory of culture. It views cultural practices as the site of the 

intersection of many possible effects.” (GROSSBERG, 2010, p. 28). 
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(GROSSBERG, 2010, p. 20, tradução nossa
71

). O autor, então, refere-se à articulação de 

contextos, que não são entendidos como um pano de fundo para o que acontece, mas como 

realidades que estão em constante movimentação e interação dando origem ao que o autor 

chama de conjunturas. É preciso então identificar as rachaduras, fissuras e heterogeneidades 

destes processos, mas não apenas isso, uma vez que, segundo o autor, é preciso também 

analisá-las em suas relações. Implica assim considerar um ambiente vivido e uma realidade 

que está o tempo todo se construindo e se reconstruindo. Compreender os contextos é uma 

forma de entender como funcionam os jogos de poder e suas microfísicas (GROSSBERG, 

2010).  

A inserção do Alma Preta no UOL e no Yahoo nos parece uma destas formas de 

leitura de conjunturas e abertura de fissuras nestes jogos de correlações de poder nos quais as 

disputas se dão de maneira simbólica e também material. Ao ser contratado por estes dois 

veículos da mídia hegemônica, o Alma Preta parece ter conseguido criar estratégias efetivas 

para além de pensar a sustentabilidade, atingir um maior número de pessoas. Como dito, se 

trata de um espaço devidamente monitorado e ainda pequeno se relacionarmos com outras 

agências, pautas e sites. No entanto, isto não torna menos importante as brechas forjadas por 

esta mídia negra, que além de manter uma produção própria em seu site, exporta sua maneira 

de fazer jornalismo para os meios de comunicação da hegemonia. As ferramentas disponíveis 

em um contexto de midiatização são aproveitadas de maneira a ser mais efetiva a luta política 

travada pela agência. Há, sem dúvidas, uma potência contra-hegemônica neste fato, como há 

também o perigo de cooptação para a manutenção de poder destes meios, que encontram no 

Alma Preta uma alternativa para se abdicar da responsabilidade de tratar e refletir acerca das 

questões étnico-raciais. Isso não diminui a potência da agência de inserção na hegemonia para 

criar pequenos abalos, dentro do que lhes é possível. O que cabe questionar é: se tal fato é 

suficiente para o que almeja esta e tantas outras mídias negras?  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
71 “Cultural studies thus embodies the commitment to the openness and contingency of social reality, where 

change is the given or norm. This radical contextualism is the heart of cultural studies” (GROSSBERG, 2010, p. 

20) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

O objetivo desta pesquisa é contribuir para o debate das questões étnico-raciais dentro 

do Campo da Comunicação, uma discussão que apesar de incipiente, ainda sofre com uma 

série de resistências e apagamentos dentro da academia. Muito longe da pretensão de apontar 

respostas prontas e fechadas, o que se formulou neste trabalho foram questões primordiais 

para podermos pensar acerca deste processo comunicativo que são as mídias negras. A partir 

das experiências da Revista Afirmativa e do Alma Preta, foram destacados similaridades e 

diferenças nestes processos que são diversos e que se referenciam em todo um histórico 

anterior da imprensa negra.  

Ao examinar as pesquisas acerca da imprensa e mídias negras foi observado que 

dentro da área de comunicação elas ainda ocupam um espaço tímido e quase inexistente, 

sendo as principais produções acerca do tema feitas por áreas de outras disciplinas, sobretudo 

história e sociologia. Surgiu então um questionamento norteador, como uma produção tão 

vasta e rica com uma materialidade social presente ao longo da história da comunicação 

brasileira ocupa um espaço tão pequeno nas pesquisas deste campo? As respostas perpassam 

certamente pelos entrecruzamentos do racismo estrutural e a negação histórica de espaços 

para às populações negras, dentre eles o acadêmico. Nesta perspectiva, as políticas de cotas, 

mais do que serem um importante ponto para os objetos pesquisados, funcionam como um 

importante aspecto de uma luta histórica em defesa de uma mudança estrutural que ocorre nos 

últimos anos nas universidades brasileiras. A política afirmativa é uma das conquistas forjadas 

pelos diversos movimentos negros que criaram formas de resistência contra o racismo ao 

longo da história.    

Nesta perspectiva a escolha do aporte teórico e metodológico dos estudos culturais foi 

importante para pensarmos as problemáticas em torno dos objetos de pesquisa. Como 

salientado ao longo da dissertação, além de ser uma corrente teórica, são também um 

movimento de intervenção político social. Partimos do pensamento de que nenhuma filosofia 

é desinteressada, como aponta Sodré (2017), de maneira que as preocupações desta pesquisa 

estão inseridas em inquietações também políticas, através das quais este pesquisador e seus 

pares são atravessados. Essa dimensão coletiva de luta social e das problemáticas trabalhadas 

é importante para o trabalho, explicitamos isso na escolha de sempre falar na perspectiva da 

primeira pessoa do plural, “nós”, todos aqueles que compartilham do sentimento de luta por 
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um mundo mais justo e antirracista.  Sendo assim, e como bem nos lembra Grossberg (2010) 

ao adentrar no coração dos estudos culturais, o resultado desta pesquisa envolve teoria, mas 

também política e paixão social. Nas páginas desta dissertação nos preocupamos em analisar 

as relações sociais a partir da ótica da cultura, pensando acerca dos imbricamentos dos 

processos comunicativos e os resultados disto.      

Sendo assim, o trabalho se iniciou buscando a compreensão da formação cultural das 

identidades brasileiras e suas relações a partir da diáspora negra. Desta forma, historicizamos 

sobre o terreno de disputas materiais e simbólicas e das relações étnico-raciais dentro dos 

variados contextos. Explicitamos como a construção cultural brasileira é formada a partir de 

uma concepção em que a cultura branca europeia é a dominante, sendo as culturas africanas e 

indígenas aspectos de resistência à uma série de tentativas de apagamentos.   

Pensar identidade nesta perspectiva nos põe diante de algumas problemáticas, tendo 

em vista a quantidade de misturas culturais e genéticas que ocorreram diante do violento 

processo de colonialismo e de migrações forçadas dos povos africanos para os diversos 

continentes. Uma das principais questões neste sentido é não recair no etnocentrismo e em 

visões essencialistas que costumam dominar algumas proposições políticas. No entanto, a 

demarcação destas identidades em sua dimensão política é importante para as construções de 

luta social e conquistas no âmbito institucional, como a política de cotas. No contexto 

brasileiro houve uma defesa por parte da elite intelectual e política da mestiçagem e do 

embranquecimento do país dando origem ao mito da democracia racial, o que tornou ainda 

mais complexa a questão brasileira em relação a outros países.   

Desta maneira, nos é cara a dimensão da experiência prática nas relações étnico-

raciais, é através delas que compreendemos as identidades negras e brancas. Vivemos em um 

país no qual a mistura é quase regra, mas na materialidade social as identidades negras e 

indígenas são excluídas e marginalizadas.  Isto faz com que o referencial de humanidade e de 

valores positivos para as populações negras seja a branquitude. Nesta construção os negros 

nem sequer são considerados humanos, cabendo-nos a busca da humanidade, que neste caso é 

o ser branco. Contrapondo este processo, Neusa Santos Sousa (1983) nos propõe então 

Tornar-se Negro, o despertar da consciência da negritude como algo positivo e de 

demarcação de lugar e potência política.  

Neste cenário a ligação destes povos em diáspora com seu território “mãe” e sua 

cultura “anterior” é de fundamental importância. O processo de escravização gerou formas de 

resistência cultural construídas pelos negros de todo mundo e que se hibridizaram de acordo 
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com os contextos locais. O que os povos da diáspora negra fazem é uma maneira de 

ressignificar as suas culturas anteriores em outro espaço geográfico. Desta maneira, as mídias 

negras brasileiras são uma dessas formas de ressignificação. Apegam-se aos resíduos da 

cultura africana e negociam/resistem a novas culturas forjadas através do contato e misturas 

destes povos com outros. Neste aspecto, as culturas não saem intactas umas às outras.  

É neste cenário que as mídias negras se inscrevem, funcionando ao longo da história 

como dispositivos políticos para contrapor o racismo. Assim sendo, mídias negras são 

entendidas aqui como meios de comunicação produzidos e gerenciados por pessoas negras 

com ênfase neste marcador sociocultural e que têm como intuito a luta contra o racismo em 

suas diversas instâncias sociais e políticas. Esta pesquisa indicou que em meio a uma série de 

adversidades no Brasil ainda escravocrata a comunicação já era utilizada para além de 

denunciar as condições do povo negro, propor mudanças sociais. Desde os manuscritos 

sediciosos espalhados pelas ruas de Salvador (BA) na Revolta dos Búzios (1798) aos dois 

objetos de estudo desta pesquisa, este fazer comunicacional constitui uma importante 

ferramenta de luta política para estes povos.   

Por isso, apontamos neste trabalho que a chamada imprensa negra brasileira constitui 

um rico histórico de comunicação, estando inserida em diversos momentos e contextos. 

Classificamos essas produções em fases de acordo com os momentos históricos aos qual 

estavam vinculados. A primeira fase: imprensa negra no século XIX; a segunda fase se inicia 

no século posterior e está atrelada as associações e grupos organizados de pessoas negras 

(1903 – 1963); e a terceira fase se situa no processo de abertura política e na década de 1990. 

É importante salientar, como debatido no segundo capítulo, que esta foi apenas uma maneira 

de sistematizar os achados das produções do histórico da imprensa negra, considerando que 

em seus diversos tempos e contextos, apesar de às vezes estarem relacionadas entre si, não se 

tratou de um movimento necessariamente alinhado.  

A grande riqueza dessas produções e suas relações com as disputas culturais às quais 

estavam envolvidas é percebê-las como objetos políticos de seus tempos, funcionando como 

mecanismos de luta social contra o racismo. Toda essa vasta produção funciona como uma 

espécie de fio condutor para as mídias negras contemporâneas, sobretudo os objetos de 

análise desta pesquisa: Alma Preta e Afirmativa. A imprensa negra construiu uma tradição de 

fazer comunicacional negro, o qual é referência para as publicações atuais produzidas por 

estes dois veículos e demais mídias negras.  
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Para fazer as análises dos objetos de pesquisa foram utilizadas às proposições de Jesus 

Martín-Barbero (2008), voltando os olhos Dos meios às mediações. Através do Mapa das 

Mediações, em especial a formulação feita pelo autor no prefácio à 5ª edição espanhola, 

analisamos a agência de notícias Alma Preta e a Revista Afirmativa. Atentamo-nos, sobretudo 

à parte superior do mapa onde constam as lógicas de produção, e as mediações: 

institucionalidades e tecnicidades. Consideramos também a relação diacrônica entre matriz 

cultural, sobretudo às afro-brasileiras, e formatos industriais, apontando como o histórico do 

desenvolvimento das mídias negras está alinhado com as transformações neste polo do mapa. 

Aspectos como competências da recepção, ritualidades e socialidades não foram 

desconsiderados na análise, até porque funcionam em conjunto com as outras partes do mapa, 

porém não nos aprofundamos nestas outras mediações.  

Importante salientar que buscamos avançar no debate acerca do mapa, por 

entendermos, como o próprio Martín-Barbero, que vivemos um momento de transformações 

decisivas nas comunicações. Voltamos então os olhos novamente para os meios, tendo em 

vista a centralidade que ocupam no tecido social, uma espécie de movimento reverso, das 

mediações aos meios, como apontam alguns críticos. Nesta perspectiva, trabalhamos com as 

proposições de Muniz Sodré (2006) acerca da midiatização e os tensionamentos que existem 

com o conceito de mediações culturais. O processo mostra-se complexo e o maior cuidado 

deve ser não atribuir às mídias a unicidade do processo comunicativo, como aponta Martín-

Barbero em sua crítica inicial, e nem tampouco desconsiderar o papel de centralidade que os 

meios têm na constituição social contemporânea.  

Para Martín-Barbero (2006) dois processos merecem destaque nestas transformações: 

revolução nas tecnicidades e revitalização das identidades. Como apontado no trabalho, este 

segundo aspecto é central desde o surgimento da imprensa negra de forma que não é um 

processo novo levando-se em conta os objetos de estudo. Já o primeiro aspecto, em torno das 

tecnicidades, é importante para as compreensões de como a Afirmativa e o Alma Preta se 

articulam com estes novos formatos e socialidades para construir a luta social contra o 

racismo. As novas tecnologias da informação neste sentido estão diretamente ligados ao 

processo de cognição, e isso encontra-se tanto nas lógicas de produção, quanto nas 

ritualidades das competências da recepção. Ou seja, o modo de se fazer comunicação e de 

consumi-la mudou, até porque os dois lados do mapa nunca estiveram dissociados e 

funcionam de forma sincrônica, através da relação entre lógicas produtivas e as competências 
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da recepção. Nesta perspectiva a imprensa negra mais que matriz cultural das mídias negras 

contemporâneas, funciona como uma matriz comunicativa. 

 Afirmativa e Alma Preta constituem objetos nos quais é possível observar alguns 

aspectos destas transformações. Os dois meios de comunicação se inscrevem em locais 

geográficos diferentes, estando o Alma Preta no principal centro econômico do país o que 

possibilita que sejam constituídas parcerias com veículos da mídia hegemônica. Já a Revista 

Afirmativa carrega um importante traço de territorialidade, e constantemente enfatiza nas suas 

produções o fato de ser da Bahia. Os dois veículos têm importantes relações com os aspectos 

das institucionalidades: atreladas a movimentos e entidades negras, contexto de formação 

relacionado ao ambiente acadêmico e a luta pelas políticas afirmativas, porém de formas 

diferentes.  

No caso da Afirmativa alguns destes aspectos ao mesmo tempo em que possibilitaram 

o seu surgimento, acabam se tornando problemáticos a partir já da segunda edição. As 

primeiras divergências com as instituições que bancavam a impressão, ao mesmo tempo que 

configura fator importante para a trajetória que toma a partir dali, criando uma autonomia 

editorial, vai influenciar no decorrer da história da revista. A dependência destes aspectos da 

institucionalidade impedem que o veículo tenha uma produção continuada e uma 

periodicidade. Sob esta perspectiva a Afirmativa sofre com uma problemática que esteve 

presente ao longo da história da imprensa negra, que são as dificuldades que os projetos 

editoriais tinham para se manter financeiramente. O fato da dependência de financiadores para 

circular, faz com que longos hiatos em suas produções ocorram ao longo destes 5 anos de 

história. Por outro lado, as institucionalidades observadas a partir da relação com outros 

coletivos e movimentos negros organizados possibilitam parcerias e reconhecimento entre 

estas entidades. Neste aspecto a Afirmativa dá continuidade à luta histórica dos movimentos 

negros se referenciando nas construções anteriores. Isto influencia no posicionamento político 

diferenciado em relação ao jornalismo tradicional, evidenciado no nome e nas produções do 

meio de comunicação. Este é um aspecto que aparece ao longo da matriz comunicativa das 

mídias negras, desde O Homem de Cor em 1833 a Afirmativa e a agência Alma Preta, a 

demarcação de potência política e de marcador indentitário constitui essa tradição.  

Nos três números impressos e nos meios digitais a Afirmativa se referencia nas 

produções de seus antepassados negros para dar continuidade a uma tradição de escrita afro-

brasileira. A revista nos traz uma articulação entre os saberes da diáspora negra, com os 

diversos outros saberes que constroem a cultura negra brasileira, explicitando as tensões 
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étnico-raciais da sociedade brasileira e contribuindo para desmistificação cada vez maior do 

mito da democracia racial. Ao trazer para o debate as problemáticas geradas pelo racismo em 

suas diversas instâncias, políticas e sociais, a mídia negra se inscreve nas disputas culturais 

com o objetivo de causar alterações na estrutura social brasileira. 

No que concerne ao contexto de transformações comunicacionais, estas possibilitam 

atuação em outros formatos e meios, algo explorado pelos jornalistas. As novas tecnologias 

alinhadas com os aspectos cognitivos possibilitam que a Afirmativa experimente formatos. 

No impresso os diálogos com as culturas digitais estão presentes nos aspectos visuais e dos 

textos. Dentro dos meios digitais a revista recorre a produções audiovisuais, revertendo como 

aponta Martín-Barbero, o dualismo do racionalismo ocidental, aspecto também encontrado no 

Alma Preta. Nas produções em vídeo a razão e emoção; textualidade e sentimentos não são 

opostos e emergem como luta política.   

 O veículo forja um potente lugar de fala. Tanto numa perspectiva jornalística, em que 

se cria uma lógica discursiva não universalizante frente a uma situação concreta, no caso o 

racismo (BRAGA, 1997). Quanto numa perspectiva de locus social, ao qual os jornalistas 

negros que produzem à revista estão inseridos (RIBEIRO, 2017). Nesta segunda perspectiva o 

falar está vinculado para além da lógica discursiva, ao direito de poder de fala numa 

sociedade onde a autoridade discursiva esteve relegada a determinados grupos sociais. Mas do 

que romper com essa lógica, o que as mídias negras buscam é se fazer ouvir, e intervir 

socialmente. Desta maneira, o slogan da Afirmativa “somos nós, falando de nós, para todo 

mundo” é potente politicamente e constrói este espaço de diálogo com seus pares, já que o 

lugar de fala tem relação com as experiências dos grupos sociais e seus anseios de se fazerem 

ouvir.  

No Alma Preta, como na Afirmativa, a dimensão das institucionalidades é importante 

para a constituição da agência, porém com distinções importantes nas maneiras de operar. 

Também há relação com as lutas pelas cotas, vinculo com o ambiente acadêmico e 

movimentos negros. Estes aspectos fazem parte do contexto de emergência e influenciam no 

desenvolvimento desta mídia negra, porém a trajetória a partir daí é distinta.  

O cenário de tecnicidades alinhadas às institucionalidades de discursos políticos é o 

que possibilita que o veículo se constitua como uma agência multimídia de comunicação 

negra. O processo formativo da agência é constituído através dos meios digitais, primeiro 

como um portal de notícias, depois como uma empresa de comunicação que oferece diversos 

tipos de serviços. Assim sendo, as tecnologias digitais dão suporte para que jovens negros do 
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interior de São Paulo constituam uma agência de jornalismo com um determinado nível de 

organização. Hoje com sede em São Paulo, Pedro Borges e sua equipe se utilizam de todo 

aparato tecnológico para constituir uma “redação digital”, de forma que há uma eliminação de 

custos no que concerne a ter um espaço físico para a organização. O Alma Preta se constitui e 

tem “sede” na quarta bios midiática, da qual fala Sodré (2006), este novo espaço de interação 

social gerado pela midiatização. As tecnicidades são utilizadas para dar potência a sua luta 

contra o racismo e fazer do trabalho mais do que um serviço de ativismo político, fazer dele 

uma fonte de renda. A organização da equipe neste caso traz profissionais de outras áreas, 

como relações públicas, contabilidade e administração. Constitui-se como uma microempresa, 

aspecto que deixa evidente os objetivos de inserção no mercado, adotando estratégias como 

venda de assinaturas e publicidade, algo que não acontece na Afirmativa. As peças 

publicitárias presentes na revista são geralmente de parceiros políticos.   

Nos aspetos de produção observou-se que o Alma Preta se propõe diversa e consegue 

manter um nível expressivo de publicações diárias. Em seu site é possível encontrar produção 

audiovisual, numa espécie de webTV, produção de matérias que se assemelham a matérias 

radiojornalísticas e textos de variados temas. O jornalismo, assim como na Afirmativa e em 

outras produções da imprensa negra, é posicionado e tem uma demarcação de lugar de fala, 

tanto no sentido de locus social quanto no sentido de lógica de texto jornalístico. Coberturas 

sobre casos de racismo, política, matérias pedagógicas, divulgação de agenda de arte e 

cinema, tudo isso é feito com enfoque na temática racial.  O diálogo com a luta antirracista de 

outros lugares do mundo, em especial da África, é outro importante aspecto nas produções. Se 

por um lado a agência avança num sentido da luta contra o racismo numa perspectiva 

transnacional, por outro reproduz um aspecto comum às mídias hegemônicas tradicionais: a 

concentração da produção na região sudeste, em especial São Paulo e um pouco menos no Rio 

de Janeiro. Há uma vontade nos relatos da equipe em fazer pontes com outros locais do país e 

na proposta editorial a agência se classifica como nacional. Porém na materialidade de suas 

produções isto não acontece de fato, tendo outros locais do Brasil espaços tímidos e pequenos 

em suas publicações. 

A maneira de se organizar possibilitou que o Alma Preta passasse a ser reconhecida 

não só pelo público, mas por contratantes. A agência é hoje procurada por outras instituições 

para realizar serviços de comunicação, algumas destes nem sequer tem relação com as 

temáticas étnico-raciais. É um modelo potente, no que diz respeito a uma forma de 

organização em que jovens negros periféricos conseguem se inserir nas fissuras do sistema 
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forjando uma luta política. Por outro lado, esse diálogo com a hegemonia é um espaço de 

tensionamentos. Referimo-nos aqui, sobretudo à parceria que a agência tem com portais de 

notícias da mídia hegemônica. O Alma Preta ao longo de seu histórico foi crítico a mídia 

hegemônica, mas hoje consegue se inserir em dos importantes portais de notícias: Uol e 

Yahoo. Algo possibilitado também pela sua localização geográfica, próximo à hegemonia 

geopolítica da comunicação. Estes fatos devem ser pensados sobre os vários aspectos que 

estão envolvidos. Um deles é a importância do reconhecimento do trabalho da agência e a 

potência política de estar inserida nestes sites, ganhando novos públicos, vendendo serviços 

para as grandes empresas de comunicação e forjando sua luta política para um público 

expressivamente maior. Outro aspecto, porém é: até que ponto essa parceria não se torna uma 

possível “cooptação” do hegemônico? Fugindo de dualismos ou maniqueísmo que costumam 

dominar as discussões políticas, entendemos que é uma conquista importante, que, porém é 

usada em dado nível pelo hegemônico para desativar a luta política das mídias negras. Ao 

contratar uma agência para realizar as produções os dois sites se abdicam de refletir acerca do 

racismo estrutural e de contratar, por exemplo, mais jornalistas negros. Há uma espécie de 

“terceirização” da luta contra o racismo, um processo de transferência de responsabilidades 

para continuar lucrando. Desta vez com novos públicos, os que se interessam pela temática 

racial.  

De maneira geral a Afirmativa e a agência de jornalismo Alma Preta são duas mídias 

negras, que possuem processos de formação próximos, mas maneira de se constituir e 

atuações distintas. Os dois veículos são decisivamente influenciados pelos âmbitos 

institucionais, bem como pelos aspectos voltados às tecnicidades. Estes processos 

possibilitam que estas mídias se inscrevam como duas importantes produções de 

comunicação, se referenciando em todo um histórico de produção anterior da imprensa negra. 

De lugares geográficos diferentes, o que como apontado reverbera em termos econômicos e 

de institucionalidades, lutam contra as configurações do racismo brasileiro na 

contemporaneidade, fazendo emergir pautas políticas e valores materiais e simbólicos. Mais 

do que inserção estes veículos buscam, com seus modos de operar distintos, alterações 

políticas e um país menos desigual. Para isso, todos os aparatos tecnológicos que lhes são 

disponíveis são utilizados. Alma Preta e Afirmativa ressignificam em suas produções a 

tradição forjada por seus antecessores para atingir um objetivo comum: a luta contra o 

racismo no Brasil. 
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Nesta dissertação procuramos discutir e apreender o maior número de aspectos 

possíveis para compreendermos os processos que constituem os objetos analisados e a partir 

deles entendermos o funcionamento das mídias negras. Desta forma, a intenção foi trazer para 

o trabalho apontamentos importantes para refletirmos acerca do tema, mas como discutido lá 

no início destas considerações, o que busca-se aqui não são “verdades” e sim o avanço do 

debate, além de uma contribuição político-social. Sendo assim, somente as considerações que 

são “finais”, o trabalho e o debate apontam para um horizonte de riqueza cultural e política, 

como demonstra os trabalhos em desenvolvimento neste mesmo Programa de Pós-graduação. 

A emergência política das populações negras, em especial das mulheres negras, também faz 

parte deste processo e objetiva transformar decisivamente este país em um lugar melhor e em 

que o racismo não funcione como um aspecto determinante de apagamentos na sociedade 

brasileira. Mais do que apenas falar, queremos ser ouvidos e construir um mundo mais justo.              
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