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Vozes-Mulheres  

 

A voz de minha bisavó 

ecoou criança 

nos porões do navio. 

ecoou lamentos 

de uma infância perdida. 

 

A voz de minha avó 

ecoou obediência 

aos brancos-donos de tudo. 

 

A voz de minha mãe 

ecoou baixinho revolta 

no fundo das cozinhas alheias 

debaixo das trouxas 

roupagens sujas dos brancos 

pelo caminho empoeirado 

rumo à favela 

 

A minha voz ainda 

ecoa versos perplexos 

com rimas de sangue 

        e 

        fome. 

A voz de minha filha 

recolhe todas as nossas vozes 

recolhe em si 

as vozes mudas caladas 

engasgadas nas gargantas. 

 

A voz de minha filha 

recolhe em si 

a fala e o ato. 

O ontem – o hoje – o agora. 

Na voz de minha filha 

se fará ouvir a ressonância 

O eco da vida-liberdade. 

 

                            Conceição Evaristo 



 

 

 
 

RESUMO 

 

O Clarim da Alvorada, lançado em 1924 na cidade de São Paulo, faz parte da 

imprensa negra e a assunção do jornal é do negro que assume a voz e marca sua 

identidade no discurso. O tema é, então, a constituição do negro nas marcas das 

vozes enunciativas presentes nesse jornal e o problema de pesquisa consiste na 

pergunta se esse jornal, apesar de uma série de contradições, típicas de um jornal, 

foi criado para dar de fato voz ao negro, vendo-o como sujeito histórico. Pelo fato de 

o jornal em si fazer parte da cultura comunicacional de uma determinada época, cuja 

dimensão cultural-ideológica é a manutenção de uma hegemonia, levanta-se a 

hipótese sobre O Clarim, que, em seu propósito na construção do negro como 

sujeito histórico, rompe o caráter estandardizado e redutor que favorece o status quo 

de uma sociedade ainda muito centralizada do início do século XX. Assim, o objetivo 

geral é contribuir com os estudos sobre o jornal O Clarim da Alvorada, 

especificamente sobre as vozes que marcam o negro histórico no jornal, e os 

objetivos específicos são identificar as vozes enunciativas do negro constituídas no 

jornal O Clarim da Alvorada; distinguir a voz autor – que assume a escrita, gerencia 

linha editorial e a estrutura do jornal e faz referência às outras vozes do negro – das 

vozes sociais, que são aquelas referenciadas pela voz do autor;  relacionar as vozes 

– do autor e sociais – às posições sociais que marcam a identidade do negro no 

jornal. A abordagem metodológica é o materialismo cultural dos Estudos Culturais, 

para os quais a cultura é um espaço de intervenção política na realidade. O método 

de procedimento, por sua vez, é a análise cultural, cujas categorias são política, 

conjuntural e articulação produção e consumo cultural aplicadas às vozes 

enunciativas tanto à voz do autor quanto às vozes sociais. As categorias são 

aplicadas para a identificação das vozes enunciativas que marcam a identidade do 

negro em O Clarim da Alvorada, delimitando-se à primeira edição de cada fase do 

jornal, a saber: 1ª fase do jornal: n. 1, 1924; 2ª fase do jornal: n. 1, 1928; 3ª fase do 

jornal: n. 1, 1940. O resultado é a confirmação do negro como sujeito histórico por 

meio das marcas enunciativas. Essas marcas mostram que a identificação do negro 

não é homogênea; ao contrário, a voz do negro é múltipla e assume diferentes 

posições sociais.   

 

Palavras-chave: O Clarim da Alvorada, vozes enunciativas, sujeito histórico. 



 

 

 
 

 

ABSTRACT 

 

Clarim da Alvorada, launched in 1924 in the city of São Paulo, is part of the black 

press and the assumption of the newspaper belongs to the black man who assumes 

the voice and marks his identity in the speech. The theme is, then, the constitution of 

black people in the marks of the enunciative voices present in this newspaper and 

the research problem consists in the question whether this newspaper, despite a 

series of contradictions, typical of a newspaper, was created to actually give voice to 

the black, seeing him as a historical subject. The newspaper is part of the 

communicational culture of a given period and cultural-ideological dimension is the 

maintenance of a hegemony. The hypothesis is about O Clarim, which, in its purpose 

in the construction of blacks as a historical subject, breaks the standardized and 

reductive character that favors the status quo of a society still very centralized at the 

beginning of the twentieth century. The general objective is to contribute to studies 

about the newspaper O Clarim da Alvorada, specifically about the voices that mark 

historical blacks in the newspaper. The specific objectives are to identify the 

enunciative voices of blacks constituted in the newspaper O Clarim da Alvorada; to 

distinguish the author voice that assumes the writing, manages the newspaper's 

editorial line and the structure of newspaper and makes reference to the other black 

voices from the social voices, which are those referenced by the author's voice; to 

relate the voices – of the author and social – to the social positions that mark the 

identity of black people in the newspaper. The methodological approach is the 

cultural materialism of Cultural Studies, for which culture is a space for political 

intervention in reality. The method of procedure, in turn, is cultural analysis, whose 

categories are political, conjectural and articulates cultural production and 

consumption applied to enunciative voices, both to the author's voice and to social 

voices. The categories are applied to identify the enunciative voices that mark the 

identity of black people in O Clarim da Alvorada, delimiting themselves to the first 

edition of each phase of the newspaper, namely: 1st phase of the newspaper: n. 1, 

1924; 2nd phase of the newspaper: n. 1, 1928; 3rd phase of the newspaper: n. 1, 

1940. The result is the confirmation of blacks as a historical subject through 

enunciative marks. These marks show that black identification is not homogeneous; 

on the contrary, the black voice is multiple and assumes different social positions. 
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INTRODUÇÃO  

 

O Clarim da Alvorada é um jornal antigo, criado na cidade de São Paulo (SP) 

em 1924, inicialmente cunhado de O Clarim, mas devido a um outro com o mesmo 

título, os fundadores acrescentaram “da Alvorada” a partir da 5ª edição depois de 

seu lançamento. Os criadores Jayme de Aguiar e José Correia Leite foram editores e 

redatores nos primeiros quatro anos de jornal até Aguiar desistir por motivos 

pessoais e Correia Leite assumir sozinho o jornal e dar a ele um novo rumo editorial.  

Ambos os fundadores, nascidos em São Paulo, eram negros. No caso de 

Jayme de Aguiar, veio de família alforriada e cresceu no Bexiga, bairro de população 

negra. Correia Leite, por sua vez, era filho mestiço e sua mãe, negra, foi empregada 

doméstica; Leite não conheceu o pai e passou a juventude na pobreza em trabalhos 

humildes. Tanto Aguiar quanto Correia Leite eram militantes e o jornal foi criado – 

com periodicidade mensal – para falar dos negros. Em entrevista, décadas depois, 

Leite (1992) justifica a criação do jornal:  

 
A comunidade negra tinha necessidade dessa imprensa alternativa. Não se 
tinha outro meio a não ser copiar o que as colônias estrangeiras faziam. O 
negro, de certa forma, era também minoria como os italianos, os alemães, 
os espanhóis. E todos eles tinham jornais e sociedades. As publicações 
negras davam aquelas informações que não se obtinham em outra parte. 

 

Devido a uma mudança na linha editorial, O Clarim da Alvorada passou por 

três fases. A primeira fase foi de 1924 a 1927, durante a qual os dois fundadores 

trabalharam juntos e a temática do jornal manteve a abordagem cotidiana dos outros 

jornais da época ao publicar notas festivas, amenidades e textos literários, porém 

atendeu ao objetivo da criação do jornal com matérias sobre a população negra, 

delimitando-se à abolição da escravatura e os seus desdobramentos, lutas, 

acontecimentos. A segunda fase foi de 1928 até 1932, quando Jayme Aguiar saiu da 

direção do jornal e Correia Leite mudou radicalmente a linha editorial ao propor 

mobilização para a construção de uma identidade sociopolítica do povo negro. O 

jornal parou de ser publicado em 1932 e houve uma tentativa de retomada e, por 

isso, há a terceira fase que, porém, se constituiu de apenas um número publicado, 

encerrando-se em 1940.  

O Clarim da Alvorada faz parte da imprensa negra brasileira e tornou-se 

fundamental para a história dessa imprensa, que é marcada por descontinuidade em 
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suas publicações (FERRARA, 1986). Em breve panorama histórico, a imprensa 

negra no país inicia-se no Rio de Janeiro, em 1833, quando quatro títulos foram 

lançados, sendo O Homem de Côr ou O Mulato o primeiro deles, e seus textos 

discutiram acontecimentos de teor de preconceito racial. Infelizmente, O Homem de 

Côr e os outros títulos circularam apenas entre setembro e novembro do ano de seu 

lançamento. Títulos foram criados posteriormente em alguns pontos do país, porém, 

somente nas últimas décadas do século XIX e igualmente não duraram muitos anos. 

A partir do século XX, aumentou o número de jornais a circular, mas todos eles 

tiveram poucos anos de duração. Em contrapartida, na imprensa tradicional, por 

exemplo, Folha de S. Paulo, jornal da cidade de São Paulo, completa 100 anos em 

2021; antes dele, desde 1875, já existe outro jornal paulistano, o Estado de S. Paulo. 

Conforme Ferrara (1986), no estado de São Paulo, o último jornal da imprensa negra 

encerrou-se em 1963. Nesse contexto, a existência de um jornal como O Clarim da 

Alvorada, cuja longevidade é de anos, torna-se relevante, portanto, para a própria 

constituição e manutenção da imprensa negra.  

A outra relevância d’O Clarim da Alvorada deve-se especificamente à 

imprensa negra da cidade de São Paulo, onde o maior número de jornais lançados 

ocorreu a partir do século XX. Nas duas décadas iniciais, os títulos delimitaram-se a 

noticiar festividades, homenagens, nascimentos ou mortes, ou seja, entretenimento 

geral sem abordagem sobre os problemas sociais dos negros. Segundo Ferrara 

(1986), a publicação d’O Clarim da Alvorada simbolizou, portanto, a retomada do 

jornalismo dessa imprensa que falava das dificuldades da população negra em 

situação desigual socioeconomicamente, que chamava para tirar o negro do seu 

enfraquecimento no protagonismo dos movimentos populares e procurava pela 

formação da identidade dos negros. 

A década de 1920 em São Paulo configurou-se marcante em relação aos 

negros pelas transformações profundas ocorridas no país e mais intensamente na 

cidade paulistana. A parcela social de poder político e econômico rejeitava o negro 

nos campos de trabalho, a competição entre os negros e os imigrantes nas lavouras 

e nas indústrias era desigual, a insalubridade permeava as condições cotidianas, 

entre outros fatores, que compunham um quadro de desespero para grande parcela 

da população negra. Tratou-se de um momento histórico em que a identidade racial 

foi marcada pela discriminação e exclusão do negro e, nesse contexto, a imprensa 
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negra serviu de denúncia e conscientização identitária. Entre os textos d’O Clarim da 

Alvorada, consta o artigo que busca mostrar a contribuição dos negros na formação 

da identidade brasileira e, talvez, principalmente, o ensejo pela inserção do negro na 

sociedade:   

O negro no Brasil não só devastou florestas; andou à cata do ouro e de 
outros mineraes, plantou os primeiros pés da rubeacea que nos deu toda 
riqueza, tudo quanto temos, elle, além de ser um factor da formação da 
grandeza primitiva, - é o brasileiro que se não cança de luctar com devotado 
amor, em todas as actividades humanas é o hercules das forças que se 
enquadram a engrandecer os incontaveis factores da nossa nacionalidade 
porque, é um brasileiro luctador e forte. (O Clarim da Alvorada, 1928, p. 1.) 

 

O Clarim representa um exemplo, além da luta a favor da equidade racial, da 

voz do negro. Diante disso, emerge uma pergunta-problema: O Clarim, apesar de 

uma série de contradições, típicas de um jornal, foi criado para dar de fato voz ao 

negro, vendo-o como sujeito histórico?  

Entende-se sujeito histórico como aquele que assume a voz e marca sua 

identidade no discurso. No caso d’O Clarim, o jornal é marcado pela voz do negro 

como produtor (redator, jornalista) para a voz do negro (leitor negro, grupo social 

negro) como forma de resistência a um sistema socioeconômico e político de 

exclusão.  

Essa definição de sujeito histórico está relacionada à atual visão de estudos 

de da História e de outras diversas áreas. A vertente tradicional da História sempre 

priorizou o passado – o passado dos grandes feitos e dos grandes feitores – até a 

Escola de Annales, a qual, no início do século XX, instaurou a história reveladora do 

dia a dia das pessoas anônimas, cuja vida socioeconômica e cultural também tinha o 

que contar. A História passou a defender as múltiplas vozes e, por conseguinte, 

voltou-se igualmente para o presente, levando os novos historiadores a resgatar o 

seu próprio meio em um processo de deslocamento dos lugares sociais e históricos.  

Décadas mais tarde, em 1966, Thompson (cf. BURKE, 1992) emprega a 

expressão “história vista de baixo” contraposta à “história vista de cima”. As 

experiências subterrâneas à margem da história oficial passam a ser estudadas. 

Nessa perspectiva, toda atividade humana torna-se foco de interesse. Não apenas a 

atividade humana comum, mas igualmente as concepções sobre a vida. Ou seja, um 

passado reconstruído também sobre as próprias ideias com suas   
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várias histórias notáveis de tópicos que anteriormente não se havia pensado 
possuírem uma história, como por exemplo, a infância, a morte, a loucura, o 
clima, os odores, a sujeira e a limpeza, os gestos, o corpo (...), a 
feminilidade (...), a leitura (...), a fala e até mesmo o silêncio. O que era 
previamente considerado imutável é agora encarado como uma “construção 
cultural” sujeita a variações, tanto no tempo quanto no espaço (BURKE, 
1992, p. 11).  

 

Enquanto a história tradicional se restringe aos grandes estadistas e generais, 

baseando-se em documentos escritos que expressam o ponto de vista oficial, a 

história vista de baixo volta-se para as pessoas comuns, suas experiências e 

opiniões frente às mudanças sociais, e sua busca de estudo ultrapassa os materiais 

oficiais, abrangendo a evidência visual e/ou oral, além de dados populacionais, 

comerciais, entre outros.  

Nesse contexto, enquadram-se os estudos sobre a imprensa negra brasileira. 

Com enfoque na história vista de baixo, O Clarim torna-se um documento 

historiográfico, cujos textos não marcam as grandes narrativas da história, mas 

narrativas cotidianas, no sentido dado por Lyotard (1993), que verifica que as 

narrativas são um espaço para os discursos de identidades até então marginais. 

Descentraliza-se o pensamento e, como esclarece Hutcheon (1991, p.28),  

 

o marginal e o ex-cêntrico – seja em termos de classe, raça, gênero, 
orientação sexual ou etnia – assumem nova importância na nossa cultura 
que não é homogênea nem masculina, nem de classe média, 
heterossexual, branca e nem essencialmente ocidental.  

 

O jornal O Clarim da Alvorada constitui-se, pois, uma prática cultural comum e 

uma possibilidade de ser reconstruído historicamente pelo viés dos de baixo. Assim, 

o tema desta Dissertação é a constituição do negro nas marcas das vozes 

enunciativas presentes no jornal O Clarim da Alvorada. Não se pode desconsiderar, 

contudo, que o jornal em si faz parte da cultura comunicacional de uma determinada 

época, cuja dimensão cultural-ideológica é a manutenção de uma hegemonia e, por 

isso, levanta-se a hipótese sobre O Clarim, em seu propósito na construção do 

negro como sujeito histórico, romper o caráter estandardizado e redutor que 

favorece o status quo de uma sociedade ainda muito centralizada do início do século 

XX. 

Ao tratar da imprensa negra, verifica-se nas pesquisas sobre ela que os 

autores distinguem imprensa brasileira das imprensas negra, da mulher, da moda 
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etc. A imprensa brasileira foi oficializada como Imprensa Régia em 1808, abrindo 

legalmente espaço para pasquim e outras publicações no país. Trata-se, portanto, 

da imprensa tradicional, considerada parte da história vista de cima e um dos 

estudos notórios sobre essa história encontra-se na obra de Nelson Werneck Sodré 

(N. W. Sodré) “História da imprensa no Brasil”.  

Na obra, Sodré (1999) analisa o contexto histórico do período colonial, em 

especial da cultura letrada e da imprensa, com finalidade de encontrar respostas 

para a imprensa passar a existir no Brasil apenas no século XIX. O autor avança sua 

análise para o período da imprensa após a independência do país, em que a 

imprensa evoluiu em meio às condições políticas advindas do rompimento entre 

Colônia e Metrópole, bem como para o período regencial, em que os pequenos 

jornais, pasquins, se tornaram fundamentais na constituição do embate sociopolítico 

da época, uma vez que o Jornalismo assumiu uma posição profundamente 

panfletária, militante e ideológica e os jornalistas, por conseguinte, eram, antes de 

tudo, publicistas.  Com o declínio do Jornalismo político, ascendeu a grande 

imprensa em contexto de mudanças econômicas, sociais e políticas na passagem 

do século XIX para o XX devido à expansão da agroindústria cafeeira, a abolição da 

escravidão e a proclamação da República. Nesse período, as empresas 

jornalísticas, dotadas de estrutura complexa e equipamentos gráficos mais 

sofisticados, passaram a substituir os pequenos jornais de estrutura simples e 

caseiros.  

Essa obra é considerada referência obrigatória no trato da história da 

imprensa, mas o autor não inseriu a história da imprensa negra do país nem em 

particular a do periódico O Clarim da Alvorada. Na página 157, da edição de 1999, o 

autor faz menção aos títulos O Crioulo, O Crioulinho, O Mulato, O Cabrito, O Homem 

de Côr ao contextualizá-los a uma situação maior e geral do Brasil oitocentista. Os 

pasquins passaram a servir para injuriar pessoas, instituições etc., pois, de acordo 

com o autor, os grupos sociais, entre eles, os negros, não conseguiram outra forma 

de denunciar a não ser o jornal e de maneira desconexa.  

Não se nega, nesta Dissertação, a grande contribuição da obra de N. W. 

Sodré (1999), porque, por meio dela, pode-se compreender o contexto geral da 

imprensa no Brasil, suas relações com a sociedade de cada época e, também, as 
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evoluções técnicas gráficas e estruturais do jornal. Contudo, é preciso buscar em 

outras fontes a história da imprensa negra e, em especial, d’O Clarim da Alvorada.  

O periódico O Clarim da Alvorada foi lançado na década de 1920 na cidade 

de São Paulo (SP) e faz parte da imprensa negra, cuja história se marca no país 

bem antes da abolição da escravidão. Assim, busca-se, neste estudo, a contribuição 

da pesquisadora Miriam Nicolau Ferrara, em especial, sua Dissertação “A imprensa 

negra paulista (1915-1963)”, lançada em 1986. Essa obra traz o contexto histórico, 

ligado à política e a questões sociais, da imprensa negra do século XX e, de acordo 

com autora, os jornais editados por negros paulistas tiveram periódicos até 1963, 

quando O Correio d'Ébano encerrou-se. Por sua vez, a pesquisadora Ana Flávia 

Magalhães Pinto, em sua Dissertação “De pele escura e tinta preta: a imprensa 

negra do século XIX”, de 2006, baseia-se em Ferrara, mas se aprofunda no quadro 

histórico da imprensa negra, percorrendo-a desde os primeiros movimentos 

próximos à divulgação jornalística, ocorridos ainda no século XVIII, o primeiro jornal 

dessa imprensa, O Homem de Côr, até os prenúncios do século XX. Assim, 

apresentam-se neste estudo os dois principais períodos da imprensa negra do 

século XIX com base em Pinto (2006), que dá a história precursora d’O Clarim da 

Alvorada.  

A preocupação dessas pesquisadoras é com o cunho social e político 

relacionado à imprensa negra e como essa relação marca a identidade do negro nas 

folhas do jornal. Nesta Dissertação, bebe-se nessas fontes históricas das 

pesquisadoras, com profundo agradecimento, mas elas não dão conta das vozes 

enunciativas que marcam a identidade dos negros n’O Clarim da Alvorada. 

O objetivo geral desta Dissertação é contribuir com os estudos do jornal O 

Clarim da Alvorada, especificamente das vozes que marcam o negro histórico no 

jornal. Os objetivos específicos são: 

 identificar as vozes enunciativas do negro constituídas no jornal O 

Clarim da Alvorada; 

 distinguir a voz do autor que assume a escrita, gerencia linha editorial e 

a estrutura do jornal e faz referência às outras vozes do negro das 

vozes sociais, que são aquelas referenciadas pela voz do autor;   

 relacionar as vozes – do autor e sociais – às posições sociais que 

marcam a identidade do negro no jornal.  
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Até este ponto da Introdução, fez-se menção às vozes enunciativas que 

marcam a identidade do negro no jornal O Clarim da Alvorada. As expressões “voz 

do negro”, “identidade do negro”, “vozes enunciativas”, entre outras parecidas, são 

constantes nos estudos históricos, antropológicos, comunicacionais etc., mas falta 

especificação dessas vozes nesses materiais.  

É no texto e, por extensão, no uso da língua, que as marcas enunciativas são 

encontradas. Na abordagem dos Estudos Culturais, conforme explicação de Storey 

(1997, p. 46),  

através da análise da cultura de uma sociedade – as formas textuais e as 
práticas documentadas de uma cultura – é possível reconstituir o 
comportamento padronizado e as constelações de ideias compartilhadas 
pelos homens e mulheres que produzem e consomem os textos e as 
práticas culturais daquela sociedade. É uma perspectiva que enfatiza a 
“atividade humana”, a produção ativa da cultura, ao invés de seu consumo 
passivo. 

 

Essa abordagem rompe com o conceito tradicional de cultura, considerada 

até então como identidade monolítica ou homogênea. A ruptura ocorre também 

contra a concepção de que cultura é um repositório de sabedoria recebida de 

maneira passiva.   A cultura passa a ser considerada pluralista e heterogênea, 

manifestando-se diferentemente em qualquer formação social. Nesse caso, a cultura 

de determinados grupos sociais toma lugar de legitimidade, sendo identificada 

explicitamente em sua autonomia e complexidade. Por consequência, a cultura 

relaciona-se à noção de poder, restrita até então à esfera pública e política. Enfim, 

os Estudos Culturais definem cultura como toda e qualquer prática social. 

Cultura é produzida na vida cotidiana em diferentes e específicos contextos 

sociais. Esse campo historiográfico estuda cultura por meio dos objetos culturais – 

sejam eles oficialmente reconhecidos ou não. Segundo a proposta de Duby (1990), 

um objeto cultural pode ser analisado inserido em um contexto social, sendo 

estudados tanto os seus mecanismos de produção quanto os mecanismos de 

recepção. Por meio desse objeto cultural, pode-se, por exemplo, conhecer o modo 

de pensar e sentir de uma coletividade. Isto é, práticas culturais não são vistas em 

um objeto, mas sim concepções de vida. Os Estudos Culturais tratam da cultura 

comum, ou seja, a história do homem comum – ou “ordinário”, na expressão de 

Certeau (2007, p.59). Pode-se relacionar essa cultura comum com essa noção de 

cotidiano, como tema historiográfico.  
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Com base nesses posicionamentos teóricos, nesta Dissertação, considera-se 

o jornal O Clarim da Alvorada, primeiro, uma prática cultural, devido ao fato de ser 

criado por e para um grupo social; segundo, o jornal faz parte da cultura comum por 

ser criado por um grupo social comum ou ordinário; terceiro, é um objeto cultural, 

que se torna um documento histórico por meio do qual se pode estudar. Por fim, é 

uma ideia, por representar um modo de ser e pensar de um grupo social.   

Nessa perspectiva, a metodologia geral adotada neste estudo é dos Estudos 

Culturais, da linha de Raymond Williams (1969), dotada de uma abordagem e de um 

procedimento próprios. A abordagem metodológica é o materialismo cultural e, 

nessa perspectiva, a cultura é um espaço de luta e de transformação por meio da 

base material e histórica. De acordo com Cevasco (2003), é uma forma de 

verificação da intervenção política na realidade. 

O método de procedimento, por sua vez, é a análise cultural, cujas categorias 

são política, conjuntural e articula produção e consumo cultural. O protocolo analítico 

integra questões políticas e econômicas, uma vez que é preciso considerar no texto 

quem fala e de qual lugar fala, para quem fala e com que objetivos fala. A análise 

conjuntural atenta para regularidades configuradas na noticiabilidade do jornal e, 

mais importante, para o que essas regularidades revelam sobre as práticas culturais 

do período e do lugar pesquisados. Por fim, a articulação produção-consumo pode 

ser analisada por diferentes vieses, por exemplo, empiricamente, com base em uma 

publicação de uma revista. No caso deste trabalho, é fundamental o contexto de 

produção do jornal O Clarim e de seu consumo, no sentido de o jornal marcar 

linguisticamente seu leitor.  

Esse procedimento metodológico com os critérios de análise é aplicado na 

identificação das vozes enunciativas que marcam a identidade do negro em O 

Clarim da Alvorada, delimitando-se à primeira edição de cada fase do jornal, a 

saber: 1ª fase do jornal: n. 1, 1924; 2ª fase do jornal: n. 1, 1928; 3ª fase do jornal: n. 

1, 1940.  
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Figura 1 – Primeira Página da primeira edição de cada fase d’O Clarim da Alvorada 

        

 

Fonte: http://biton.uspnet.usp.br/imprensanegra/index.php/o-clarim-da-alvorada/ 

A identidade social, ou sujeito social, é uma identidade adotada por uma 

pessoa em dado contexto/situação, que pode ser esta sua real identidade ou apenas 

um papel interpretado, situacional e social. Até mesmo porque o que se poderia 

dizer de identidade real, aquela que a pessoa adotada fora de situação de tensão 

social, é fortemente marcada por influências, hegemônicas, de poder, ideológicas, 

dentre outras. O ser humano, nesta visão, sempre interpreta um papel social em 

dado contexto. 

Baseado no princípio de que em todo texto há mais de uma voz, Bronckart 

(1999) levanta possíveis elementos linguísticos para identificar as vozes inseridas no 

texto e seu respectivo posicionamento avaliativo diante do conteúdo temático. O 

autor define esse aspecto como mecanismo enunciativo, que serve para o 

estabelecimento da coerência pragmática. As avaliações são empiricamente 

manifestadas por esse mecanismo, revelando os posicionamentos assumidos pelos 

gerenciadores do texto, que são o autor, o narrador ou expositor. 

O autor é o agente da ação da linguagem, responsável pela totalidade das 

operações do texto. Ele decide sobre o conteúdo temático abordado na obra, 

escolhe o gênero textual, seleciona e organiza o discurso e gerencia os mecanismos 

de textualização, posicionando-se na gênese do texto e criando mundo(s) 

discursivo(s) diferente(s) do mundo empírico. Ele pode assumir a responsabilidade 

pelos enunciados ou atribuí-la a outras vozes, e o mecanismo enunciativo, por 
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conseguinte, pode caracterizar-se pela distribuição das vozes e também pela 

marcação das modalizações de cada voz.  

As vozes são entidades que assumem a responsabilidade do que é 

enunciado e são classificadas em três: as vozes das personagens, as vozes sociais 

e a voz do autor.  

As vozes das personagens são agentes nos acontecimentos ou ações 

constitutivas do conteúdo temático de um segmento do texto, podendo ser 

explicitada em discurso direto ou no enunciado. As vozes sociais, por sua vez, não 

são agentes, mas mencionadas como instâncias externas de avaliação de algum 

aspecto desse conteúdo. Elas são procedentes de personagens, grupos ou 

instituições sociais. Por fim, a voz do autor procede diretamente da pessoa que está 

na origem da produção textual e que intervém para comentar ou avaliar alguns 

aspectos do que é enunciado,  

A instância de enunciação, então, é regularizada pela organização dos 

mundos coletivos-discursivos e constitui-se polifonicamente de outras vozes, que 

comentam ou avaliam o conteúdo temático. Segundo a concepção de Bronckart, o 

autor mobiliza as representações do mundo, atribuindo a elas o estatuto dialógico, 

pois são construídas na interação com o contexto social e com as ações e os 

discursos dos outros.  

As modalizações, por sua vez, servem para marcar os comentários ou 

avaliações dessas vozes enunciativas. As avaliações são independentes da 

linearidade e da progressão do texto e pertencem à dimensão configuracional 

textual, ao contribuírem para o estabelecimento de sua coerência pragmática ou 

interativa e ao orientarem o destinatário na interpretação de seu conteúdo temático.  

Existem quatro tipos de modalização enunciativa: as lógicas, as deônticas, as 

apreciativas e a pragmática, e a cada uma delas estão relacionadas as três 

representações do mundo, mobilizadas pelo agente ou voz responsável na produção 

de seus enunciados: o mundo físico ou objetivo, o social e o subjetivo. O mundo 

físico ou objetivo refere-se ao do lugar e ao momento de produção, bem como ao 

próprio agente como emissor e ao leitor. O mundo social representa as normas, as 

regras e os valores do contexto da produção e da posição social do enunciador e do 

leitor. O mundo subjetivo, por sua vez, consiste na imagem e na avaliação do agente 

do enunciado. 
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As modalizações lógicas constituem uma avaliação de elementos do 

conteúdo temático, com base em critérios com valor de verdade, que definem o 

mundo objetivo. Essa avaliação manifesta-se linguisticamente por meio dos 

elementos: possível, provável, certo, necessário, talvez e assim por diante.  

As modalizações deônticas marcam a avaliação de elementos do conteúdo 

temático, apoiada em valores, opiniões, em conformidade ou não com as normas de 

uso da sociedade. Ou seja, são avaliações pertencentes ao mundo social e aos 

valores, manifestadas linguisticamente por meio dos elementos: permitido, proibido, 

necessário, desejável, entre outros. Entende-se que o provérbio e a locução 

proverbial, devido à sua natureza deôntica, estão inclusos nessa modalização; os 

provérbios carregam valor de autoridade que os constitui um modelo do mais alto 

interesse para a voz enunciativa que busca credibilidade para seus enunciados.  

As modalizações apreciativas constituem uma avaliação do conteúdo 

temático, com base no mundo subjetivo de quem enuncia, por meio dos elementos 

linguísticos que manifestam um julgamento: benéfico, infeliz, estranho, bom, mau, 

entre outros.  

Por fim, a modalização pragmática explicita a responsabilidade do agente em 

relação ao processo do enunciado, demonstrando sua intenção e razão na ação, 

marcada por um auxiliar modalizador. As modalizações podem ser agrupadas em 

tempos verbais no futuro do pretérito; auxiliares de modo, como os verbos querer, 

dever, ser necessário, poder, entre outros; em advérbio e locução adverbial, como 

certamente, talvez, entre outros; em orações impessoais, subordinadas completivas, 

como é provável que é lamentável que etc. 

O processo operacional enunciativo clarifica os posicionamentos enunciativos 

e explicita as modalizações que se aplicam ao conteúdo temático, estabelecendo a 

coerência pragmática ou interativa do texto. As marcas enunciativas possibilitam a 

identificação das diferentes vozes presentes no jornal O Clarim da Alvorada, pois 

não há somente a voz do autor – o redator do jornal; ele marca, no mínimo, a voz do 

leitor e se posiciona e posiciona a outra voz socialmente.  

Além da introdução e das considerações finais, os capítulos constituintes 

deste estudo são: 

I: Apresentação do jornal O Clarim da Alvorada em três instâncias: o resgate 

histórico da imprensa negra do país com introdução de movimentos e jornais 
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precursores; o contexto social e político do início do século XX em que se dá a 

criação d’O Clarim da Alvorada, além da importância desse jornal para a retomada 

do protagonismo do negro na imprensa negra nesse momento; a caracterização da 

materialidade de O Clarim da Alvorada no que diz respeito às edições, conteúdo, 

entre outras informações.   

II: Análise do jornal Clarim da Alvorada, delimitando-se à primeira edição de 

cada fase desse jornal. A análise consiste na identificação de marcas enunciativas 

da voz do autor que se posiciona como pertencente ao grupo social negro, que 

assume o discurso e gerencia as escolhas temáticas, de gênero textual etc. e 

também outras vozes.  

III: Análise do jornal Clarim da Alvorada, delimitando-se à primeira edição de 

cada fase desse jornal. Neste capítulo, a análise consiste na identificação de marcas 

enunciativas das vozes que são referenciadas pela voz do autor dentro do contexto 

da cultura do negro, do início do século XX na cidade de São Paulo, evidenciado no 

jornal.   
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I. O CLARIM DA ALVORADA: APRESENTAÇÃO DO CORPUS 

 

1.1. Movimentos precursores d’O Clarim da Alvorada 

 

A imprensa negra1 é o conjunto de jornal fundado e sustentado por pessoas 

negras, bem como é dirigido ao público negro para atender às expectativas 

específicas em defesa de seus interesses. Pode-se afirmar, juntamente com a 

pesquisadora Pinto (2006), que essa imprensa representa a luta pela 

conscientização identitária do negro.  

O Homem de Côr é considerado o primeiro jornal da imprensa negra 

brasileira. No entanto, antes dele, movimentos já prenunciavam a relação da 

população negra com o jornalismo. Em 1798, os negros organizaram a Revolta dos 

Búzios ou Revolução dos Alfaiates, em Salvador (Bahia), e criaram manifestos e 

boletins que foram colados pela cidade em uma versão do que chamamos hoje de 

jornal mural. Na década de 1820, também em Salvador, o jurista Antonio Pereira 

Rebouças (1798-1880) publicou O Bahiano - pela constituição e pela lei, que foi 

censurado e fechado. 

O Homem de Côr, assim considerado o primeiro jornal da imprensa negra, foi 

criado pelo tipógrafo e jornalista negro Francisco de Paula Brito (1809-1861), no Rio 

de Janeiro (PINTO, 2006).  

Na mesma época, foram criados outros títulos, a saber: O Cabrito, Brasileiro 

Pardo, O Lafuente, que publicaram a luta dos negros pelos direitos prometidos a 

todo cidadão. Em ordem cronológica, foram lançados os jornais:  

 O Homem de Côr, também chamado de O Mulato ou O Homem de 

Côr, da 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, da Tipografia Paraguassu: n. 1: 21 de outubro;  

 O Cabrito, da Tipografia Miranda e Carneiro: n. 1: 7 de novembro; e n. 

2: 20 de novembro; e  

                                                           
1 A imprensa, em geral, foi fundada no país em 1808, quando o príncipe regente D. João VI autorizou 

seu funcionamento por meio de decreto. Os primeiros jornais foram Correio Braziliense, dirigido e 
redigido por Hipólito da Costa, em Londres, e Gazeta do Rio de Janeiro, jornal publicado por 
portugueses (N. W. SODRÉ, 1999). 
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 O Lafuente, da Tipografia Paraguassu: n. 1: 16 de novembro. 

O início dos jornais no país foi marcado pela técnica encontrada em pasquim. 

De acordo com N. W. Sodré (1999), o formato dos jornais era in-4º, com quatro 

páginas. Outra característica comum deles era a referência encontrada nos títulos, a 

qual tratava de assuntos de interesse no momento, fossem eles de pessoas ou 

acontecimentos, ou fazia alusão quando não se podia falar diretamente.  

O custo de venda dos jornais variava conforme seu número de página. 

Custava 40 réis e, quando havia o dobro de número de páginas, seu preço era de 80 

réis. Diferente da forma com que o jornal ficou conhecido, na época a venda não 

acontecia nas ruas; as pessoas compravam exemplares isolados ou por assinatura 

nas próprias tipografias ou em lojas de livros. 

Por fim, outro aspecto é sobre a identidade de quem escrevia. Esses jornais, 

assim como o pasquim, não traziam o nome do redator. O Homem de Côr, por 

exemplo, trazia assinado apenas “O Redator”. 

O Homem de Côr foi lançado em 14 de setembro de 1833 e, do primeiro ao 

quarto número, segundo Pinto (2006), transcreveu o parágrafo 14 do artigo 179 da 

Constituição de 1824, que diz: “Todo o Cidadão pode ser admitido aos cargos 

públicos civis, políticos e militares, sem outra diferença que não seja a de seus 

talentos e virtudes”. Ao lado da transcrição, apresentou trecho de um ofício do 

Presidente da Província de Pernambuco, de 12 de junho de 1833: “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”.  

 

Figura 2 – Cabeçalho do jornal O Homem de Côr, n. 2 

 

              Fonte: O Homem de Côr, ano 1, n. 2. 1833. 
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De fato, a maior população urbana em condição escrava, juntamente com os 

negros, livres e libertos, encontrava-se na cidade do Rio de Janeiro. Segundo 

Karasch (apud PINTO, 2006, p. 63), “vários viajantes que estiveram no Rio na 

primeira metade do século XIX estimaram que cerca de 2/3 da população da cidade 

era de cor”, sendo chamada de “a cidade negra”. 

O Presidente da Província, apontado no jornal, e tantos outros políticos 

estavam temerosos dos “homens de cor” ocuparem espaços importantes na política 

e em repartição pública, uma vez que esses homens, em número bem maior, 

passaram a procurar cidades urbanas para conseguir emprego. A proposta da Corte 

foi dividir os cidadãos conforme a tonalidade da pele para distribuir cargos públicos. 

Por consequência, a hierarquização das posições sociais ficou explícita entre as 

classes hegemônicas e a fração liberta ou livre da situação de escravidão.  

Na edição número 5, um artigo d’O Homem de Côr rebate a circular do 

governo que instituiu a declaração obrigatória da cor dos cidadãos:  

 

Não sabemos o motivo por que os brancos moderados nos hão declarado 
guerra, há pouco lemos uma circular em que se declara que as listas dos 
Cidadãos Brasileiros devem constar a diferença de cor e isso entre os 
homens livres! A Constituição tantas vezes desflorada pelos moderados, é 
hoje apenas letras de que apreço nenhum fazem os liberais por excelência. 
Seria melhor que tomassem o conselho do Homem de Côr que não 
exasperassem os mulatos sempre amigos da lei e da ordem, e se 
deixassem de distinções que em verdade são fatalíssimas, mormente 
quando a Nação Brasileira se achava dilacerada pelos partidos, e quase 
forçada a um rompimento pelo golpe de Estado que estão dando os 
chimangos e imbecis; ao contrário a idéia de restauração que poderia 
produzir uma forte sensação será, com efeito, para os homens pouco 
pensadores abraçada com ardor; e se o nosso Governo quer a divisão das 
Classes [!] pensando que assim melhor nos terá debaixo do jugo, engana-
se. Só nas cacholas dos moderados poderá existir semelhante desvario, e o 
tempo o mostrará (n. 5, p. 2-3). 

 

Uma parte desses libertos e livres formava a elite africana ao ocupar, na 

estrutura social, posições estratégicas e ao liderar muitas revoltas escravas. Essa 

elite causava desconfiança nos homens brancos e intensifica a apreensão destes, 

quando os nomes dos redatores eram identificados nos jornais como parte de um 

grupo pertencente à raça negra.   

Como bem aponta Pinto (2006), são sugestivos os títulos dos primeiros 

jornais da imprensa negra: O Homem de Côr, Brasileiro Pardo e O Cabrito. No caso 

do jornal O Cabrito, a pesquisadora explica que os termos “cabrito” ou “cabra” 
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designavam pessoas negra. Assim, além de “cabrito”, a população negra na época 

era adjetivada como “de cor”, “pardo”, “mulato”, “crioulo”, “trigueiro”.  

No único número publicado do Brasileiro Pardo, o nome do pasquim remete à 

identificação de seus produtores. Na leitura de Lima (apud PINTO, 2006, p. 45): 

 

O título deste pasquim pode servir a algumas questões. A noção de 
brasileiro era noção a ser construída, que precisava ser defendida. No caso 
do Brasileiro Pardo, o primeiro termo não se ligava por exemplo à defesa do 
Estado-Nação e às noções de território, soberania, unidade, na medida em 
que se admitia outras formas de ser brasileiro: “Brasileiros adotivos”, 
“Brasileiros Natos”, “Brasileiros Brancos”. O segundo atributo do título talvez 
seja a mais interessante expressão ligada à identidade. Em primeiro lugar 
porque é indefinível de forma fixa e acabada. É também impossível tentar 
atribuir significados precisos e compartilhados, constantes a termos como 
cabra, caboclo, curiboca, mulato. Mesmo quando alguns discursos de época 
tentam defini-los o que se depreende é a inexistência de fronteiras rígidas. 
Um dos sentidos usuais da palavra pardo é a da união das “três raças”, o 
resultado homogêneo, a síntese, o amálgama. Não é esse o sentido do 
título do pasquim, pois o jornal não quer a “união das raças”, mas sim uma 
união explicitamente política entre vários brasileiros que permanecem com 
seus atributos de especificidade (adotivos, natos, brancos, pardos) contra 
as orientações moderadas. 
Na lógica discursiva escravista, o conteúdo de pardo é marcadamente 
social. Pouco provável seria a ocorrência de expressões como “pardo 
escravo”, assim como seria redundante o termo “preto escravo”. Pardo pode 
significar liberto. Um mesmo indivíduo que obteve a alforria passa de “preto” 
(isto é, escravo) a pardo. 

 

A expressão “brasileiro nato” contrapõe-se com os termos “cabra, caboclo, 

curiboca, mulato”, os quais demonstram desprezo social. Em relação ao termo 

“pardo”, seu sentido é o resultado da junção das três raças, mas nas relações 

sociais efetivas significa a transição de preto (escravo) para pardo (livre).   

N’O Cabrito, a marca da identificação de quem escreve para quem escreve 

está apresentada, quando o redator emprega, como sinônimas, essas designações: 

 

Brasileiros mulatos, um cabrito vosso patrício é quem vos vai falar; não é 
um filho de cacheu (sic), que se finge pardo para vos iludir; é um cabrito que 
hoje ainda tem manchas no corpo recebidas na rua da Quitanda, 
Pescadores, Rozario &c. &c: é um cabrito que não é moderado, e que não 
se unirá a eles enquanto forem protetores dos malvados chumbeiros (O 
Cabrito, n. 1, p. 2). 

 

Maurício José de Lafuente, mentor do jornal Lafuente, também marca a sua 

identidade e a de seus interlocutores no primeiro artigo em “Cidadãos Brasileiros de 

cor, escutai-lhes a voz [de Lafuente], ouvi-lhe os brados, e morrerão os déspotas 

que os tiranizam, e nos oprimem” e no trecho “e é possível, Cidadãos de cor, amigos 
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entusiastas da Liberdade que consintais que a corja de pelintras e de caturras vos 

açoite, vos assassine, vos deporte, e vos envie a ser pasto dos tubarões?” 

(Lafuente, n. 1, p. 1).  

Nesses trechos, a impressionante forma de se dirigir aos leitores por meio de 

traços da oratória marca um grupo de negros que não fazem parte da elite africana2. 

Essa elite é entendida aqui como aquela livre e alfabetizada, intelectual e com 

grande participação na cultura e em projetos sociopolíticos e não exatamente 

elevada no nível econômico. A parte que não faz parte dessa elite é a grande 

parcela sem acesso à palavra escrita. Por conseguinte, a difusão da cultura letrada 

era realizada pela leitura em voz alta. Conforme Antonio Candido: 

 

A ação dos pregadores, dos conferencistas de academia, dos glosadores de 
mote, dos oradores nas comemorações, dos recitadores de toda hora, 
correspondia a uma sociedade de iletrados, analfabetos ou pouco afeitos à 
leitura. Deste modo, formou-se, dispensando o intermédio da página 
impressa, um público de auditores, muito maior do que se dependesse dela 
e favorecendo, ou mesmo requerendo no escritor certas características de 
facilidade e ênfase, certo ritmo oratório que passou a timbre de boa 
literatura (apud PINTO, 2006, p. 65). 

 

Enfim, concorda-se com a pesquisadora Pinto (2006, p. 83), quando ela 

afirma que esse início da imprensa negra no Brasil marcou uma fala própria do 

negro, a qual se tornou pública, “não no subterrâneo da história, mas nas ruas, 

casas, tipografias, em lugares públicos e privados da cidade do Rio de Janeiro”. 

Esses primeiros jornais constituem-se instâncias discursivas e, como tal, 

possibilitam que as vozes (no caso, as negras) se manifestam e estabelecem sua 

identidade. No campo das complexidades que envolvem as construções identitárias, 

reforça-se o que comenta Hall (2000, p. 109): 

 

É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do 
discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais 
históricos e institucionais específicos, no interior de formações e práticas 
discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas. Além disso, 
elas emergem no interior do jogo de modalidades específicas de poder e 
são, assim, mais o produto da marcação da diferença e da exclusão do que 
o signo de uma unidade idêntica, naturalmente construída, de uma 
“identidade” em seu significado tradicional – isto é, uma mesmidade que 
tudo inclui, uma identidade sem costuras, inteiriça, sem diferença interna. 

 

                                                           
2 O termo “elite africana” é empregado pela estudiosa Pinto (2006), mas verificou-se que o termo “elite 

negra” é usado para referenciar a população negra do início do século XX.  
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Esses títulos, porém, tiveram duração brevíssima em 1833 e somente por 

volta de quarenta depois outros jornais foram lançados. Por exemplo, em Recife foi 

criado em 13 de janeiro de 1876 o jornal O Homem: Realidade Constitucional ou 

Dissolução Social, impresso na Tipografia Correio do Recife. Em Porto Alegre, foi 

publicado O Exemplo que durou de 1892 até 1930, quando a crise da bolsa de 

valores de Nova Iorque refletiu nas condições financeiras do jornal.   

Em São Paulo, dois títulos foram lançados: A Pátria - orgam dos homens de 

côr, em 1889, e O Progresso - orgam dos homens de côr, divulgado em 1899.  

A Pátria foi o primeiro a usar imagem em jornal da imprensa negra e a abrir 

espaço para anúncio publicitário, inserindo-se às modernizações editorais da época, 

segundo Pinto (2006).   

 

Figura 3 – Anúncio publicitário em A Pátria, n. 2 

 

 

A charutaria Aymoré foi um dos estabelecimentos especiais para venda desse 

periódico, servindo como ponto de sociabilidade, de correspondências, assinaturas 

etc., e, em agradecimento ao “especial obséquio” do lugar, era anunciada na folha. 

O Progresso, por sua vez, estreou em 24 de agosto de 1899. O redator-chefe 

era Theophlilo Dias de Castro e o redator secretário era José Cupertino. O escritório 

do jornal localiza-se na Rua das Flores, 45, mas a impressão era feita na Tipografia 

Soler, Rua del Riachuelo, 34. 
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Devido à falta de referências, não há informações sobre a periodicidade e 

tempo de existência desses jornais, mas ambos os jornais foram criados no contexto 

político e econômico inserido na recém República e no fim da escravidão 

No segundo número do jornal A Pátria, de agosto de 1889, a primeira página 

faz “homenagem aos grandes abolicionistas” com figuras dos abolicionistas brancos 

Visconde do Rio Branco (in memoriam), Feliciano Bicudo e Fernando de 

Albuquerque. A homenagem relacionava-se à promulgação da Lei 3.353, que 

declarou extinta a escravidão no país um pouco mais de um ano da criação do 

jornal. Há no mesmo número referência a Luiz Gama, José Bonifácio e o Fernandes 

Coelho que estavam na batalha pela abolição:  

 

Aos nossos leitores, no primeiro número do nosso jornal, oferecemos uma 
trindade que inscreveram seus nomes no coração dos brasileiros, que 
contraíram para com ela uma dívida sagrada. Em nosso segundo número, 
apresentamos outra não menos distinta. Qual será o homem de cor que não 
se curve ouvindo falar nesses beneméritos da pátria?  

A Pátria, n. 2, p. 4. 

 

O jornal aderiu-se ao republicanismo, porque parecia promissor: “Teremos 

sempre por divisa: Liberdade, Igualdade, Fraternidade. Abraçando por essa forma as 

doutrinas republicanas, porque só nela encontraremos a reabilitação de nossa raça 

estigmatizada pela escravidão” (A Pátria, n. 2, p. 4). A abolição foi uma forma de a 

monarquia no Brasil continuar; afinal, a pressão popular foi intensa. Nesse sentido, a 

Lei Áurea, de acordo com o jornal O Pátria, foi uma “tábua de salvação”; a princesa 

Isabel, regente na época, valeu-se da Lei para salvar os alicerces do trono. Depois 

da abolição, a República seria, então, um sistema a ser adotado no país e por meio 

dela uma maneira de igualdade social, com a possibilidade de os negros 

participarem do rumo do país.  

No entanto, a possibilidade da cidadania plena da população negra foi 

questionada no jornal: “Chama-nos paulistas porque tivemos nosso berço na cidade 

de São Paulo, legendária e heróica pelos brilhantes feitos de seus filhos, porém nós 

que somente podemos dizer: Aqui nesta parte da América do Sul, tivemos nosso 

berço, mas onde está nossa Pátria? ” (A Pátria, n. 2, p. 2). O texto jornalístico 

continua nesse questionamento, uma vez que foram três séculos de história do 

Brasil, “onde se escreveu o martirológio dos infelizes filhos d’África escravizados no 

Brasil, (...) onde [os escravocratas] esses malvados seres nutriam a terra com os 
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corpos de nossos avós e pais e regavam-na com o seu sangue e com as suas 

lágrimas! ” 

Esse segundo número de A Pátria também comenta, em artigo “13 de maio 

em São Paulo”, assinado por Arthur Carlos, sobre como a cidade de São Paulo 

comemorou o primeiro aniversário da Lei Áurea. O poder público expressou 

intolerância a qualquer agitação popular, assegurando atmosfera de normalidade: 

 

O modo frio com o qual foi acolhida aquela data em São Paulo demonstra 
evidentemente a falta de patriotismo que existe entre nós! Parece incrível? 
Que numa província como a nossa, que tem sido sempre a primeira nas 
demonstrações de amor pela pátria, depois de um ano decorrido do 
aniversário da lei que libertou o Brasil da mais degradante nódoa não 
procurasse dar uma prova mais viva, mais entusiasta pela realização desse 
grande fato, no qual foi a maior obreira. 
Os dias 12 e 13 de maio do corrente ano em nada diferiram dos comuns, 
senão pelo zelo especial que teve a nossa polícia em mandar espancar e 
pisar a patas de animais os transeuntes que saíram de suas casas em 
busca de festas e que, completamente desenganados, tiveram de recolher-
se a seus lares porque a prudência assim os aconselhava. 

A Pátria, n. 2, p. 4. 

 

A comemoração, então, resultou em poucos eventos como umas iluminações 

nas ruas e alguns batuques.  

O jornal O Progresso - orgam dos homens de côr, por sua vez, também 

objetivava fortalecer a população negra e denunciar a discriminação racial cotidiana. 

Nesse contexto histórico de fim de século, acreditava-se no fim da estratificação por 

causa de cor ou raça, porém, como denuncia o jornal: 

 

Proclamou-se a República, o governo da igualdade, da fraternidade e 
quejandas liberdades. No movimento republicano, contavam-se muitos 
pretos e mulatos (que vêm a dar no mesmo) que prestavam e prestam 
serviços inolvidáveis ao novo regime. 
Esperávamos nós, os negros, que, finalmente, ia desaparecer para sempre 
de nossa pátria o estúpido preconceito e que os brancos, empunhando a 
bandeira da igualdade e fraternidade, entrassem em franco convívio com os 
pretos, excluindo apenas os de mau comportamento, o que seria justíssimo. 
Qual não foi, porém, a nossa decepção ao vermos que o idiota preconceito 
em vez de diminuir cresce; que os filhos dos pretos, que antigamente eram 
recebidos nas escolas públicas, são hoje recusados nos grupos escolares; e 
que os soldados pretos que nos campos de batalha têm dado provas de 
heroísmo, são postos, oficialmente, abaixo do nível de seus camaradas; que 
para os salões e reuniões de certa importância, muito de propósito não é 
convidado um só negro, por maiores que sejam seus merecimentos; que os 
poderes públicos em vez de curar do adiantamento dos pretos, atira-os à 
margem, como coisa imprestável?  

O Progresso - orgam dos homens de côr, n. 1, p. 3. 
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De forma geral, os jornais do fim do século XIX denunciavam as estruturas 

sociopolíticas já existentes no início da imprensa negra e permaneceram inalteradas 

mesmo depois da abolição e assunção do novo regime político republicano. 

Portanto, a imprensa negra, como no caso do jornal A Pátria, “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), e, como o jornal O Progresso fomenta,  

 

é preciso que a aurora do século XX, ao saudar este pedaço do continente 
americano, onde se acham sepultados os restos de nossos maiores, bem 
haja o nosso sometimento [respeito/abnegação] nessa ânsia de progredir; 
que dele se desprenda o retalho de torpezas que se apega ao manto velho 
do século XIX, sendo atirado à noite do esquecimento; que uma geração 
capaz, ativa e feliz surja triunfante na conquista do Bem, na realização dos 
nobres ideais. 
E para isso é necessário que não demoremos em construir o nosso núcleo 
social, no qual fiquem concentradas todas as nossas forças, derivando dele 
as boas intenções que temos em prestar o nosso auxílio desinteressado à 
raça a que pertencemos. 

 O Pátria, n. 1, p. 1. 

 

Para compor o quadro social do país, imigrantes italianos, espanhóis, entre 

outros povos europeus, chegaram ao Brasil e, entre 1880 e 1914, ocorreu uma 

grande imigração. Ao mesmo tempo, leis nacionais, como a promulgada em 1890, 

fecharam as fronteiras contra os negros africanos ou não com proibição de sua 

entrada no país.  

Essas duas situações levaram, respectivamente, à exclusão do negro na lavoura 

devido à troca de mão de obra negra pela branca imigrante e ao controle maior do 

governo sobre os negros. Em um artigo assinado por Bernardino Ferraz, o autor 

acusa essa exclusão do negro no sistema de trabalho: 

 

Como se pode explicar semelhante anomalia? Muito bem, respondemos 
nós – o europeu na fazenda é um mártir: o clima, o sistema de alimentação 
e o trabalho agreste fazem com que ele, depois de um ano de trabalho, no 
qual forra um peculiozinho, se retire para a cidade, tornando-se um 
negociante em qualquer escala. 
No estado de São Paulo há uns 300.000 trabalhadores europeus nas 
fazendas, os quais não dão vazão ao trabalho que em 1887 era feito com 
folga por 100.000 pretos! O desprezo dado aos pretos pelos fazendeiros é 
uma das principais causas da crise da lavoura. 
Depois da abolição, um preto limava mil pés de café por 40 $000 anuais, 
hoje o europeu limpa por 80$ 000; um preto colhia um alqueire de café por 
300 réis, e hoje o europeu colhe por 1$000. (...) Os pretos em todos os 
pontos de vista devem ser preferidos aos estrangeiros para o trabalho 
agrícola; e nem se diga que o trabalho do europeu supera o do nacional, 
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porque dizem que o europeu trabalha impulsionado pela inteligência (...) O 
governo paga, além da passagem, 70$000 por imigrante agrícola, o qual 
não pára na fazenda e absolve essa quantia dos cofres públicos, sem o 
mesmo resultado para a lavoura e prova do Estado. Se esse dinheiro 
revertesse em benefício da educação agrícola dos nacionais, que grandes 
vantagens não seria para a lavoura e para o estado. 

 O Progresso, n. 1, p. 4. 

   

A lavoura estava em crise no fim do século XIX e o governo considerou que 

imigrantes brancos (mais inteligentes) conheceriam melhor a lavoura do que os 

negros (atrasados nos conhecimentos modernos de trabalho) que já trabalhavam 

nela. Diante dessa situação de trabalho e do controle exercido sobre os negros, 

Bernardino Ferraz, no mesmo artigo, brada um caminho contra esse racismo 

biológico:  

 

A vós homens pretos, por honra de nossa raça, por glória de nossos avós 
que morreram no árduo trabalho de fazerem fortuna pública e particular de 
nossa pátria, pedimos por tudo quanto mais caro vos possa ser: educai-vos, 
educai vossos filhos, ensina-lhes o caminho do dever que tem por ponto de 
partida o trabalho e a instrução. 

 O Progresso, n. 1, p. 3. 

  

Com a chegada do século XX, a imprensa negra não teve sequência em São 

Paulo. Em contrapartida, Rio Grande do Sul passou a produção da imprensa feita 

por negros em defesa de seus interesses. Até então, no estado gaúcho, de acordo 

com o historiador Santos:  

 

Nenhum jornal mostrava-se disposto a discutir e informar sobre questões e 
problemas que diziam respeito aos negros. Além disso, quase todos os 
grupos étnicos imigrantes dispunham de periódicos próprios e a imprensa 
operária, da qual a maioria dos negros fazia parte, não demonstrava 
vontade política para discutir e divulgar as questões relativas aos homens 
de cor (apud PINTO, 2006, p. 156-157). 

 

Baluarte, de 1903, é considerado o primeiro periódico da imprensa negra de 

São Paulo a surgir no início do novo século. Além desse jornal, apenas outro foi 

criado – O Menelik – publicado a partir de 1915. Porém, a década de 20 foi marcada 

com muitos outros jornais criados, entre eles O Clarim da Alvorada, que surgiu em 

1924, sob o nome de O Clarim, mantendo ativo até 1932, seguido de Novo 

Horizonte (1946-1961), Progresso (1928-1931) e A Voz da Raça (1933-1937).  

Em relação ao Estado de São Paulo, a estudiosa Ferrara (1986) classificou 56 

jornais, entre eles:  
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 no primeiro período: de 1915 a 1923, O Menelik (1915), A Rua (1916), O 

Xauter (1916), O Alfinete (1918), O Bandeirante (1919), A Liberdade 

(1919), A Sentinela (1920), O Kosmos (1922) e Getulino (1923);  

 no segundo período, de 1924 a 1937, O Clarim da Alvorada (1924), Elite 

(1924), Auriverde (1928), O Patrocínio (1928), Progresso (1928), Chibata 

(1932), Evolução (revista 1933), A Voz da Raça (1933), Tribuna Negra 

(1935) e A Alvorada (1936); e,  

 no terceiro período, de 1945 a 1963, Alvorada (1945), Senzala (revista 

1946), União (1948), Mundo Novo (1950), Quilombo (revista 1950), A Voz 

da Negritude (1953), O Novo Horizonte (1954), Notícias de Ébano (1957), 

O Mutirão (1958), Hífen (1960), Níger (revista 1960), Nosso Jornal (1961) e 

Correio d´Ébano (1963). 

O site Imprensa Negra Paulista é uma criação em parceria com a Ferrara, 

pesquisadora do material, e Instituições como a Universidade de São Paulo (USP), 

para tornar determinados jornais da empresa negra disponíveis para qualquer 

usuário da Internet no endereço http://biton.uspnet. usp.br/imprensanegra/. 

 

                    Figura 4 – Entrada do portal Imprensa Negra Paulista 

 

                   Fonte: http://biton.uspnet.usp.br/imprensanegra/ 

 

No link “Sobre o acervo”, a pesquisadora Miriam Nicolau Ferrara explica a 

plataforma: 

 

A coleção de jornais da imprensa negra que deu início ao conjunto que 
compõe o universo deste site foram reunidos junto aos velhos militantes dos 
movimentos negros. Esses jornais foram coletados no âmbito da pesquisa 

http://biton.uspnet/
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que realizei para minha dissertação de mestrado A Imprensa Negra Paulista 
(1915-1963) aprovada em 1981 na FFLCH-USP. O interesse pelo assunto 
foi despertado em 1975, quando li no extinto Jornal da Tarde a 
reportagem Os jornais dos netos de escravos. 
Comecei a busca pelos jornais, no início sem sucesso. Em 1976, no 
entanto, consegui o contato de Jayme de Aguiar, que havia editado O 
Clarim da Alvorada. Fui procurá-lo e perguntei se poderia me ajudar. Ele me 
olhou firmemente, levou as mãos à cabeça e disse: “mas filha, eu não sabia 
que o que eu fiz era tão importante! Me acompanhe”. No andar superior da 
casa, subiu em um banquinho e de cima de um armário foi tirando pacotes 
com os jornais. Impossível descrever o que senti naquele momento. 
Esse foi meu primeiro contato com os velhos militantes. Ao me contar sobre 
o Clarim da Alvorada, o Sr. Jayme falou de José Correia Leite, que também 
forneceu grande parte do material que compôs esse universo. O Velho Leite 
concedeu entrevistas riquíssimas em conteúdo, mas principalmente em 
sentimentos e lições de vida. 
A partir daí, entrevistei Dr. Francisco Lucrécio, Raul Joviano do Amaral, 
Henrique Cunha, Prof. Pedro Paulo Barbosa e Ironides Rodrigues, cada um 
com sua visão crítica, mas todos convergindo para um mesmo ponto: a 
questão do negro na sociedade brasileira. Também contribuiu com 
relevantes informações o jornalista e escritor Oswaldo de Camargo, editor 
da Revista Niger, que integra esse acervo. A participação e o interesse do 
professor e amigo Clovis Moura foram decisivos para o desenvolvimento da 
pesquisa. 
Foi dessa maneira que iniciei o mergulho nesse universo apaixonante, 
tentando, a partir desses jornais, entender a visão do negro pelo negro e 
para o negro, especificamente em São Paulo. 
A primeira publicação de materiais desse acervo ocorreu por iniciativa da 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (IMESP), que em 1984 
lançou Imprensa Negra, uma coletânea de fac símiles de alguns jornais, 
com estudo crítico de Clovis Moura e legendas de minha autoria. Essa 
publicação foi relançada pela IMESP, em 2003, por iniciativa da Comissão 
de Jornalistas pela Igualdade Racial (Cojira) do Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais no Estado de São Paulo. Em 1986 a dissertação foi publicada 
na coleção Antropologia – FFLCH-USP, com prefácio de Clovis Moura. 
Os exemplares originais do material coletado em campo durante a pesquisa 
foram microfilmados e depositados no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB-
USP) para sua melhor conservação. Outra parte desse material foi 
direcionada para o Centro de Documentação e Memória (Cedem) da 
UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. 

 

A pesquisadora oferece ao leitor um breve panorama dos passos de coleta de 

dados relativos aos jornais, da colaboração entre instituições para viabilizar o site e 

da própria história da imprensa negra.  

Neste e em outros documentos, Miriam Ferrara relata a importância para a 

sua pesquisa do encontro com os fundadores do jornal O Clarim da Alvorada – 

Jayme Aguiar e José Correia Leite – ocorrido em 1976. Entre os originais das 

edições do jornal que Ferrara ganhou deles, o da edição de 1940 está com 

dedicatória assinada provavelmente por Jayme Aguiar. 

 

 

https://cojira.wordpress.com/
http://biton.uspnet.usp.br/imprensanegra/?p=239
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      Figura 5 – Dedicatória feita à pesquisadora Miriam Ferrara 

 

     Fonte: O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1940, p. 1. 

 

No link “Jornais”, consta a lista de títulos dos jornais que foram microfilmados 

e disponibilizados no site. Cabe ao usuário apenas clicar sobre o título para o jornal 

abrir.  

 

Figura 6 – Títulos disponíveis no site Imprensa Negra Paulista 

 

                Fonte:  http://biton.uspnet.usp.br/imprensanegra/index.php/periodicos/ 

 

Os jornais do primeiro momento da imprensa negra intitulavam-se com nomes 

mais explícitos sobre quem escrevia e quem seria o público. Lembrando Pinto 

(2006), eram títulos “sugestivos”. Diferente desses primeiros jornais, grande parte 

dos títulos a partir do século XX são mais sutis, com exceção de, por exemplo, A 

Raça, Senzala, Voz da Negritude. O título O Menelik - Orgam noticioso, literário e 

crítico dedicado aos homens de cor, publicado em 1915, não remete 
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instantaneamente à imprensa própria da voz negra, exceto a última parte. O redator 

explicou a origem do título: 

 

Fundou-se então este jornal o qual buscou adquirir um nome, que não 
deveria, mas era esquecido dos homens de côr, é esse nome o de Menelik 
II, o grande rei da raça preta, falecido em 1913. Surgiu então a fundacção 
deste jornal com a denominação de “O Menelik”.  
 

 

Menelik foi o nome do imperador da Abssínia (atual Etiópia), que expulsou os 

italianos do seu país, questionando as convicções europeias sobre a superioridade 

branca sobre as demais etnias. Os negros do bairro Bexiga, da cidade de São 

Paulo, eram apelidados de “meneliks”, em tom pejorativo, pelos italianos que viviam 

nesse bairro paulistano.  

Deocleciano Nascimento fundou o jornal O Menelik e também foi redator do 

Auriverde, redator e diretor de A Voz da Raça e colaborou para outros jornais, entre 

eles Kosmos, Elite e O Clarim da Alvorada. Na primeira página do jornal, há uma 

explicação: 

 

Como resa no cabeçalho deste jornalsinho: Orgam men sal, noticioso, 
critico e literario dedicada aos Homens de Cor, é necessario agora que o 
leitor compreenda que é o destino que cada uma destas palavras tomam, 
ou função que exercem. 
a) E’ mensal, porque destina aparecer de mez a mez. 
b) E’ noticioso para travarmos conhecimentos de factos que se dão e pass 
am sem previo conhecimento da classe nossa. 
c) E’ critico (só entre a classe) para colher os ditos philosophicos que 
navegam nos nos labios desse povo. 
d) E’ literario para mostrar ao mundo as sabedorias que occultamente 
vaguea no cerebro da classe. 
e) E’ dedicada aos homens de cor para prestar-lhe, homenagens.  

O Menelik, n.1, p.1. 

 

Outro jornal, cujos leitores também receberam explicação sobre seu nome, foi 

O Xauter, criado em São Paulo no início de 1916: 

 

O que quer dizer Xauter? 
Ora uma palavra que a primeira vista parece muito com qualquer cousa 
extrangeira, pode muito bem ser franceza ou allemã; mas assim sendo 
pode-se pronunciar de qualquer forma, porque ninguem tem obrigação de 
saber linguas extrangeiras. [...] 
Para gaudio de nossos leitores avidos de sabedoria ahi vae a resposta: 
Xauter significa, guia dos caminhantes nos areaes da Arabia deserta. 
(Veja diccionario de Fonseca e Roquete pag. 967, columna segunda, linha 
35.a). 
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Pois bem, levem o Xauter a beira da estrada do deserto, que elle cumprirá o 
seu dever. 

O Xauter, n.2, p.1. 

 

Em 1918, surgiu outro jornal: O Alfinete: Orgam Litterario, critico e recreativo 

dedicado aos homens de cor. Seu objetivo era “alfinetar” as pessoas e criticar seu 

comportamento. Um exemplo de crítica é sobre a falta de mobilidade social e 

desemprego pós-abolição:  

 

Mas de que serviu finalmente a lei do abolicionismo no Brazil? 
Unicamente para mostrar ao extrangeiro a nossa apparente civilização, 
porque se ella aboliu a escravatura official, implantou o servilismo particular; 
se derrubou o regimen de escravas obrigatorios impoz o de servos 
voluntarios. 
Quem são os culpados dessa negra mancha que machuca eternamente a 
nossa fronte 
Nós, unicamente nos que vivemos na mais vergonhosa ignorancia no mais 
profundo absecamento moral, que não comprehendemos finalmente a 
angustiosa situação em que vivemos.  

O Alfinete, n. 1, p.1. 

 

O Kosmos, fundado em 1922, também apontou para os problemas vividos 

pela comunidade negra. No excerto a seguir, de junho de 1924, a discriminação e o 

preconceito são denunciados: 

 

Lá no monte eleva-se um castello, mais além, outroe outro. Cá em baixo, 
um casebre rustico na apparencia e humilde no estylo, porem, encerrando 
em seu todo um passado de glorias e conquistas. (...) 
Nos castellos que se erguem nobres pelo effeito da arhitectura, que se 
elevam orgulhosos pelo trabalho artístico, só se premidita m os crimes e as 
infamias! (...) Contraste! 
O casebre é o tempo da educação e do ensino, os castellos antros da 
depravação e da deshonra. Aquele, dá luz e compreensão, ao passo que 
estes encerram crimes e devassidões!  

O Kosmos, n. 25, p.8. 

 

Em síntese, o primeiro século da imprensa negra marcou-se pela 

descontinuidade dos jornais, mas eles buscaram oferecer informação e ideias 

referentes à consciência identitária, aos problemas e às realizações dos produtores 

e leitores negros.  
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1.2. Contexto da fundação d’O Clarim 

 

O fim da escravidão, em 1888, não marcou o início de uma igualdade social 

para os negros. Assim, no início do século XX, eles emergiram como grupo social 

em luta por uma formação identitária e empoderamento, e a imprensa, em especial a 

negra, continuou a ser uma ferramenta de representatividade desse grupo.  

A história do negro pós-abolição, no Brasil dessas primeiras décadas do 

século XX, insere-se na perspectiva da história vista de baixo, pois o negro é o 

homem comum e suas práticas culturais são consideradas cotidianas, longe dos 

grandes relatos dos grandes feitores históricos. Na concepção de Certeau (2007, p. 

36),  

 

o cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), 
nos pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão no 
presente. [...] O cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a partir do 
interior. [...] É uma história a caminho de nós mesmos, quase em retirada, 
às vezes velada.  

 

O cotidiano passou a ser relacionado aos homens comuns ou ordinários, 

cujas ações e ideias passaram a ser consideradas um motivo temático de estudos. 

No esclarecimento desse autor, o homem comum é visto como mais fraco na escala 

social, mas para Certeau esse mesmo homem é inteligente e criativo, cujas práticas 

culturais são diferenciadas dos grandes relatos históricos e se constituem 

microrresistências contra a dominação social.  Nesse contexto, o cotidiano destitui o 

homem comum de seu status de ser passivo.  

No caso social dos negros, de um lado, há o agravante de que eram vistos 

como objeto de compra/venda em sua condição escrava; logo, além do próprio 

status de grupo social passivo e fraco, próprio do homem comum, a condição de ex-

escravo ou descendente o rebaixa ao nível degradante perante à sociedade 

dominante. De outro lado, como homem comum, o negro é igualmente criativo e 

crítico em suas práticas culturais.  

   Na experiência de Leite (1992, p. 81), o fundador do jornal O Clarim da 

Alvorada: 

 

Sempre é bom reprisar o óbvio sobre a questão do negro ter saído da noite 
escura de três séculos de escravidão e caído na marginalidade. Depois 
daqueles horrores todos, houve o desamparo, nenhum apoio. Nós 
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estávamos próximos de “88” nos anos 20. Eram trinta e poucos anos. Dava 
a impressão que a gente estava ainda com a sombra da senzala na frente. 
O negro - como até hoje continua sendo – era um elemento desamparado, 
não tinha retaguarda. Era vítima de tudo quanto era injustiça. 
 

  

A cidade de São Paulo intensificou essa situação de desamparo devido ao 

abandono e à pauperização do negro. Os negros moravam em cortiços ou ficavam 

na rua, porque faltava moradia para eles. Um dos grandes motivos era a dificuldade 

de conseguir trabalho. De forma geral, viviam em péssimas condições, sem o 

mínimo de higiene, em espaços compartilhados com várias pessoas. Essa falta de 

estrutura básica refletiu na relação familiar. Os pais tinham subemprego e os filhos 

ficavam sozinhos. As crianças trabalhavam de forma instável e eram mal 

remuneradas. Na síntese de Balsalobre (2010, p. 29): 

 

O agravamento da vida social desorganizada, a dificuldade de manter o 
emprego, a desilusão e desesperança fizeram com que os negros 
deixassem de acreditar em sua capacidade e possibilidade de inverter essa 
situação. Interiorizaram uma aceitação fatalista do presente, não só não 
buscando soluções, como principalmente agravando-as, desqualificando 
totalmente as suas vidas, caminhando para os vícios como o alcoolismo e a 
prostituição, assim como para a criminalidade. O que muitos denominavam 
de “vícios da raça” não eram inatos, e sim um reflexo, uma reação contra o 
abandono social. 
 

 

Os negros foram prejudicados em sua integração na sociedade paulistana. De 

acordo com Fernandes (apud BALSALOBRE, 2010), três fatores prejudicaram essa 

integração, sendo eles: a própria expansão urbana de São Paulo por não promover 

conexão com o progresso agrário, a competição desleal entre os negros e os 

imigrantes no campo de trabalho e a ideologia burguesa, baseada na visão 

tradicionalista e dominação patrimonialista. 

No início do século XX, a cidade de São Paulo contava com o seguinte 

número populacional: 

                           Quadro 1 – População na cidade de São Paulo 

Grupo específico Número 
populacional 

Italiano 44.854 

Negros (pretos e pardos) 14.258 

Portugueses 14.209 
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Espanhóis 4.727 

Alemães 2.320 

Franceses 1.107 

Austríacos 948 

Outras nacionalidades 3.303 

                            Fonte: Carvalho, 2009, p. 62. 

 

Enfim, a população da cidade de São Paulo aumentou de 31.385 para 580 mil 

entre 1872 e 1920.  

São Paulo constituía-se de áreas básicas econômicas, tais como exportação 

de produtos tropicais, estabelecimentos comerciais, negociações locais e 

estrangeiras, agentes financeiros, profissionais liberais, burocratas, fabricantes, 

artesãos, operários especializados. Essas áreas cresceram com a crise do sistema 

escravista, levando à modernização urbana com número elevado de empresas.  

 

Quadro 2 – Crescimento de indústria em São Paulo 

 
 
 

Ano  

 
Brasil (A) 

 
Estado de São Paulo (B) 

 

Número 
de 

empresas 

Capital 
(contos) 

Força  
Motriz 
(CV) 

Número  
Operários  

Número 
de 

empresa 

Capital 
(contos) 

Força  
Motriz 
(CV) 

Número  
Operários  

 
1907 

 
3.258 

 
653.555 

 
109.284 

 

 
149.018 

 
326 

 
127.702 

 
18.301 

 
24.186 

 
1920 

 
13.336 

 
1.815.156 

 
310.424 

 

 
275.512 

 
4.145 

 
537.817 

 
94.099 

 
83.998 

Crescimento 
       (%) 

 
309% 

 
178% 

 
184% 

 
85% 

 
1171% 

 
321% 

 
414% 

 
247% 

 
Fonte: CARVALHO, 2009, p. 104. 

 

A cidade, enfim, passou a se expandir. A parte leste (Brás) transformou-se em 

bairro comercial e reduto do operariado; o norte marcou-se com a Estação da Luz, 

que se tornou o centro de atividade, sendo ocupado pelos grupos sociais mais 

pobres; o sul e o sudoeste não contavam com linha férrea e sentiam a pressão de 

ser espaço residencial; o noroeste (Santa Efigênia e Campos Elíseos) marcava a 

cultura e os interesses urbanos da elite. Os bairros populares tinham ruas estreitas 

cortadas por estabelecimentos industriais e as moradias densamente povoadas, 

bem como não tinham saneamento básico, com esgoto a céu aberto e propensos à 
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transmissão de doenças. O leste, por sua vez, povoado sobretudo de italianos, 

também estende-se apresentava ruas sujas, esgotos lodosos, precisando drenar o 

solo.  

Devido ao seu centro industrial, o número de migrantes em São Paulo 

aumentou entre 1910 e 1920, correspondendo a 1,13% da população brasileira. A 

concentração da população negra (parda e preta) é indicada em censo da época, 

verificado no quadro.  

 

Quadro 3 – Distribuição da população nas regiões da cidade de São Paulo 

Região Brancos Caboclos Pardos Pretos 

Norte e Sul 
da Sé 

88.3% 0.40% 6.3% 5.0% 

Santa Ifigênia 86.4% 0.30% 8.9% 4.4% 

Consolação 89.2% 0.70% 5.2% 4.9% 

Brás 93.1% 0.30% 3.3% 3.3% 

Subúrbios 75.1% 0.20% 15.3% 9.4% 

Fonte: CARVALHO, 2009, p. 62. 

 

Em relato de dois negros, que viveram no período: 

 

Os negros eram quase tantos quanto os italianos, na época, em São Paulo, 
[mas] viviam totalmente desintegrados. Os imigrantes – na indústria e 
comércio. Para o negro sobrava só a tarefa de lavar casas, limpar 
escritórios, carregar lenhas e outras cargas. Éramos todos subempregados. 
Via-se muito, na época, negros puxando carrocinhas pela cidade ou 
fazendo ‘ponto’ na [rua] Quintino Bocaiúva, com latas e escovões nas mãos, 
à espera de ser chamado para limpar uma casa aqui, raspar um assoalho 
ali. 
O negro, como se diz na gíria atual, tinha que se virar. Tiveram que criar 
várias fontes de trabalho, como carregadores, limpadores de quintal, 
empregados domésticos, carpidores de ruas, lavadores de automóveis, 
todos empregos, que não existiam, o negro criou, o próprio engraxate, o 
vendedor de jornal, o trabalhador em pequenos sítios, trabalhos criados 
para a sua subsistência porque os fazendeiros não aceitavam o trabalho do 
negro (CARVALHO, 2009, p. 38-39).  

 

Nas três primeiras décadas do século, em São Paulo, os negros formaram 

uma população dependente juntando-se em seu estado de pauperização a grupos 

mais pobres da população, tal como os operários. No entanto, com a condição de 

homem livre, o negro passou a ter outra percepção de seu papel na sociedade. 

Conforme Bastide e Fernandes, essa nova compreensão: 
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De um lado, alimentava ela uma atitude de reação latente entre a 
associação de cor de pele e uma situação social degradante. Mas de outro, 
sublinhava a excelência dos valores da camada racial dominante, à medida 
que os transformava em símbolo de dignidade e de independência, e 
desencadeava sentimentos de inferioridade, que compelia as pessoas de 
cor livres a evitar o convívio com os brancos (apud BALSALOBRE, 2010, p. 
18). 

 

Uma das consequências dessa compreensão é fundação da Frente Negra 

Brasileira em 1931, em São Paulo, por um grupo de negros. No primeiro artigo de 

seu estatuto, verificam-se as necessidades e desejos desse grupo: 

 
Art.1º - Fica fundada nesta cidade de São Paulo, para se irradiar por todo o 
Brasil, a Frente Negra Brasileira, união política e social da Gente Negra 
Nacional, para a afirmação dos direitos históricos da mesma, em virtude da 
sua atividade material e moral no passado e para reivindicação de seus 
direitos sociais e políticos, atuais, na Comunhão Brasileira (ESTATUTO DA 
FRENTE NEGRA BRASILEIRA, 1991).    

 

Ressalta-se que as associações de negros já existiam desde 1902. Até 1937, 

123 associações negras existiam apenas na cidade de São Paulo, não incluindo 

nesse número as associações exclusivamente esportivas e carnavalescas. Elas, no 

entanto, possuíam caráter cultural e beneficente, sem propor luta política 

organizada. Devido aos bairros e áreas restritas, em que as associações brancas se 

recusavam aceitar negros em seus quadros, formou-se um grande número de 

entidades de comunidade negra, como as já referidas associações, grêmios e 

jornais. Alguns pontos passaram a ser frequentados pelos negros: as imediações da 

Praça da Sé, a Praça João Mendes, o Largo do Palácio (hoje Pátio do Colégio), o 

Largo do Riachuelo, Barra Funda, os bares no largo do Piques, na praça João 

Mendes e na rua Barão de Paranapiacaba.  

As primeiras associações negras eram beneficentes com finalidade de 

estabelecer relações sociais de lazer. Sem fins lucrativos, converteram-se em 

grêmios recreativos, espaços dançantes, esportivos, literários, cordões 

carnavalescos. Muitas possuíam um estatuto e eram conduzidas por um presidente, 

que era auxiliado por uma diretoria eleita. Seus recursos financeiros vinham do 

pagamento das mensalidades dos sócios, além das formas de arrecadação, como 

de bilheteria nos bailes, realização de eventos beneficentes e circulação do livro de 

ouro. As associações foram vitais, porque cultivaram o autorrespeito e a 

solidariedade, bem como auxiliaram na ressocialização do negro.  
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   Quadro 4 – Principais associações negras paulistanas 

Entidade Fundação Inscrição/Data Tipo 

Irmandade de Nossa Senhora dos Homens 

Pretos 11/03/1895 17 Religiosa 

Irmandade de São Benedicto da Cidade de 

São Paulo 1 7/02/1896 23 Religiosa 

Clube 28 de Setembro 1897  Recreativo 

Sociedade 13 de Maio 1902  Recreativo 

Sociedade Cooperativa dos Homens Pretos 1902 1904 Cooperativa 

Clube 13 de Maio dos Homens Pretos 18/11/1902 114 Beneficente 

Sociedade Protectora dos Pobres 24/11/1904 160 Beneficente 

Clube 15 de Novembro 1907  Beneficente 

Sociedade Beneficente dos Homens de Cor 08/01/1909 254 Beneficente 

Associação Beneficente Amigos da Pátria 13/05/1908 19/11/1909 Beneficente 

Club Dançante 20 de Julho 21/10/1911 339  Beneficente 

Clube Recreativo Paulistano 1912  Beneficente 

Sociedade Internacional Beneficente de 

Chauffeurs do E.SP 27/5/1912 358 Beneficente 

Centro de Federação dos Homens de Cor de 

São Paulo 04/09/1914 431 Beneficente 

Sociedade Beneficente Grupo 13 de Maio 13/05/1915 13/4/1924  Beneficente 

Grupo Recreativo 6 de Maio 1917  Beneficente 

Brinco das Princesas 1917  Beneficente 

Associação dos Homens Unidos 1917 20/3/1917  Beneficente 

Sociedade Beneficente Feminina Arte 

Culinária 1920 1920 Beneficente 

Grêmio Dramático Recreativo Kosmos  1908 02/12/192–837  Beneficente 

Grupo Recreativo Princesa do Norte 1921   

Centro Recreativo da Liberdade 15/03/1922 865  

Centro Humanitário José do Patrocínio 11/10/1923 994  

Sociedade Dansante 28 de Setembro 10/11/1924 1087  

   Fonte: CARVALHO, 2009, p. 65. 

 

Muitas dessas associações publicavam jornal, aproximadamente 30 jornais, 

por lideranças negras no período entre 1907 e 1937. Os jornais mais conhecidos 

desse período são:  

 O Menelik (1914);  
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 O Patrocínio (1913);  

 A Pérola, do Clube Dançante 15 de Novembro (1912);  

 O Binóculo (1915);  

 O Xauter, criado para combater o Menelik e o Binóculo (1915);  

 O Alfinete (1919);  

 A Liberdade (1920);  

 A Princesa do Norte (1920); 

 Kosmos, órgão do Clube Recreativo Kosmos (1922). 

Apenas em 1930, o movimento negro adquiriu novo conteúdo, voltado para o 

desamparo vivido pelos negros. No caso de a Frente Negra Brasileira, essa 

associação propôs reconhecer o racismo, combatendo o mito de democracia racial, 

vigente no país. A proposta não era de segregação e havia condenação a atitudes 

de ódio; a proposta era de integração ao intencionar, por exemplo, a frequência dos 

negros nas escolas dos brancos.  

No início do século, o movimento negro contou com outro grupo importante 

que foi o jornal O Clarim da Alvorada, fundado em 1924 por Jayme de Aguiar e José 

Correia Leite. O jornal cresceu e ganhou respeito do público-leitor por ser cada vez 

mais denunciador e reivindicatório. Os fundadores do jornal, principalmente José 

Correia Leite, e os outros membros buscaram unir os negros em uma única 

instituição, agregando todas as associações. O jornal iniciou uma campanha para 

fundar um partido político, o Congresso da Mocidade dos Homens de Cor, mas 

devido a desconfianças, críticas contrárias e outras dificuldades, propôs a criação de 

uma Associação Cristã de Moços de Cor, que também não teve sucesso. Em 03 de 

fevereiro, fez a primeira chamada para a realização do Congresso da Mocidade 

Negra de São Paulo. 

Congresso da Mocidade Negra de São Paulo 
A nossa missão como arautos das idéias moças da geração que neste 
instante está se estabilisando, arrastou-nos à temeridade de o cogitarmos a 
realização de um Congresso da Mocidade Negra de São Paulo, cujo 
escopo, será o de reunir a nata dos intellectuaes da raça, ao mesmo tempo 
que constituirá, um passo gigante no instante. 
Cremos que tal congregação de carácter social pela raça, será uma céllula 
que palpitará com vibração significativa, no projectado “Congresso Universal 
da Raça Negra, cuja notícia alguns jornais do Rio e de outros estados 
aventuraram commentadamente. 
Por absoluta falta de espaço, deixamos de explanar as bases dessa nossa 
idéa, porém, lançamos esta semente, conscientes de que é chegado a vez 
do negro, e os de São Paulo precisam erguer bem alto suas tradições e 
seus direitos ainda não readquiridos. 
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Da mocidade para a mocidade eis a razão directa da nossa existência.  
O Clarim da Alvorada, ano 4, n. 2, 1924, p.3. 

 

Ressalta-se que, mesmo com o fracasso na concretização das propostas, 

havia movimentos a favor da união e igualdade social dos negros em São Paulo.  

A realidade brasileira desse início do século era de 90% de analfabetos 

(DUTRA, 2005) da população em geral. Apesar da melhoria das condições 

socioeducativas e culturais desde 1840, com política de escolarização, abertura de 

bibliotecas e instalação de livrarias e tipografias, faltava leitor no país. A maioria dos 

brasileiros, portanto, eram ouvintes. Os textos – jornalísticos, literários, entre outros 

– eram escritos para ser lidos. 

Como declara Moura (apud SOUZA, 2013, p. 26), as práticas culturais 

jornalísticas são advindas de uma  

visão branca da imprensa, que marginalizou os jornais negros impressos na 
época. Assim como o negro foi marginalizado social, econômica e 
psicologicamente, também foi marginalizado culturalmente, sendo, por isso, 
toda a sua produção cultural considerada subproduto de uma etnia inferior 
ou inferiorizada. 

 

O mundo jornalístico e a sociedade brasileira em geral, desse início de 

século, desconsideravam a legitimidade de novas práticas – como no caso da 

imprensa negra, seus autores e leitores – a qual passou a ser constituída por novas 

comunidades de leitura. Na explicação de Chartier (1990), as divisões sociais nas 

categorias socioprofissionais acabam por determinar a apropriação dos bens 

culturais, tornando-se redutoras, uma vez que determinadas práticas culturais lutam 

contra as barreiras estanques das classes sociais. Portanto, esse historiador aponta 

para a necessidade de destacar as práticas que, na verdade, são plurais e 

significam o mundo, de forma a se reconhecer as “especificidades do espaço próprio 

das práticas culturais, que não é de forma nenhuma passível de ser sobreposto ao 

espaço das hierarquias e divisões sociais” (CHARTIER, 1990, p. 29).  

Na década de 1920, a imprensa em geral entrou na sua segunda fase 

histórica no Brasil, devido a determinados fatores: independência de gráficas, status 

profissional aos jornalistas e possibilidade para o fortalecimento de um jornalismo 

segmentado. No caso da segmentação jornalística, atendeu a grupos sociais 

específicos e às demandas sociais surgidas. 

No caso da imprensa negra, pode-se afirmar que entrou em sua terceira fase. 

As duas primeiras, já apontadas por Pinto (2006), foram o início em 1830 e nas 
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últimas décadas do mesmo século. Então, a partir de 1920, o coletivismo negro 

passou a ser formado na cidade de São Paulo com uma série de associações, 

clubes e outros jornais. Logo, a imprensa negra paulista das primeiras décadas do 

século XX advinha-se dos grêmios recreativos, cuja base era a colaboração solidária 

do segmento da população negra. 

A imprensa negra, a partir da década de 1920, desenvolveu-se ou entrou em 

outra fase de desenvolvimento, e o jornal de destaque foi O Clarim da Alvorada. O 

Clarim da Alvorada surgiu em 1924 e se tornou um dos marcos da imprensa negra 

paulistana por ser um jornal de luta, resistência, reivindicações e denúncias em favor 

dos negros. Conforme o depoimento de seu fundador, José Correia Leite, o início da 

sua trajetória foi: 

Fui crescendo e conheci um rapaz chamado Jayme de Aguiar. Ele morava 
na Rua Rui Barbosa. Nós brincávamos juntos. Ele era um menino bem-
educado, a família dele protegida por antigos senhores de escravos – o s 
Paula Souza. Era matriculado no Coração de Jesus, um colégio em que não 
entrava qualquer um naquele tempo. 
Um dia, reencontrei o Jayme de Aguiar. Já não era mais aquele moleque. 
Dei com ele num baile. Ele fez uma festa comigo. Era acostumado a 
frequentar bailes de sociedades. Só que tinha uma coisa que me 
incomodava. O Jayme de Aguiar, em todo nosso encontro, punha a mão no 
bolso e tirava um soneto e lia pra eu ouvir. E o que eu entendia de soneto? 
Outras vezes tirava uma crônica que ele não tinha onde publicar e lia 
também. Ele conhecia negros redatores de jornais... 
Um dia o Jayme deu a ideia de fundarmos um jornal. E disse: 
- Eu não tenho confiança em ninguém. Ninguém é meu amigo íntimo 
como você. Eu me encarrego da parte literária e você faz a outra parte, de 
tipografia e essas coisas. Concordei até com o nome que ele sugeriu: O 
Clarim. Fui à tipografia para saber o preço de um milheiro. Foi uma alegria 
quando saiu o primeiro número. Era pequenino, sem conotação política ou 
qualquer ideia da aproximação da comunidade negra. Era um jornal de 
notícias literárias, embora eu não fosse literato e mal tinha acabado de ter 
as primeiras noções de gramática. (LEITE, 1992, p. 33) 

 

Figura 7 – Fundador d’O Clarim da Alvorada, José Correia Leite (1900-1989) 

Fonte:https://revistaraca

.com.br/a-historia-do-militante-negro-jose-correia-leite/ 
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Inicialmente, O Clarim da Alvorada foi lançado para informar aniversários, 

festividades e textos literários. No entanto, aos poucos, tornou-se militante do 

movimento para elevar o moral dos negros da cidade de São Paulo. Segundo 

Ferrara (1986), José Correia Leite e o outro fundador Jayme de Aguiar defendiam a 

educação formal para assimilação de valores da elite da época e, para tal, haveria 

de os negros seguirem uma disciplina rígida para mudar o comportamento. Para 

dissociar-se da imagem degradada da escravidão, os fundadores procuraram criar 

uma imagem moderna, em especial relacionada ao mundo do trabalho capitalista e, 

assim, difundir a identidade negra na economia do país.  

A década de 1920, como pode ser visto, passa por uma crise social, 

econômica, cultural e principalmente política, já que as inúmeras contradições levam 

ao colapso final das instituições oligárquicas. O movimento operário, embora 

visivelmente combativo na década de 1910, ainda fazia barulho nos centros 

urbanos. Ecoavam suas vozes, mas o governo reprimia com grande violência suas 

lideranças, prendendo, torturando ou expulsando do país. Neutralizado, não tinha 

condições de assumir um papel de destaque na luta política que assolava o país, 

contra as oligarquias dominantes. 

As camadas médias urbanas, numerosas e diversificadas, não conseguiam 

englobar uma voz consonante, já que os interesses eram diversos e não tinham um 

partido político que pudesse de fato levá-las ao poder. O tenentismo veio preencher 

esse vácuo pela falta de liderança civis aptas a assumir uma revolução que pudesse 

acabar com os mandos e desmandos dos grandes donos do poder, em São Paulo 

habilmente representados pelos grandes cafeicultores. Embora com um grau de 

importância dentro do cenário nacional, pois lutava por uma série de reformas 

sociais e políticas, indo do fim do voto aberto ao ensino primário obrigatório, o 

movimento tenentista não foi totalmente organizado, mesmo estando dentro de uma 

organização de caráter nacional. Seu despreparo, vindo a partir de uma debilidade 

teórica, associada às constantes perseguições do governo, falta de apoio popular, 

divergências internas, levaram ao seu fracasso. Mesmo com tudo isso não se pode 

desprezar sua relevância para as mudanças que viriam no país a partir da década 

de 1930, com a ascensão política de Getúlio Vargas. 
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1.3. Características da materialidade do jornal O Clarim da Alvorada 

 

O jornal O Clarim da Alvorada foi fundado por Jayme de Aguiar e José 

Correia Leite, em 6 de janeiro de 1924. Inicialmente, o nome era O Clarim e após 6 

de maio do mesmo ano da fundação passou a ser chamado O Clarim da Alvorada. 

Apesar de ser publicado na cidade de São Paulo, sua circulação ocorria em outras 

cidades do interior, como Botucatu e Sorocaba, e em outros estados, como no Rio 

de Janeiro e Bahia. 

O jornal teve três fases, sendo elas: 

 1ª fase: de 06 de janeiro 1924 a 06 de outubro de 1927, com 31 

periódicos:  

 1924 - ano 1 n.º 1 ao 8;  

 1925 - ano 2 n.º 12 ao 17;  

 1926 - ano 3 n.º 18 ao 27;  

 1927 - ano 4 n.º 28, 30 ao 31 e 33 ao 36. 

 2ª fase: de 05 de fevereiro de 1928 até o ano de 1932, com 26 

exemplares:  

 1928 - ano 1 n.º 1 ao 3, 5 ao 7 e 9;  

 1929 - ano 2 n.º 12, 13 e 16 ao 22;  

 1930 - ano 3 n.º 23 e ano VII n.º 25, 26, 29 e 30 (25/01/30 a 

28/09/30)  

 1931 - ano 4 n.º 34,36,38 (26/07/31 a 28/09/31 e 20/12/31)  

 1932 - ano 5 n.º 39,41 (31/01/32 a 13/05/32). 

 3ª fase: 1940 - ano 1 n.º 1. 

Esclarece-se que houve uma pausa da publicação do jornal entre 1933 até 

1940 devido à desavença com o movimento Frente Negra. Sobre a terceira fase, 

consta apenas um único exemplar; após, o jornal foi extinto.  

Com base em Souza (2013), apresenta-se um quadro da materialidade do 

jornal com destaque a números publicados, formato, editores, seções.  
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Quadro 5 – O Clarim da Alvorada (1924-1940) 

Ano  Número 
publicado 

Média de 
página 
por 
número 

Formato  Direção 
de 
redação 

Subtítulo Seções  

1924 12 5 - 6 30 x 20 cm Jim de 
Araguary  
 
José 
Correia 
Leite 

Órgão literário 
científico e 
político  
Órgão literário 
científico e 
humorístico  

“Noticiário” 
“Vida social” 
“Publicações” 
“U Clarino” 

1925 12 5 - 6 30 x 20 cm Jim de 
Araguary  
 
José 
Correia 
Leite 

Órgão literário, 
noticioso e 
humorístico  

“Festivais” 
“Vida social” 
“U Clarino” 
“Aniversários” 
“Casamentos” 

1926 12 4 - 10 30 x 20 cm Jim de 
Araguary  
 
José 
Correia 
Leite 

Órgão literário, 
científico e 
humorístico 
Órgão literário, 
noticiosos pelos 
interesses dos 
homens de cor 
(edição especial: 
13/05/1926)  

“Exames e 
formaturas” 
“Vida social” 
“Festivais” 
“Ecos do 
Carnaval” 

1927 12 4 - 6 30 x 20 cm Jim de 
Araguary  
 
José 
Correia 
Leite 

Órgão literário, 
científico e 
humorístico 
Órgão literário, 
noticiosos pelos 
interesses dos 
homens de cor 
(edição especial: 
13/05/1927) 

“Vida social” 

1928 12 4 - 6 30 x 20 cm Jim de 
Araguary  
 
José 
Correia 
Leite 

Pelos interesses 
dos Homens 
pretos: noticioso, 
literário e de 
combate 
Legítimo órgão 
da Mocidade 
Negra 

“Vida social” 
“Ecos do 
Carnaval” 
“Seção 
feminina” 
“Rodapé 
literário” 
“Página 
feminina” 
 

1929 12 4  30 x 20 cm José 
Correia 
Leite 

Legítimo órgão 
da Mocidade 
Negra: noticioso, 
literário e  
combate 

“Vida social” 
 “Página 
feminina” 
“Esporte” 
“Pelas 
sociedades” 
“Publicações” 

1930 12 2 - 5 30 x 20 cm José 
Correia 
Leite 

Legítimo órgão 
da Mocidade 
Negra: noticioso, 
literário e  
combate 

“O Clarim da 
Alvorada no 
exterior” 
“Vida social” 
“Publicações” 
“O Clarim da 
Alvorada 
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noticioso” 
“Gente Negra 
no Brasil” 

1931 3 3 - 5 30 x 20 cm Diversos  Legítimo órgão 
da Mocidade 
negra: Noticioso, 
Literário e 
combate 

“Vida social” 
“Esporte” 
“Notícias do 
interior” 
“Atos e fatos” 
“O Mundo 
Negro” 
“Editorial da 
Frente Negra 
Brasileira” 

1932 4 3 - 6 30 x 20 cm Diversos  Legítimo órgão 
da Mocidade 
negra: Noticioso, 
Literário e 
combate 

“Esportes” 
“Ideias 
Contemporâne
as” 
“Nós e a 
Frente Negra” 
“Vida Social” 
“Para onde 
vamos” 
“A imprensa 
Abolicionista” 

1940 1  6 30 x 20 cm José 
Correia 
Leite 
 
Fernando 
Góes 
Manoel 
Antonio 
dos Santos 

Legítimo órgão 
da Mocidade 
negra: Noticioso, 
Literário e 
combate 

“Clarinadas 
Sociais” 

 

O formato d’O Clarim da Alvorada dimensiona-se entre 30 x 20 cm e, na 

primeira edição, o layout de capa constitui-se de um cabeçalho com o nome do 

jornal e seu subtítulo em preto e branco. Com base nessas caracterizações, o 

modelo iguala-se ao dos outros da época.  

No tocante à diagramação, há diferença entre os jornais da imprensa 

brasileira e da imprensa negra. A título de exemplo, duas primeiras páginas de 

jornais da época:   
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  Figura 8 – Exemplo de primeira página publicada em 1924 

    

Ambos os jornais – O Estado de S. Paulo e Correio Paulistano – são 

publicações da cidade de São Paulo e fazem parte da imprensa brasileira. Na 

época, tornou-se comum a página ser dividida em oito colunas separadas por linhas. 

A seguir, um exemplo de jornal da imprensa negra publicado em São Paulo em 

1924.  

 

       Figura 9 –  Exemplo de primeira página publicada em 1924 
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Em Elite, contam-se quatro colunas separadas por linhas. De modo geral, 

verifica-se uma sofisticação maior na tipografia do periódico Elite em comparação 

com a primeira edição d’O Clarim.  

 

           Figura 10 – Primeira edição do jornal O Clarim 

 

 

Nessa edição, todas as quatro páginas d’O Clarim dividem-se em duas colunas sem 

linhas traçando-as. Diferente da publicação da primeira edição da segunda fase.  
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Figura 11 – Primeira página de edição de estreia da 2ª e 3ª fase d’O Clarim da Alvorada 

    

Nessas edições, respectivamente, de 1928 e 1940, o jornal apresenta linhas 

que separam as colunas e estas, por sua vez, aumentaram para três na edição de 

1928 e para cinco na edição de 1940.  

Outro aspecto tipográfico refere-se ao título do jornal. Além da mudança de 

nome, com o acréscimo “da Alvorada”, o título transita entre com e sem serifa. 

Destaca-se o também o registro gráfico do título da edição de 1928, em que “da 

Alvorada” ocorre supressão de letra com o uso do apóstrofo, resultando 

“d’Alvorada”.  

Na edição de estreia da segunda fase, verifica-se uma falha na disposição de 

uma linha escrita.  

          Figura 12 – Falha tipográfica 

 

        Fonte: O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1928.   
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O trecho “tros e as intelligendas se divergem; a” (destaque em azul) é a 

continuidade da frase “Por isso, é que as idéias se divergem, uns tem mais ou 

menos preparo que ou-“ (indicado com flecha), mas está deslocada acima do 

parágrafo. 

Na edição de 1940, há uma falha na diagramação do jornal relativa à 

disposição do texto.  

 

    Figura 13 – Falha na disposição dos textos 

  

 Fonte: O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1940, p. 3. 

 

Os textos “Para onde vae a afrologia?” e “Acabemos com isto!” encontram-se 

na página 4, mas sua continuidade está na página 3. Há o aviso “(Continuação da 4ª 

página)”. 

Nas primeiras décadas do século XX, prevalecia o caráter de entretenimento 

da imprensa, ou seja, gênero diversional. Assim, o jornal enquadra-se no jornalismo 

diversional, conforme a classificação de gênero dada por Melo (MELO; ASSIS, 

2016). 

Em todas as suas três fases do jornal O Clarim da Alvorada, houve 

divulgação de Carnaval, Ano Novo, Aniversário do Jornal, festejos do dia 13 de 

maio, nascimentos, mortes, casamentos, bailes beneficentes.  

Um exemplo de divulgação de entretenimento é: 
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O baile esteve animidissimo e foi até alta madrugada, dentro de um respeito 
admirável e na maior ordem possível, o salão estava adornado com a 
presença das mais distinctas famílias do nosso meio social, por este facto 
veio esta festa relembrar aos inúmeros cavalheiros que lá se encontraram: - 
As pomposas festas promovidas pelas respeitáveis sociedades de outr’ora.  

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 7, 1924.  

 

O jornal é diversional também por se declarar como jornal literário, ou seja, o 

entretenimento era propiciado pela literatura: poemas, contos, crônicas. Na verdade, 

as primeiras páginas desse jornal mostram poemas cheios de uma lírica 

esperançosa de mudança e editoriais recheados de argumentos e críticas com 

relação à vida do negro. Com base em Candido (2006), pode-se inferir que toda arte 

literária nasce do contexto de seu tempo e não há como entender seu conteúdo sem 

uma relação lógica entre sociedade e ambiente. Na avaliação da integridade de uma 

obra, considera-se tanto a obra quanto seu contexto, porque, afinal, o entendimento 

da obra ocorre nessa fusão em uma “interpretação dialeticamente íntegra” 

(CANDIDO, 2006, p. 13). 

A arte é criada por um indivíduo, sendo possível identificar às aspirações e 

valores do seu tempo. Assim, um texto literário expressa uma perspectiva de caráter 

coletivo de sua visão de mundo, sendo essa orientada por um sentido comum entre 

o autor e o grupo ao qual ele pertence. Por mais fantasiosa ou ficcional que uma 

obra seja, ela possui dados já conhecidos por seu autor e compartilhados com seus 

contemporâneos. A expressão da subjetividade do texto propõe uma ordenação de 

modo que corresponde às visões de mundo do autor e dos leitores, configurando 

assim a experiência intersubjetiva.  

Sendo assim, ficção literária seria uma espécie de relato sobre o período em 

que foi produzida, o que possibilita, apesar de todas as particularidades, extrair 

aspectos da realidade em que foi concebida ou sobre suas formações ideológicas. 

As diferentes possibilidades de sentido que um texto pode ter não devem ser 

tomadas apenas com base na produção autoral, mas também levando em 

consideração o discurso (re)enunciado pelo leitor, visto que contexto histórico e 

outras questões extratextuais influenciam também a leitura. Assim, a literatura 

aponta a realidade por meio da subjetividade de autores e leitores, sendo construída 

pelos confrontos e encontros dados entre eles. 

A título de exemplificação, o poema de Cyro Costa foi publicado na primeira 

página d’O Clarim de Alvorada. 
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Pai João  

Do taquaral à sombra, em solitária furna, 

(Para onde, com tristeza o olhar ansioso, alongo) 

Sonha o negro, talvez, na solidão noturna, 

Com os límpidos areais das solidões do Congo; 

 

Ouve-lhe a noite a voz plangente e taciturna, 

Num magoado suspiro entrecoberto e longo, 

E o ronco, surdo som, zumbindo na cafurna, 

É o urucungo, a gemer, na cadência do jongo. 

 

Bendito seja tu, a quem certo, devemos 

A grandeza real de tudo quanto temos! 

Sonha em paz! Se feliz! E que eu fique de joelhos, 

 

Sob o fulgido céu, a relembrar, magoado, 

Que os frutos do café são os glóbulos vermelhos 

Do sangue que escorreu do negro escravizado. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 6, 1924, p. 1. 

 

Em outra página do jornal, o leitor é informado que o soneto fora recitado por 

seu autor na festa do 13 de maio de 1917 na Federação dos Homens de Côr. 

Devido à comoção provocada pelo poema, Cyro Costa foi agraciado com um 

banquete na festa. O poema é publicado n’O Clarim, então, não apenas por uma 

homenagem do jornal ao sucesso do poeta, mas principalmente pelo tema do soneto 

que remete à tristeza do homem negro pelo seu continente de origem e que aponta 

para o quanto a população negra foi importante para o crescimento do país, 

considerando, no entanto, como foi violento o processo de escravização.  

Nesse contexto, a literatura n’O Clarim serviu para fortalecimento das 

ideologias dos negros e das suas ideias de mudança. As páginas não eram 

preenchidas com um lirismo inocente; eram usadas como estratégia de aproximação 

de assuntos importantes ao desenvolvimento social do leitor. Apareciam paralelas 

com reivindicações de melhores condições de trabalho, de moradia, de educação e 

de inserção na vida social da cidade de São Paulo. 

Assim, literatura está presente no jornal em todo o período de publicação, 

constituindo-se uma estratégia de divulgação do jornal:  
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O jornal O Clarim oferecia notícias pra gente que pudesse que ter 
aceitação no meio das entidades negras. Então eram anunciadas, festas, 
bailes, casamentos. Quando chegávamos ao baile com os exemplares, o 
mestre-sala mandava parar a música e anunciava” (LEITE, 1992, p. 59). 

 

A edição de junho de 1927 dedicou-se predominantemente ao tema literário, 

dando visibilidade aos literatos negros em destaque na sociedade brasileira, entre 

eles o cronista Luis Delfino e o poeta Lino Guedes. Em contrapartida, no exemplar 

de fevereiro de 1928, quando entra na segunda fase do jornal, o conteúdo literário 

vai para as últimas páginas. Na primeira página, os editores afirmam que “não 

olvidará um único momento de seu Desiderio e assim sendo será o porta-voz 

noticioso, literário e de combate”, ou seja, a linha editorial torna-se mais combativa 

quanto às ações que pudessem mudar a vida do leitor – do negro – do jornal.  

Um outro aspecto do jornal é parte financeira. A relação dos jornais da época 

com os bailes e associações deve-se, entre outros motivos, à venda e à circulação 

dos jornais. Segundo o fundador Leite (1992, p. 46), “os jornais da época, os 

pequenos jornais, circulavam nas ruas, mas o forte da distribuição eram os bailes”. 

Confirma-se na segunda edição do jornal, com a nota “Agradecimentos”: 

 

Para demonstrar o nosso contentamento e gratidão pe la feliz 
acceitação, aqui depositamos ás sociedades abaixo mencionadas os nosos 
agradecimentos: XV de Novembro, XIII de Maio, Paulistano, Primaveras, 
Bandeirantes, Flor da Mocidade, União Brasil e Militar, Rio Branco e Prin 
ceza do Sul. As senhoritas Iracema dos Santos, Valentina Miranda, Maria 
de Lourdes, Herminia Cruz e Nair Cruz, que se encarregam de vender no 
XV de Novembro. Ao Grupo das Margaridas, pelas senhoritas Izaura Vianna 
e Lazinha Horta, e a senhora Anna Cunha da União Militar. Aos senhores 
Aleixo Teixeira de Barros e Eustachio José Alves, presidentes honorario e 
em exercicio do XV de Novembro, os nossos agradecimentos. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 2, 1924, p. 1. 

 

No primeiro ano do jornal, o exemplar avulso custava $200, o mesmo valor 

cobrado por outros jornais da época, incluindo da imprensa tradicional, como, por 

exemplo, O Estado de São Paulo. A diferença estava nas assinaturas.  

 

             Quadro 6 – Valores e assinaturas em 1924 

Valores em réis 
Assinatura 

anual 
Assinatura 
semestral Periodicidade 

O Estado de São Paulo 40$000 22$000 diária 

O Clarim da Alvorada 5$000 3$000 mensal 
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O Kosmos 5$000 3$000 mensal 

O Getulino 12$000 7$000 semanal 

             Fonte: CARVALHO, 2009, p. 117. 

 

A tiragem de O Clarim da Alvorada era mensal e variava entre 1000 e 2000 

exemplares. 

A primeira edição do jornal não possui anúncio, ao contrário das outras 

edições. Como exemplo, separa-se o primeiro ano de jornal para verificação dos 

anúncios: 

 

Quadro 7 – Anúncios de produtos e serviços no ano I d’O Clarim da Alvorada  

Produto ou serviço anunciado  Edições  

 

Edição de 3 de março de 1924. 
Edição de 5 de 13 de maio de 1924. 
Edição de 6 de maio de 1924. 
Edição de 22 de junho de 1924. 
Edição de 12 de outubro de 1924. 

 

 

Edição de 2 de março de 1924. 

 

Edição de 2 de março de 1924. 

 

Edição de 2 de março de 1924. 
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Edição de 2 de março de 1924. 

Edição de 12 de outubro de 1924. 

 

Edição de 2 de março de 1924. 

Edição de 12 de outubro de 1924 

 

Edição de 2 de março de 1924. 

 

Edição de 2 de março de 1924. 

Edição de 13 de maio de 1924. 

 

Edição de 2 de março de 1924. 
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Edição de 13 de maio de 1924. 

Edição de 22 de junho de 1924. 

Edição de 12 de outubro de 1924. 

 

Edição de 2 de março de 1924. 

 

 

Edição de 12 de outubro de 1924. 

 

Durante a primeira fase do jornal, a redação situava-se à Rua Ruy Barbosa, 

105, na residência de Jayme de Aguiar. Com a saída de Aguiar da direção do jornal, 

a sede passou a ser à Rua Major Diogo, 131, onde morava José Correia Leite. 
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                         Figura 14 – Gráfica de O Clarim da Alvorada 

 

                         Fonte: http://www.omenelick2ato.com/artes-literarias/a-critica-cultural-na-imprensa-
negra-em-brasas-sp-e-rj 

 
Da esquerda para a direita: Átila José Gonçalves, Manoel Antônio dos Santos, Luiz 
Gonzaga Braga, Henrique Antunes Cunha, o pequeno filho do sr. José Correia Leite, e 
Sebastião Gentil de Castro, na redação do jornal O Clarim d’Alvorada, nos anos 1920, em 
São Paulo. 

 

Em geral, de acordo com Leite (1992), os recursos financeiros foram 

escassos durante toda a publicação do jornal. 
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II. AUTORIA DA VOZ DO NEGRO N’O CLARIM DA ALVORADA 

 

2.1. Categoria política da análise cultural da voz autoral do negro no jornal 

 

Quando o jornal O Clarim da Alvorada foi lançado em 1924, fazia um pouco 

mais de cem anos a oficialização da imprensa brasileira e somente três décadas da 

existência da Lei Áurea. Durante esse período, os jornais não consideraram os 

problemas da população negra nem a possibilidade de essa população ser uma 

fonte leitora. Em geral, o negro era visto como objeto, tal como exemplificado no 

jornal Correio Paulistano.  

É importante destacar alguns aspectos desse jornal para contextualização do 

papel do negro nele. O jornal é um dos primeiros diários da então província de São 

Paulo. Fundado em 1854, circulou até 1930, e depois até 1963 com intervalos por 

motivos de censura durante o governo de Getúlio Vargas. Conforme N. W. Sodré 

(1999), a posição assumida pela direção do jornal era a liberal e defensora da 

Proclamação da República, chegando a participar da abolição da escravatura. 

Comumente, ficou conhecido como um jornal de grande influência na formação da 

opinião pública.  

 No período de 1857 e 18793, esse jornal publicou anúncios de venda, 

aluguel, compra e de fuga de negros em situação de escravidão, exemplificados a 

seguir:  

 

                         Figura 15 – Anúncio de fuga de negro em situação escrava 

 

                       Fonte: Correio Paulistano, n. 492, 1857, p. 4. 

                        

                                                           
3 As edições do jornal Correio Paulistano estão disponíveis no acervo digital da Biblioteca Nacional do 
Brasil.  
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                       Figura 16 – Anúncio de venda de negro em situação escrava 

 

                       Fonte: Correio Paulistano, n. 492, 1857, p. 4. 

 

Apenas nesse número de edição, há cinco anúncios de fuga de negros em 

situação escrava. Ressalta-se que o negro é um referente apenas na seção de 

anúncio desse jornal. No século XX, pós-abolição, por motivos óbvios, o jornal não 

retrata o negro como objeto de compra e venda. Em uma seleção aleatória, abriu-se 

o número 21.369, de 1923, e, nas suas 8 páginas, há apenas esta notícia sobre o 

negro:  

                                             Figura 17 – Notícia de negro no jornal 

 

   Fonte: Correio Paulistano, n. 21.369, 1923, p. 4. 
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O jornal dessa edição é abrangente em sua temática, abordando desde 

incidentes cotidianos, fatos de cidades do Estado, até situações políticas e de guerra 

do Brasil e situações de outros países. Há um considerável número de notícia sobre 

morte e violência. Em uma delas, o homicídio de um operário em um baile de 

associação, com comentários longos sobre o operário, trabalhador, boa pessoa, 

entre outras características que elevam a pessoa. Em outra, o suicídio de um 

escritor teatral, que causou “geral pesar em todos os círculos sociaes” (p. 1). No 

entanto, ao noticiar a morte da mulher negra, a linguagem é extremamente objetiva, 

sem comentários sobre a perda dessa vida para outras pessoas nem elogios sobre 

ela. Enquanto o suicídio do autor teatral é caso de perda social, o da mulher é 

inserido como caso criminal. Nas 8 páginas do jornal, há apenas essa notícia 

referente à população negra da cidade de São Paulo4.  

O contexto histórico da imprensa brasileira levou para o início do século XX o 

peso da escravidão, com base na qual os jornais de maneira abrangente tratavam 

os negros como objeto na seção de anúncio. Essa forma primordial de fazer 

referência à população negra e o silenciamento predominante sobre e do negro na 

imprensa brasileira é uma violência.  

A violência faz parte da história dos negros não apenas em situação escrava, 

mas pós-abolição, quando se marca em múltiplas manifestações materiais e 

simbólicas. A prática e o discurso da violência marcaram a penetração e depredação 

da colonização e, de maneira mais sutil, posteriormente à abolição, com imposição 

de modelos culturais e econômicos. Assim, desde o começo do colonialismo, há 

marcas indeléveis da violência no nível racial e no econômico, na política e na 

distribuição geocultural de poder, na exclusão e no autoritarismo, na miséria interna 

e na penetração cultural. Segundo Michaud (1989, p. 11):  

                                                           
4 Fora de São Paulo, o negro como referente relacionado à criminalização não é diferente. Barbosa 
(2016) tabulou 250 matérias de três jornais do Rio de Janeiro publicados pós-abolição entre 1888-
1910 em busca de referência ao negro. O pesquisador verificou que, ao lançar palavras-chave 
preto/pardo, aparecem instantaneamente notícias policiais. Indiferentemente, se se trata do criminoso 
ou da vítima, a maior parte dos textos jornalísticos referentes ao negro é de editoria policial.  
Outra pesquisa relevante é do Roberto Marcello. Em sua dissertação “A umbanda nos jornais: 
variações e modulações no tempo dos registros em “O Estado de S. Paulo” e “O Globo” (UNIP/SP, 
2019), o autor fez levantamento de referências da religião de matriz africana no jornal O Estado de S. 
Paulo (SP) desde sua fundação em 1875 até os dias atuais do pesquisador e no O Globo (RJ) desde 
1925. O pesquisador verificou que as referências às religiões de matriz africana são inseridas em 
notícias policiais mesmo quando o fato criminal noticiado não é relacionado à religião. Um exemplo é 
do assalto a banco; na fuga, os criminosos se esconderam em um templo de umbanda. A notícia 
ressalta o fato de os criminosos terem sido presos no templo e não o assalto em si ou a prisão 
realizada.    



67 

 
 

Há violência quando, numa situação de interação, um ou vários atores 
agem de maneira, direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando danos 
há uma ou várias pessoas em graus variáveis, seja em sua integridade 
física, seja em sua integridade moral, em suas posses, ou em suas 
participações simbólicas e culturais. 

 

Esse tipo de violência é caracterizado por Michaud (1989) como metapolítico, 

pois os problemas políticos estão ao mesmo tempo associados e subordinados a 

outros problemas, por exemplo, culturais. Nessa perspectiva, na acepção de M. 

Sodré (1999), o jornalismo não é responsável pela geração da violência, mas 

discursivamente modaliza e maneja a violência.  

O silenciamento da voz do negro na imprensa e a instabilidade nas 

publicações da imprensa negra no país tornam O Clarim da Alvorada fundamental 

por, justamente, ter como objetivo dar voz a esse grupo social relegado à parte da 

sociedade.  

Se, de um lado, como dizem os pesquisadores dos Estudos Culturais, as 

criações culturais são uma continuidade social, a qual reafirma a hegemonia do 

poder de um determinado grupo social sobre os outros, de outro lado, porém, devido 

ao caráter dinâmico da cultura, várias práticas de produção cultural existem e 

institucionalizam outros modelos além do hegemônico. Assim, o jornal – uma 

produção cultural – é uma maneira de combater a violência simbólica do silêncio. 

Para Williams (1969), cultura relaciona-se a um sistema – seu funcionamento 

e manutenção – e, por conseguinte, ocorre dominação de determinada classe, a 

qual se mantém pelo poder. Por meio de um conjunto de fatores culturais que 

abrange os conhecimentos, a arte, as leis, as morais, as éticas, as crenças, os 

costumes, essa classe apodera-se dos jeitos de ser e existir.  

Essa concepção de cultura é inclusiva, pois abrange toda organização social 

e modo de vida, sem estabelecer hierarquias sociais. Para esse autor, cultura 

comum 

 

não é a extensão geral do que uma minoria quer dizer e acredita, mas a 
criação de uma condição em que as pessoas como um todo participem na 
articulação dos significados e dos valores, e sua consequentes decisões 
entre este ou aquele significado ou valor (apud CEVASCO, 2003, p. 54). 
 

 

No século XX, a cultura assumiu um papel de destaque em relação à 

estrutura e à organização da sociedade, bem como em relação aos processos de 
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desenvolvimento do meio ambiente e à disposição dos recursos materiais e 

econômicos. Nesse contexto, os meios de produção, circulação e troca cultural 

expandiram-se, e a comunicação escrita estabelecida em jornais proporcionava o 

surgimento não apenas de novas práticas culturais, mas também de práticas com 

base na produção autoral. 

Como parte dessas novas práticas, dois jovens negros se apropriaram de 

uma produção cultural – o jornal – criaram o Clarim da Alvorada e passaram a lutar 

para romper o silenciamento de seu grupo social. Para isso, é preciso tomar a 

palavra (no sentido da linguagem instituída em jornal) e estabelecer uma voz que 

assuma a instância enunciativa. Essa voz responsabiliza-se pelo que é dito, como é 

dito e para quem é dito na construção dos enunciados, que estão vinculados ao 

contexto histórico e social, bem como aos outros enunciados já existentes.  

O Clarim – assim intitulado no seu lançamento – foi publicado em São Paulo 

em 6 de janeiro de 1924, constituindo o primeiro ano do jornal.  

 

             Figura 18 – Cabeçalho d’O Clarim em seu primeiro número 

 

             Fonte: O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 1. 

 

No cabeçalho, a direção do jornal está com Jim de Araguary e Leite e o texto 

de Apresentação está assinado como “A Redação”, implicando, talvez, seus 

diretores como os autores. Nessa mesma edição, há um texto opinativo assinado 

por Leite e um poema de Jim de Araguary. 

  A confirmação da identidade de seus diretores e fundadores do jornal está 

no número 1 do segundo ano de publicação:  
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Figura 19 – Primeira página com fotografias dos fundadores 

 

Fonte: O Clarim da Alvorada, ano 2, n. 12, 1925, p. 1. 

 

No número 1 de 1925 (datado em 25 de janeiro), há o esclarecimento das 

identidades dos diretores e fundadores do jornal: Jayme de Aguiar (Jim de Araguary) 

e José Correia Leite (Leite).  

As instâncias formais relativas às vozes implicam a posição enunciativa e o 

gerenciamento das operações de linguagem, que são traduzidas por determinadas 

unidades linguísticas. O enunciador pode ser distinguido como empírico ou como 

uma criação textual. De um lado, há a situação enunciativa empírica, na qual o texto 

foi produzido, envolvendo o autor empírico e as condições, por exemplo, sociais e 

históricas, nas quais o autor viabilizou seu texto. De outro, a situação enunciativa é 

parte do próprio discurso, de acordo com as relações internas ao texto. No caso do 

jornal, distinguem-se:  

 enunciador empírico 

Os fundadores do jornal Jayme de Aguiar e José Correia Leite são os 

enunciadores empíricos, ou seja, sua existência identitária no mundo físico e 

objetivo é confirmada pelo texto de apresentação da primeira edição do segundo 
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ano do jornal, bem como pelas fotografias que servem de reforço às identidades 

civis.  

 enunciador textual 

  Os fundadores do jornal assumem o papel social de redatores do jornal. Eles 

assinam “A Redação”, cuja função é apresentar os posicionamentos do jornal 

referentes a assuntos diversos e, nesse caso, os textos são assinados pelos 

editores. O papel social dos redatores é, portanto, representar a filosofia da 

empresa.  

Além desse papel, o outro assumido é o de escritor. No texto “A união faz a 

força”, José Correia Leite assina como Leite. O nome Leite marca tanto o nome do 

diretor que consta no cabeçalho do jornal quanto de texto escrito por ele. Jayme de 

Aguiar, por sua vez, publica o poema “As flores” e assina como Jim de Araguary, 

assumindo o papel de escritor.  

Compreende-se que a voz que fala nos enunciados é a do autor. A voz 

empírica assume a sua responsabilidade sobre o que é dito, como é dito e para 

quem é dito. Conforme explicita Maingueneau (1996), basta declarar-se “eu” para 

assumir a responsabilidade do enunciado. No texto de Apresentação, assinado por 

“A Redação”, há marcadores das vozes dos autores como fundadores do jornal:  

 

Pois bem, assim sendo O CLARIM orgam que surge hoje, pobre, mas cheio 
de esperanças, apezar de ser redigido por rapazes inesperientes, mas de 
bons intentos, vem respeitosamente a presença dos bons amigos (...) 
Aqui depomos tudo quanto pretendemos fazer para melhor desempenho da 
nossa publicação e agradecer os nossos amigos e leitores da melhor forma 
possível.  

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 1.  
 

 

O eu que fala é o autor em duas situações sociais – o empírico e o editor. No 

papel de autor empírico, a voz enunciativa caracteriza-se como “rapazes 

inesperientes, mas com bons intentos” com o propósito de se apresentar ao leitor, 

instaurando-se no texto e impondo-se como enunciador, assumindo a sua identidade 

social de fundadores e diretores do jornal. Essa voz marca-se no texto por meio da 

pessoa verbal -mos em “depomos” e “pretendemos”, e por meio dos pronomes 

possessivos da primeira pessoa “nossa” e “nossos”.  

Como se pode observar, os fundadores se apresentam com expressões que 

os caracterizam de maneira mais pessoal – são jovens, sem experiência e possuem 
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boas intenções – com finalidade de se aproximar do leitor e marcar o próprio jornal 

como “jovem”. O início do texto de Apresentação, os autores contextualizam o 

surgimento do jornal com o progresso de São Paulo:  

 
São Paulo progride passo a passo, em tudo notamos superioridade: 
industria, commercio e agricultura.  

O Clarim da Alvorada, n. 1, 1924, p. 1. 

 

Em outro texto da mesma edição, assinado por Moysés Cintra, há o texto 

intitulado “Emitemol-os...” (deve ser “emitemo-los”), cujo início reforça esse 

progresso: 

 
Estamos num período de progresso por excellencia. Em todos os recantos 
vê-se ressoar as palavras tão belas: - Progresso, Industria, Commercio e 
Intelectualidade. Esta sendo sempre a primeira em perspectiva. Estamos 
numa época de evolução literária. Si percorrermos do Amazonas ao Prata 
ficaremos extasiados ano só com as bellezas da natureza, mas, com os 
embellezamentos de esthetica. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 2. 

 

Dá-se a compreender que o jornal lançado é progressista (ou quer obter 

sucesso) assim como seus fundadores são jovens. Em outras edições, reforça-se a 

ideia de progresso em São Paulo, tal como no texto “A vida”, também assinado por 

Moysés Cintra, publicado na sétima edição:  

 
“Si observarmos todo o critério possível a mudança que tem sofrido a nossa 
capital, notaremos que em tudo encontramos um grande progresso. Já se 
não notam como nos tempos idos, aquelles casarões antigos, feitos de 
barro socado; as ruas, que eram estreitas e mal calçadas, hoje as 
contemplamos asfaltadas algumas centraes e outras bem arborizadas. 
Novas construções encontramos em todos os recantos: palacetes 
riquíssimos, bungalows, bairros chics, etc.; logares que ha pouco eram 
regeitados devido à distância do centro hoje estão com belas construções; 
tudo quanto noutros tempos era despresado e sem proveito, hoje vemos 
aproveitado.  
Avenidas, alamedas e ruas centraes vemo-las completamente tomadas 
pelos automóveis; os carros que restavam nas estações ferroviárias e nas 
praças públicas são substituídos pelos taxis e fords, e, daqui há pouco, as 
carroças que estacionam em seus pontos predilectos, serão dali banidas 
para outros logares distantes... E, o progresso tudo vae modificando. O 
pobre trabalhador já não pode morar perto da cidade; vive lutando sempre 
para manter a sua família” (Moysés Cintra. O Clarim da Alvorada, ano I, n. 
7, 12 de outubro de 1924, p. 02). 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 7, 1924, p. 2. 

 

A ideia de progresso associa-se à filosofia do novo jornal, que é lançado para 

atender às demandas advindas das aceleradas mudanças da cidade. Essa 
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concepção de mudanças relacionadas ao progresso é uma compreensão 

hegemônica do período. 

Os diretores publicavam textos com pseudônimo. No caso de Moysés Cintra, 

foi pseudônimo de Jayme de Aguiar (FERRARA, 1986) e pode-se verificar pela 

temática repetida e pelo emprego das mesmas expressões. Assim, outro papel 

social assumido pelos fundadores do jornal é de jornalista com textos assinados com 

pseudônimo. Os pseudônimos de Jayme de Aguiar eram: Maria Rosa, Moyses 

Cintra, Jim de Araguary, Praxedes, Ana Maria e Jim do Vale, e o de José Correia 

Leite assinava era Tuca.  

Sobre esse aspecto, N. W. Sodré (1999, p. 159) recupera a história dos 

pasquins do Brasil oitocentista. Segundo ele, o pasquim era “produto de uma só 

pessoa. Um homem, escritor, foliculário, político, servindo a interesses seus ou de 

outrem, adotando orientação própria ou obedecendo àquela imposta por seus 

mandantes, escrevia o jornal inteiro”. Nesse contexto, o pseudônimo, além de 

disfarçar o anonimato costumeiro do pasquim, caracterizava este como peculiar.  

Deduz-se, então, que a edição de estreia foi toda escrita pelos seus dois 

fundadores no papel social de redatores, editores, jornalistas e até de escritor 

literário. A exceção é o poema de Cruz e Souza, notório escritor da literatura 

brasileira e já falecido há décadas à época do lançamento do jornal.  

Essa realidade não se manteve nos anos de publicação do jornal, ou seja, os 

fundadores continuaram a produzir os textos, mas receberam colaboração, por 

exemplo, de colegas que publicavam em outros jornais, confirmado na edição única 

de 1940, na qual o texto inicial assinado por José Correia Leite reconhece que:  

 

E pela sua existência tantos nomes o “Clarim da Alvorada” viu 
passar: Evaristo de Morais, Leopoldo de Freitas, Bezerra de Menezes, 
Conego Olimpio de Castro, Artur Melo, Vicente Ferreira e tantos outros. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1940, p. 1.    
 

  
Além dos textos assinados pelos diretores, nessa primeira edição, constam 

mais dois textos assinados, sendo os outros sem assinatura. O poema “Coração” do 

notório poeta Cruz e Souza é copiado no jornal e um texto curto em uma mistura de 

italiano com português assinado por prof. P. Carretta, outro pseudônimo de Aguiar. 

Na coluna U Clarino, Carrtta felicita o surgimento d’O Clarim, identificando-o como 
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um órgão independente que “não fala da vida dos outros”, e se identifica como Prof. 

Dott. Juo P. Carretta, um jornalista patriótico:  

 
 
                                      “U Clarino”  

Io quiria addimostrá pra tutt'a giente a satisfacô que io sento no minho 
coraçò. _ I perché? perguntano os leitore. Perché si deixo apparecê “U 
Clarina” organo indipendente, di campagna pulitica i naziunalistima, qui num 
paria da vita dus otro. O unico giurnale qui ricognece os minho directa di 
naziunale e giurnaliste patriottico. Viva U Clarino e tudo o pissnàlo da ridaçò 
e jo també co'as minha collaboraço batutima. P'a maronna” San Paulo, I di 
Gianiero di 1924. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 4. 
 

 

Em geral, as vozes autorais com assinatura no jornal durante toda a sua 

publicação são:  

 

Quadro 8 – Autores de artigos d’O Clarim da Alvorada 

Autores de artigos  1924 1925  1926 1927  1928  1929 1930 1931 1932  1940  TOTAL  

A. J. Veiga dos 
Santos      X  X  X       12  

A. N. S   X              4  

A.H. Mattar        X         1  

AbantuBatho           X      1  

Adalgisa Correa 
Couto      X           1  

Alberto Orlando      X           1  

Alcides da Costa        X  X       2  

Alfredo E. da Silva      X           1  

Anna Maria  X X              2  

Anthero de Quental        X         1  

Antonio Magno      X           1  

Antunes da Cunha           X      1  

Aristen Silveira  X               1  

B. Godoy      X           1  

Benedito Barbosa          X       1  

Benedito de Godoy      X           1  
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Benedito Ribeiro  X    X           2  

Booker  X X  X          X 18  

Braz Daniel   X              2  

C. Vieira   X              1  

Candido de Campos        X         1  

Catulle Mendes        X         1  

Cesarino Cezar        X         1  

Chico Brenha de 
Samambaia  X               1  

Claudine Florêncio      X           1  

Coelho Netto        X         1  

Correia  X               1  

Cyro Costa  X   X      X      1  

D' Artagnan  X               1  

D. Aquino Correa        X         1  

David Soares      X           1  

Deocleciano 
Nascimento   X  X X  X         18  

Dina        X         1  

Dirce  X X  X            3  

Dirck   X              1  

Dutra Mendes   X              1  

Evangelina Xavier de 
Carvalho     X            1  

Evaristo de Moraes          X X      2  

F. Batista de Souza      X           1  

Fernando Góes               X 1  

Flory                 1  
                   

Fonte: SOUZA, 2013, p. 183. 

 

O Clarim da Alvorada é um jornal de teor político e nacionalista e esse teor 

está disperso nos textos dessa primeira edição. No texto “Emitemol-os...”, o autor 
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trata do progresso, incluindo o futuro dos “irmãos verdadeiros, brasileiros de facto”. 

Assim,  

 

espero merecer de vos caros leitores e amigos a coadjuvação de irmãos 
verdadeiros, brasileiros de facto – afim de cooperarmos para os fins que nos 
eleva e que nos fará grande para o futuro.  
Em todos os recantos existiram e actualmente existem patrícios, que 
merecem elogios aos quaes devemos seguir e imital-os. De como imitai-os? 
É simples com um pequeno esforço de vontade tudo conseguiremos. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 2. 

 

O texto “A união faz a força”, assinado por Leite, é o mais expressivo dessa 

edição.  

 

A desorganização social que existe entre nós, devia findar-se nestes bellos 
tempos, Centenas de homens de côr se debatem contra miserias, porque 
não temos uma associação puramente nossa que nos preste auxílios. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 3. 

 

Somente nesse texto, publicado na página 3, fica claro que o jornal é da 

imprensa negra. Leite, no papel de jornalista, assina o texto e assume outra posição 

social: o de publicista. Conforme N.W. Sodré (1999), os jornalistas pós-

independência, principalmente dos pequenos jornais, assumiram uma posição 

panfletária e militante, tornando-se, por consequência, publicistas.  

Essa voz publicista é incipiente na edição de estreia do jornal, uma vez que 

segue os padrões do discurso nacionalista de que o progresso é um ideal para a 

organização do povo brasileiro. Somente nas edições posteriores, O Clarim da 

Alvorada firmou-se como um periódico da imprensa negra, estabelecendo a voz do 

negro no jornal, e chegou ao seu auge na segunda fase do jornal.  

A primeira edição da segunda fase tem o seguinte cabeçalho:  

 

           Figura 20 – Cabeçalho do ano 1 da segunda fase d’O Clarim da Alvorada 

 

          O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1928, p. 1. 
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Verificam-se mudanças significativas no cabeçalho do jornal nessa segunda 

fase. Abaixo do nome do jornal, há a seguinte chamada: “Pelo interesse dos homens 

pretos”, seguida do subtítulo “Noticioso, literário e de combate”. No texto “Vida 

nova!”, sem assinatura, com a afirmação “O Clarim da Alvorada, o pequeno e único 

porta-voz dos homens pretos”. Reitera-se a função de porta-voz do negro em outro 

texto assinado pela Direção: 

 

Este jornal actualmente é, o único orgam dos homens de côr de S. Paulo. 
Mantido e dirigido por um pugiio de moços bem intencionados, e cheios de 
esperanças, de melhores dias para sua classe. A direcção do Clarim, não 
pede a protecção de quem quer seja, mas sim, o apoio franco e leal dos 
homens conscientes de seus deveres civicos, perante os seus irmãos de 
raça. 

 O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1928, p. 2. 
 

 

A voz do autor é marcada com mais complexidade. O fundador Jayme de 

Aguiar deixa a direção do jornal e passa a ser o redator principal; José Correia Leite 

aparece como José C. Leite e é apresentado como redator secretário. Outros nomes 

são indicados, entre eles Urcino dos Santos e João Soter da Silva como diretores e 

Luiz de Souza na função de gerente.  

Na fase três do jornal, o primeiro e único número conta com um cabeçalho 

mais simples em relação às vozes do autor.  

 

               Figura 21 – Cabeçalho do ano 1 da terceira fase d’O Clarim da Alvorada 

 

                Fonte: O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1940, p. 1. 
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Não há menção sobre o enunciador empírico no papel de diretor, redator ou 

gerente. Somente na página 2, na parte superior à esquerda, destacam-se as 

informações sobre a direção do jornal.  

 

         Figura 22 – Detalhe do jornal 

 

        Fonte: O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1940, p. 2. 

 

O diretor responsável é José Correia Leite e o Conselho de redação fica a 

cargo de José Correia Leite, Fernando Goes e Manoel Antonio dos Santos. 

 No texto de abertura “Não principiamos, continuamos...”, o fundador assina 

José Correia Leite, marcando-se pelo nome civil e na sua posição social de diretor. 

No mesmo texto, Leite afirma o objetivo do jornal.  

 
Depois de um longo silencio, o porta-voz que marcou uma epoca nas 
indagaçoes historicas, nas afirmaçoes dos direitos e em todos os anseios 
de conquistas dos homens negros, surge hoje, uma edição do “Clarim da 
Alvorada”.  

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1940, p. 1. 

  

Além do texto de Leite, há outros sem assinatura, assinados pela Direção, por 

Fernando Goes, por Jayme de Aguiar e Luiz Bastos. Na página 2, no texto “O Clarim 

e as sociedades negras”, assinado pela Direção, encontra-se a seguinte afirmação: 

“É o jornal do negro para o negro”.  

Pode-se afirmar que o negro de fato assume sua voz no jornal O Clarim da 

Alvorada. Essa voz enquadra-se no tipo autor, conforme a classificação de Bronckart 

(1999). A voz do autor é aquela responsável pelo dizer, como dizer e para quem 

dizer e apresenta-se tanto na voz do enunciador empírico quanto na voz do 
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enunciador textual. A voz do autor textual abrange posições sociais próprias da 

esfera jornalística, tais como de diretor, redator, jornalista, publicista.  

 

                   Figura 23 – Posições sociais da voz do autor n’O Clarim da Alvorada 

 

                                      Fonte: Autoria própria 

 

A categoria, que integra questões políticas à cultura, da análise cultural foca 

quem fala e de qual lugar fala, para quem fala e com que objetivos fala no texto. No 

caso do jornal O Clarim da Alvorada, “quem fala” identifica-se como negro. No 

entanto, verifica-se que a voz do negro não é homogênea no contexto dado. A voz 

autoral é diversificada no que concerne ao sujeito empírico, com nome civil e 

identidade no mundo físico, bem como ao sujeito textual, que se constitui no 

contexto jornalístico.  

Como autor, o negro possui o poder da narrativa. A narrativa, entendida aqui 

como qualquer manifestação discursiva, é uma prática cultural que envolve os 

sujeitos produtores da cultura, os quais têm sua identidade marcada nessa narrativa. 

Essa narrativa é uma prática cultural e propicia a visibilidade e a apresentação das 

suas ações, já que a identidade “não poderia ter outra forma do que a narrativa, pois 

definir-se é, em última análise, narrar. Uma coletividade ou um indivíduo se definiria, 

portanto, através de histórias que ela narra a si mesma sobre si mesma” (RICOUER 

apud BERND, 2011, p. 19).  

Pode-se afirmar, enfim, que o jornal O Clarim da Alvorada assinala novos 

sujeitos produtores – os próprios negros – na luta identitária sociocultural. 
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No Brasil, os novos grupos sociais da buscaram algo diferente da colonização 

europeia, contudo, apesar da Independência, ainda valorizavam seu colonizador e 

buscaram incorporar elementos deste. A mídia, então, “funciona, no nível macro, 

como um gênero discursivo capaz de catalisar expressões políticas e institucionais 

sobre as relações inter-raciais, (...) que, de uma maneira ou de outra, legitima a 

desigualdade social pela cor da pele” (M. SODRÉ, 1999, p. 243). 

A imprensa negra, portanto, pode ser considerada um catalisador identitário. 

Como bem afirma Certeau (2007, p. 63): “O enfoque da cultura começa quando o 

homem ordinário se torna o narrador, quando define o lugar (comum) do discurso e 

o espaço (anônimo) de seu desenvolvimento”. O negro assume um compromisso 

consigo, como grupo social emergente, e funda suas narrativas. Ou seja, sua voz 

fala. 

 

2.2. Categoria conjuntural da análise cultural da voz autoral do negro no jornal 

 

Além da categoria política, a análise cultural abrange a conjuntural, cuja 

atenção recai nas regularidades da noticiabilidade do jornal e o que elas revelam 

sobre as práticas culturais do período e do lugar estudados. Nessa perspectiva, o 

jornal O Clarim da Alvorada estrutura-se em sua materialidade e em seus protocolos 

discursivos conforme os jornais existentes. Por outro lado, a voz autoral do jornal 

afirma ser o jornal o único porta-voz do “homem de côr”, ou seja, há aspectos do 

jornal que o tornam diferente sem todas as regularidades conferidas à mídia 

impressa da época. O jornal, então, apresenta o que Ribeiro (1999) concebe como 

uma dualidade na dimensão enunciativa do jornal.  

Com base no estabelecimento da voz do negro como voz do autor (em 2.1.), 

corrobora-se a constituição da voz autoral n’O Clarim da Alvorada. Nessa tipologia, a 

voz do autor assume o gerenciamento nas decisões relativas ao jornal. No texto de 

Apresentação da edição de estreia, algumas dessas decisões são esclarecidas: 
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                Figura 24 – Trecho da Apresentação  

 

                   Fonte: O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 1. 

 

No terceiro parágrafo, o autor avalia o jornal como “pobre” e esclarece a 

periodicidade da publicação é mensal. No número 1 da segunda fase do jornal, ao 

esclarecer a continuidade do jornal, o autor de “Vida nova” descreve O Clarim 

d'Alvorada como “pequeno e unico porta-voz dos homens pretos desta capital”. 

 

        Figura 25 – Apresentação da 2ª fase d’O Clarim da Alvorada 

 

        Fonte: O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1928, p. 1. 

 

O termo avaliativo “pequeno”, mais do que o “pobre”, leva à caracterização do 

pasquim, um periódico de quatro páginas com dimensão de 20 x 30 cm. Esse 
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modelo era comum desde antes da oficialização da imprensa brasileira e, mesmo 

com as inovações tecnológicas no jornalismo nas primeiras décadas do século XX, 

ainda continuou a existir. 

No cabeçalho do jornal, o título é seguido de um subtítulo: 

 “Orgam literário scientifico e politico” – ano 1, n. 1, 1924 (1ª fase) 

 “Noticioso, literário e de combate” – ano 1, n. I, 1928 (2ª fase). 

O propósito d’O Clarim da Alvorada era noticiar eventos festivos, de 

homenagem, tratar da literatura, bem como focar nos interesses do negro. No que 

diz respeito ao primeiro propósito, os jornais da imprensa negra do começo do 

século XX em São Paulo difundiam notícias de entretenimento. Assim, O Clarim 

seguiu às demandas vigentes de publicação de notícias de eventos festivos e 

literários; porém, esse propósito mudou no decorrer dos anos e refletiu nos 

subtítulos, como explana Maues (apud FERREIRA, 2005, p. 97):  

 

“Se acompanharmos, por exemplo, as mudanças registradas no próprio 
subtítulo do jornal „O Clarim da Alvorada‟, veremos retratadas, nelas, as 
transformações que foram ocorrendo na orientação imprimida no jornal, o 
que dá bem a ideia das mudanças ocorridas no pensamento de seus 
dirigentes. Logo no início, em 1924, o jornal se apresentava como „Orgam 
Literário, Scientífico e Humorístico‟. Pouco depois, em 1927, muda um 
pouco e passa a ser „Orgam Literário, Noticioso e Humorístico‟. Logo no 
ano seguinte 1928, nota-se uma mudança significativa e o subtítulo do 
“Clarim (...)‟ passa a ser, “Pelo interesse dos Homens Pretos – Noticioso, 
Literário e de Combate‟. E, em 1931, esta Segunda parte do subtítulo muda 
para „Independência – Doutrina – Verdade‟. No último número de 1931 
(dezembro), o jornal apresenta-se como “Órgão da Raça Negra‟ e na 
propaganda do próprio jornal, que aparece em destaque na primeira página 
desta mesma edição, lê-se: “NEGRO, aqui estão as colunas de resistência 
e da soberania de sua legítima aspiração – apoie o seu órgão para que ele 
seja a alavanca da evolução negra no convívio social nacional; - Assigne “O 
Clarim d’Alvorada, indique-o ao seu amigo, ao seu vizinho, como um dever 
racial na difusão de todo o NOSSO PENSAMENTO” 

 

A voz do autor forma, aos poucos, uma identidade para o jornal. 

Concomitante, trabalha a repetição das estratégias dos pasquins existentes da 

imprensa negra e cria propósitos referentes ao novo – dar voz aos interesses do 

negro -  em incessante permuta por meio de estruturas estáveis do ponto de vista 

enunciativo. 

Não apenas a imprensa negra delimitava um determinado interesse, mas a 

imprensa brasileira em geral. No início do século XX, os principais diários do país 

como Jornal do Brasil, o Jornal do Comércio, a Gazeta de Notícias, o Correio da 
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Manhã e O País destinavam-se a um segmento. Jornal do Brasil procurou atrair 

público com menor grau de instrução e de poder aquisitivo e Gazeta de Notícias, por 

sua vez, procurou valorizar o conteúdo literário; o Correio da Manhã valorizava a 

informação em detrimento da opinião; Jornal do Brasil era popular e muitas vezes 

sensacionalista.  

Tem-se um jornalismo segmentado, que se caracteriza em quatro fatores. O 

primeiro deles é a identidade coletiva, cujo reconhecimento é tanto por parte dos 

produtores quanto dos receptores. O outro fator deve-se à relação dessa identidade 

com finalidade do jornal em informar, entreter ou outra, com o formato, tal como a 

configuração da estrutura e linguagem e significado dos fatos reais. O terceiro fator 

trata da permanência da identidade, formada através dos tempos. Por fim, a 

assunção de uma estrutura narrativa que se molda a padrões estabelecidos. 

Jornalismo segmentado responde ao processo de divisão social que acaba 

por criar um público com uma identidade específica engajada a sua própria situação 

social. Para atender a demandas específicas, o jornal assume um gênero, que é “a 

classe de unidades da comunicação massiva periódica que agrupa diferentes formas 

e respectivas espécies de transmissão e de recuperação oportuna de informações” 

(MELO; ASSIS, 2016, p. 30). 

 

               Quadro 9 – Gêneros e formatos classificados por José Marques de Melo 

Gênero Formatos 

Informativo Nota, Notícia, Reportagem, Entrevista 

Opinativo Editorial, Comentário, Artigo, Resenha, Coluna, 
Crônica, Caricatura, Carta 

Interpretativo Análise, Dossiê, Perfil, Enquete, Cronologia 

Diversional História de interesse humano, História colorida 

Utilitário Indicador, Cotação, Roteiro, Serviço 

 

O jornalismo não é feito apenas de informação. Na síntese esclarecedora de 

Melo e Assis (2016, p. 45-46), que seguem McQuail, o conteúdo constitui-se de: 

 Informação: a Mídia provém dados sobre acontecimentos e situações; 
indica relações de poder; facilita inovação, adaptação e progresso; 

 Correlação: interpreta significados; socializa valores; sugere consenso; 
prioriza rumos; 

 Continuidade: reforça a cultura hegemônica, embora atenta às 
alternativas da contracultura; fortalece e preserva valores consensuais; 

 Entretenimento: provém distração, diversão e relaxamento; reduz as 
tensões sociais; 



83 

 
 

 Mobilização: respalda ações coletivas, embasadas nas decisões de 
cidadania (participação política, religiosa, cultural) ou de consumo (bens e 
serviços, marcas e símbolos). 

 

Verifica-se, portanto, que o jornalismo não se restringe a uma função nem a 

uma capacidade produtiva ao tratar os acontecimentos. Afinal, existem muitas 

demandas na sociedade, geradas por diversos desempenhos dos sujeitos em suas 

atividades cotidianas. Nessa perspectiva, os meios de Comunicação se organizam 

para suprir essas necessidades com conteúdo adequado a cada uma dessas 

demandas. 

No caso de O Clarim da Alvorada, seu segmento é o diversional. A expressão 

diversional é de José Marques de Melo e advém de diversão. Trata-se de matérias 

agradáveis e redigidas como, por exemplo, sobre literatura. O gênero diversional 

relaciona-se à função jornalística de entretenimento, que suscita diversão, distração 

e relaxamento, bem como reduz as tensões sociais.  

Na edição de maio do primeiro ano do jornal, José Maria Monteiro assemelha 

O Clarim da Alvorada a Hera: 

 

A sombra da ciência acresce dia a dia a cotação da imprensa em nosso 
meio!... 
Vai-se ramificando essa colossal e valorosa trepadeira que chamamos 
“jornal”. 
Uns apreciam colaborações poéticas, outros reportagens críticas e outros a 
sua composição garbosa de pena mestre. 

O Clarim da Alvorada, ano I, n. 1, 1924, p. 2.  
 

 

Na edição da primeira fase d’O Clarim da Alvorada, o conteúdo referente à 

literatura consiste de:  

 p. 1: poema “Coração”, de Cruz e Souza, poeta notório da literatura 

brasileira; 

 p. 3: poema “Flores”, de Jim de Araguary (pseudônimo de Jayme de 

Aguiar); 

 p. 4: conto “Um exemplo”, sem assinatura (com lição de moral e 

aconselhamento no final). 

Além dos textos literários, essa edição conta com um texto biográfico sobre 

Cruz e Souza e o texto de Moysés Cintra, “Emitemol-os...”, já mencionado neste 

estudo: 
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Estamos num período de progresso por excellencia. Em todos os recantos 
vê-se ressoar as palavras tão belas: - Progresso, Industria, Commercio e 
Intelectualidade. Esta sendo sempre a primeira em perspectiva. Estamos 
numa época de evolução literária. Si percorrermos do Amazonas ao Prata 
ficaremos extasiados ano só com as bellezas da natureza, mas, com os 
embellezamentos de esthetica. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 2. 
 

 

A literatura é modalizada de maneira apreciativa pela voz do autor, que avalia 

o tema com base no mundo subjetivo. Assim, os elementos linguísticos “evolução 

literária” e “embellezamentos de esthetica” manifestam o julgamento do autor sobre 

a literatura, a qual se insere no progresso da época.  

Na primeira edição da segunda fase, o conteúdo sobre literatura apresenta: 

 p. 2: poema “O africano”, de Mario de Alencar; 

 p. 3: conto sem título, de Luis de Sousa; 

 p. 4: poema “Meu sonho”, de Deocleciano Nascimento; 

 p. 4: conto “Três beijos”, de Olga Monteiro de Barros. 

A publicação dos poemas e contos não recebe comentários dos editores do 

jornal. No entanto, a seleção dos textos prima por autores negros, sejam autores 

famosos na história da literatura brasileira, sejam autores desconhecidos 

(contemporâneos ao jornal). Essa seleção marca a voz enunciativa do jornal, a qual 

é autoral justamente pelo gerenciamento do discurso em sua seleção de conteúdo.  

No texto “Black!”, sem assinatura, o autor elogia o jornalista Lino Guedes pela 

publicação do livro de poema “Black”:  

 

E, para tanto, temos um exemplo frisante o presado amigo, collaborador 
desta folha, o poeta applaudido — O Lino Guedes, que á 19 de Novembro 
de 1927, lançou a publicidade o seu tão bem feito e engenhoso livrinho que 
se intitula: “Black", onde estampou as verdades verdadeiras a respeito da 
nossa gente e dos factos que se passaram na capital do nosso paiz, 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 3. 
 

 

A voz enunciativa aprecia o lançamento do livro de poema por ser “tão bem 

feito e engenhoso”, mas também por tratar “da nossa gente”, inferindo-se daí que a 

modalização apreciativa se deve ao tema do livro de poema ser sobre o grupo social 

negro, no qual a voz enunciativa se inclui ao dizer “nossa”.  

Na edição única da terceira fase do jornal, não consta texto literário publicado. 

Além de uma seção pequena sobre nascimento, batismo, aniversário e parabéns a 
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uma promoção de trabalho, os textos noticiosos em geral voltam-se às questões do 

negro e da necessidade de união e luta.  

Na medida em que as edições eram publicadas, especialmente a partir da 

segunda fase, mais as vozes autorais d’O Clarim da Alvorada declaravam-se negras 

em luta pelos interesses de seu grupo social. As declarações reiteravam-se nas 

edições, firmando uma temática recorrente que é sobre a população negra.  

A tendência de um pasquim, de acordo com N.W. Sodré (1999), é ser jornal 

de um assunto apenas. No caso d’O Clarim, a militância política tornou-se assunto 

central. As vozes enunciativas autorais tratam das condições de vida e de exclusão 

social dos negros em São Paulo e no restante do país com discussão, reflexão e 

denúncia.  

Na edição da segunda fase do jornal, na coluna “Verdades verdadeiras”, o 

edital de Leite reitera o conteúdo temático: 

 

Reapparece, agora, o nosso jornal, na sua segunda phase; apoz um 
descanso involuntário fomos obrigados acceitar. Portanto, vamos entrar de 
novo, no terreno das opiniões, em se tratando da tão falada questão racial; 
que, é o principal ponto do nosso programma. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1928, p. 2.  

 

Diferente da edição de estreia, essa de 1928 marca explicitamente o 

propósito do jornal e seu conteúdo temático.  

Quanto ao subtítulo da edição de estreia “Orgam literário, scientifico e 

politico”, os fatores literário e político são tratados no jornal; porém, o científico não é 

explorado. No texto de Apresentação, o autor justifica essa falta:  

 

São Paulo progride passo a passo, em tudo notamos superioridade: 
indústria, commercio e agricultura. 
Quanto as sciencias nem nos é possível com maior precisão vos esclarecer; 
haja vista os últimos tempos.  

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 1.  

 

A modalização lógica “possível” empregada pela voz enunciativa marca uma 

avaliação do conteúdo temático, com base em critérios com valor de verdade, que 

definem o mundo objetivo. A voz do autor admite não ter conhecimento científico, 

mas durante as edições há referências a um conceito ou pessoa da ciência. No 

único número de 1940 (terceira fase), há a notícia curta sobre a visita do cientista 
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em Sociologia. O professor Franklin Frazier visitou o país em conferências sobre “A 

família negra nos Estados Unidos”.  

  

       Figura 26 – Notícia referente ao mundo da ciência 

 
         Fonte: O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1940, p. 2. 

 

O autor da notícia caracteriza o professor como “destacado cientista negro”, 

“ilustre pesquisador da raça negra”. Percebe-se que os adjetivos “destacado” e 

“ilustre” se devem ao fato de o visitante ser negro, não necessariamente pela 

qualidade de suas pesquisas nem pela validade de suas ideias. Percebe-se também 

que as vozes autorais no jornal não se outorgam especialistas em um determinado 

tema. Ao contrário, imputam-se humildemente frente aos textos e ao próprio jornal. 

Na passagem:  

 

[O Clarim] vem respeitosamente a presença dos bons amigos e leitores 
apellar pelo seu bom acolhimento (...). 
Aqui depomos tudo quanto pretendemos para melhor desempenho da 
nossa publicação. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 1. 
 
 

verifica-se a necessidade de firmar o jornal. Essa necessidade é vista em outras 

edições do jornal, em especial nas primeiras edições de retomadas dele. Ribeiro 

(1999) esclarece bem quando fala que se trata de um processo de legitimação social 

do jornal, cuja voz autoral busca o seu lugar. Assim, há textos no próprio jornal que 

tratam do seu lugar de autorreferenciação.  
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A autora chama de lugares de autorreferenciação aqueles espaços em que o 

jornal busca uma imagem de si próprio e, por meio dessa imagem construída, se 

legitimar.  A autorreferenciação é uma categoria do jornalismo midiatizado, mas que 

se considera neste estudo possível de aplicar ao O Clarim da Alvorada por levar a 

entender as referências feitas por esse jornal sobre ele próprio. Nesse caso, as 

operações discursivas do jornal voltam-se para o próprio texto e buscam explicar 

suas operações discursivas por meio de marcas linguísticas que compõem o texto, 

estabelecendo novos vínculos.   

Na edição número 1 da segunda fase, entre outras passagens, confere a 

seguinte:  

 

A' 6 de Janeiro de 1924, lançámos a publicidade um porta-voz, restricto na 
sua feitura e nas suas idéas, porém, de uma sinceridade condigna, com 
asseveridades justas; oxalá, agora, com o seu resurgimento possamos 
reaffirmar aquelles ideaes nobres, valorosas, com o amparo de todos 
aquelles sensatos patrícios. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1928, p. 1. 

 

A autorreferenciação ocorre também na edição única da terceira fase com 

menção ao jornal, sua função de unir os negros e o pedido ou agradecimento pela 

benevolência dos leitores.  

 

Que melhor finalidade poderia ter um jornal? Despertar o ardor cívico, 
envolver-se nas campanhas de elevação social-econômica, moral e cultural 
da raça, foram as diretrizes do “Clarim do Alvorada”.  

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1940, p. 1. 
 

 

Verifica-se, com base nessa categoria, que os autores fazer referência de 

publicações anteriores do próprio jornal. Na edição da segunda fase, analisada 

neste estudo, no texto “Verdades verdadeiras”, assinado por Leite, há referência à 

publicação anterior como forma de cobrar uma resposta: 

 
Dois annos faz que, os dirigentes desta folha, lançaram um appelo, aos 
presidentes de todos as sociedades recreativas de São Paulo; para a 
fundação de uma grande Sociedade que, viesse solucionar os problemas de 
maior precissão de nossa classe tão poderosa. No entanto não obtivemos o 
resultado que 'esperavamos, mas sim, o despegamento de uma saraivada 
de despeitados, que nos classificaram logo, com o honoroso título de 
«Cavadores». Cavar o que, não sabíamos ou não sabemos ainda. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1928, p. 2. 
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Na edição única de 1940, a primeira página é exclusivamente 

autorreferenciação com uma página anterior literalmente copiada e centralizada:  

 

                             Figura 27 – Página de autorreferenciação 

 

                Fonte: O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1940, p. 1. 

 

A página da edição do dia 28 de setembro de 1928 é reproduzida e 

centralizada na primeira página da edição de retorno em 1940. O texto no entorno 

da reprodução comenta, no início, o retorno do jornal depois de anos parado, mas se 

desenvolve com base na matéria sobre o Dia da Mãe Preta, relacionando o tema 

com a proposta lançada anteriormente pelo jornal para ocorrer o I Congresso da 



89 

 
 

Raça Negra e a repercussão negativa dos “negros doutos de São Paulo”, bem como 

discorre o papel da raça negra e a dívida de gratidão que o país tem com ela.  

Pode-se concluir que a voz enunciativa no jornal O Clarim da Alvorada é a 

voz do autor caracterizada pelo gerenciamento do jornal.  

 

    Figura 28 – Voz do negro: voz do autor e seu gerenciamento n’O Clarim da Alvorada 

 

    Fonte: Autoria própria 

    

A voz do autor é responsável pelas escolhas formais de diagramação do 

jornal, pela seleção temática e por qualquer outro fator constituinte do jornal. Essa 

voz constitui o discurso tanto de maneira convencional quanto criativa, uma vez que 

contribui para reproduzir a realidade ou para transformá-la.  

No discurso, há marca do “eu” e, ao analisar o que Foucault (1987) diz sobre 

o pluralismo do discurso, depara-se com a ideia de que as escolhas tomadas pelo 

seu enunciador são de fundamental importância para formação do enunciado. Por 

isso: 

 

Em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 
selecionada, organizada e distribuída por certo número de procedimentos 
que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 
conhecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. 
(FOUCAULT: 1987, p. 86) 
 

 

É preciso atentar ao ler um enunciado. Questionar quem é o sujeito, qual é a 

sua mensagem introduzida por meio do código, qual é a sua ocupação social e 
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quem este sujeito quer atingir por meio do seu discurso. É importante, então, dar 

atenção ao contexto da forma enunciativa. 

 

2.3. Categoria da articulação produção-consumo da análise cultural da voz 

autoral do negro no jornal 

 

O jornal O Clarim da Alvorada faz parte da imprensa negra e sua 

característica fundamental é ser um jornal criado por negro para o público negro, 

constituindo uma voz negra no jornal. Na instância da enunciação do jornal, a 

identificação da voz negra insere-a na voz do autor e em ambos os seus tipos: 

empírico e textual, tal como verificados em 2.1 deste estudo.  

Essa voz negra autoral não aparece apenas nos enunciados do jornal com 

suas ideias e reflexões. Essa voz assume o jornal e assume o gerenciamento dessa 

mídia: dá uma formatação gráfica, indica os propósitos do jornal criado e seleciona o 

conteúdo temático. A voz autoral é, enfim, responsável pela manifestação de um 

mundo discursivo e, por conseguinte, pela criação de um interlocutor, que refuta ou 

corrobora o mundo do enunciador.  

Como na categoria articulação produção-consumo da análise cultural pode-se 

trabalhar em diferentes vieses, o binômio produção-consumo do jornal O Clarim da 

Alvorada foca-se, então, no sentido de o jornal marcar linguisticamente seu leitor. 

Afinal, da relação de mundos e de interlocutores, a tensão é engendrada no discurso 

e possibilita aos sujeitos não só a conscientização e a compreensão da existência 

humana e as relações advindas das experiências sociais, mas também o exercício 

como voz que enuncia e representa a si própria e o outro (interlocutor). 

Na edição de estreia, de 1924, o texto de Apresentação marca explicitamente 

o leitor:  

 

 Pois bem, assim sendo O CLARIM orgam que surge hoje, pobre, mas cheio 
de esperanças, apezar de ser redigido por rapazes inesperientes, mas de 
bons intentos, vem respeitosamente a presença dos bons amigos e leitores 
apellar pelo seu bom acolhimento (...). 
Aqui depomos tudo quanto pretendemos fazer para melhor desempenho da 
nossa publicação e agradecer os nossos amigos e leitores da melhor forma 
possível.  

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 1.  
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Os termos nominais “amigos” e “leitores” marcam a presença do outro – os 

interlocutores. O enunciador expressa sua opinião em uma avaliação subjetiva ao 

caracterizar os “intentos” dos autores e os leitores e amigos como “bons”. A 

interação entre enunciador e leitor se dá, então, pela função enunciativo-pragmática, 

que serve para expressar a opinião do enunciador. A voz do autor marca um 

contrato comunicacional entre as vozes enunciativas com o tratamento respeitoso 

(“vem respeitosamente”) e com o compromisso sobre “o melhor desempenho da 

nossa publicação”.  

Na página 2, há dois textos: um sobre a vida do poeta Cruz e Souza, sem 

assinatura, e outro intitulado “Emitemol-os”, assinado por Moyses Cintra, já 

identificado neste estudo como pseudônimo de Jayme de Aguiar. No segundo texto, 

que trata sobre o progresso do país na indústria, comércio e agricultura, o autor fala 

do progresso também ocorrido na literatura e como todos estão em falta na luta pelo 

futuro. Nesse ponto do texto, o enunciador marca novamente o leitor do jornal: 

 

...espero merecer de vos caros leitores e amigos a coadjuvação de irmãos 
verdadeiros, brasileiros de facto – afim de cooperarmos para os fins que nos 
eleva e que nos fará grande para o futuro.  
Em todos os recantos existiram e actualmente existem patrícios, que 
merecem elogios aos quaes devemos seguir e imital-os. De como imitai-os?  
É simples com um pequeno esforço de vontade tudo conseguiremos. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 2. 

 

O enunciador, nesse trecho, assume a voz da personagem, na classificação 

de Bronckart (1999), uma vez que a voz interlocutora, nesse texto, não é de assumir 

o papel social de leitor, mas de sujeito com os mesmos ideais de luta pelo 

progresso. A marca linguística de “nós” por meio do verbo (“cooperarmos” e 

“conseguiremos”) mostra que as vozes são agentes nos acontecimentos ou ações 

constitutivas do conteúdo temático e, assim, a relação entre o enunciador e o 

interlocutor se baseia em interesses comuns. O enunciador encerra o texto com a 

seguinte conclusão:  

 
Com essa reunião havemos de ver os nossos homens bem unidos aos 
nossos corações de brasileiros e irmãos que somos, trabalhando todos para 
o ideal dos ideaes.  

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 3. 
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A voz autoral vê-se e seus interlocutores como “brasileiros” e “irmãos”, cujo 

interesse em comum é trabalhar “para o ideal dos ideaes”. No texto seguinte da 

página, “A união faz a força”, tem-se uma clareza sobre quem são esses “brasileiros” 

e “irmãos”. 

 
 

A desorganização social que existe entre nós, devia findar-se nestes bellos 
tempos, Centenas de homens de côr se debatem contra miserias, porque 
não temos uma associação puramente nossa que nos preste auxílios. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 3. 

 

As vozes enunciativas são resumidas pela marca linguística “nós”, que são os 

“homens de côr”. No entanto, essa marca distingue a voz autoral e seu leitor (leitores 

e amigos) das “centenas de homens de côr” que “se debatem contra miserias”. A 

voz autoral não se inclui nessa centena miserável; como resultado dessa instância 

enunciativa, tem-se de um lado uma voz negra que assume o discurso e se vê parte 

integrante do grupo social negro e, de outro, essa voz aponta para um grupo – 

também negro – mas miserável, no qual a voz não faz parte, mas o estabelece em 

seu discurso. Portanto, são três vozes: a do autor, a do leitor no papel de interlocutor 

com os mesmos ideais e de um grupo de negros que é referido no discurso.  

Esse grupo de negro “miserável” referido no texto é uma voz social, que é 

marcada no texto, mas não é agente, sendo apenas mencionada como instâncias 

externas de avaliação de algum aspecto do conteúdo do texto. Passa a existir uma 

relação de poder entre a voz autoral e as vozes sociais, porquanto a primeira tem o 

poder no discurso e avalia a segunda. A identificação das marcas enunciativas de 

vozes sociais presentes no jornal O Clarim da Alvorada e suas subsequentes 

relações e avaliação serão estudadas no próximo capítulo.  

Ainda na edição de estreia, há a seção “Aviso”, em que há outra marca 

enunciativa do interlocutor:  

                             Figura 29 – Marca da voz do interlocutor 

 

                            Fonte: O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 4. 
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O aviso é para os “shrs Directores de Associações diversas” sobre a 

possibilidade de a direção do jornal não aceitar convites. Pode-se considerar que se 

trata de uma locução de endereçamento, conforme identificação de Balsalobre 

(2010), porque o interlocutor é especificado pelo enunciador, ou seja, são 

determinados leitores a quem o enunciador se dirige de forma respeitosa ou para 

mostrar status social do interlocutor.   

Na primeira edição da segunda fase, o leitor também é marcado como voz 

enunciativa. No texto de abertura “Vida nova!”, o autor que não assina, mas ao 

apresentar a nova fase do jornal, posiciona-se como “nós”: 

 
Queremos a ajuda imprescindível dos bons leitores e a actividade será, 
criteriosa e benevola dos sempre bons e correctos collaboradores; porem, 
desde em se tratando de publicações recebidas não nos compremetteremos 
sem o respectivo juízo da redacção. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1928, p. 1. 

 

O enunciador marca o interlocutor na posição social de leitor, mas há a 

atribuição de uma outra posição: a de colaborador na produção dos textos do jornal. 

Essa colaboração estende-se a outras maneiras, tais como a financeira para ajudar 

a manter o jornal.  

 
A existencia do nossa porta voz, depende da sua boa acceitação; e, para a 
boa acceitaçào do jornal, contamos com as sociedades recreativas ou não, 
dos homens de côr de S. Paulo. Esperamos, cada directoria faça, com que 
todos os seus associados, leiam esta folha, e nos auxilie em todo ponto de 
vista. 

 O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1928, p. 2. 

 

O interlocutor é marcado como instituição, também em maneira de locução de 

endereçamento: “sociedades recreativas” e “cada directoria”. A voz do enunciador 

dirige-se a enunciatário institucional (sociedades) e funcional (diretoria), apagando o 

agente responsável por trás da instituição e função. Essa locução de endereçamento 

é marcada também na edição única do jornal em 1940.  
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          Figura 30 – Exemplo de locução de endereçamento 

 

          Fonte: O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1928, p. 3. 

 

A voz do enunciador fala em nome da direção do jornal com os “senhores 

diretores de sociedades negras” para que auxiliem o jornal.  

Ainda na edição de 1928, há um interessante direcionamento ao leitor. No 

texto de ficção em prosa “Páginas d’Amor”, de Luis de Sousa, o autor, no seu papel 

de narrador, no final do texto se dirige ao leitor: 

 

Ahi tendes amigo leitor uma pequenina historia d'amôr. Discrente como fui 
desse sentimento, hoje tenho também o meu coração suspenso pelas teias 
do amôr. Mas a minha historia de amôr, é maior, é bem maior e eu não a 
contarei, não a sei contar. O amôr meus caros amigos, é um sentimento 
bem cruel que só procura abrigo nos corações leaes e puros, diz o poeta, e 
eu direi somente; o amôr é a suprema delicia é a suprema tortura. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1928, p. 3. 

 

O interlocutor nomeado “amigo leitor” e “caros amigos” não é propriamente o 

leitor do jornal, mas da narrativa ficcional. Diante disso, a voz do autor e a voz do 

interlocutor são tão ficcionais quanto o próprio texto literário. A situação enunciativa 

criada em texto ficcional e, nesse caso, por fazer parte do discurso literário, a 

situação é um acontecimento único como em qualquer outro discurso, com um 

enunciador, um enunciatário e um contexto social. No entanto, a natureza da 

situação de enunciação literária redimensiona-se para o jogo de relações internas ao 

próprio texto, levando Maingueneau (1996) a referir-se a ela como pseudo-

enunciação. 
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A voz que fala nos enunciados não é a do autor. A voz empírica transfere a 

sua responsabilidade sobre o que é dito, como é dito e para quem é dito para outra 

voz, a do narrador, como se verifica nas marcas verbais “fui”, “tenho”, “direi”, de 

pronomes “meu”, “minha” e “eu”. Esse enunciador marca também seu leitor e a 

relação interpessoal. No caso, o interlocutor serve para ouvir a história de amor 

narrada pelo enunciador, ser cúmplice do amor do próprio enunciador e ser alvo de 

conselho no final do texto.  

A edição única de 1940, diferente das outras edições analisadas, possui uma 

epígrafe no cabeçalho: “Não principiamos, continuamos”, de José do Patrocínio. 

Essa epígrafe, marcada pelo pronome “nós” nas formas verbais (-mos), parece dar 

indiciar o que acontece nos textos do jornal dessa edição. Não há diálogo direto com 

o leitor nessa edição. O interlocutor é marcado indiretamente no uso do pronome 

pessoal “nós”.   

No texto “E o vento levou”, de Pedro Boaventura, o uso é recorrente no curso 

do texto, por exemplo: 

 

Ao comemorarmos a passagem de uma das datas que mais de perto tocam 
no sentimento do negro brasileiro... 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1940, p.2. 
 

 

Só o título “Acabemos com isto!”, de Manoel Antonio dos Santos, é uma 

reiteração da ausência de uma marca direta ao interlocutor e o uso de “nós”. Nesse 

mesmo texto, além dessa marcação, há presença da pessoa indeterminada (“note-

se”) e, em geral no jornal, ocorre um distanciamento entre enunciador e interlocutor, 

tal como no caso do texto de abertura, em que o autor não se marca como voz 

enunciativa nem marca um interlocutor.  

Por fim, verifica-se a voz social de leitor empírico. Assim como ocorre na 

marcação da voz autoral, cujos nome civil e fotografia constituem uma voz empírica, 

na amostra analisada, verifica-se que o interlocutor também é empírico. 
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      Figura 31 – Marcação enunciativa de leitor empírico  

 

      Fonte: O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1928, p. 4. 

 

Nos três anúncios de eventos sociais, a voz do autor marca com nome civil 

seu leitor e atribui-lhe explicitamente a posição social de leitor. 

O princípio constitutivo do discurso configura-se no diálogo articulado entre o 

eu e o outro, sujeitos da interação verbal. No jornal O Clarim da Alvorada, o diálogo 

constitui-se desde sua estreia, visto que o enunciador caracteriza uma situação 

enunciativa de modo a pontuar a presença de um interlocutor e a dimensionar, 

primeiramente, um chamamento para que este assuma a posição social de leitor do 

jornal. Ao se aprofundar na marcação enunciativa do interlocutor, verifica-se que a 

voz autoral anuncia o outro e lhe estabelece diferentes posições sociais na 

comunicação. 

 

                               Figura 32 – Estabelecimento das posições sociais do interlocutor pela voz autoral 

 

                   Fonte: Autoria própria. 
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Uma conclusão a que se pode chegar é que as formas linguísticas são 

acionadas pelo enunciador para a negociação com o leitor. As formas nominais e 

verbais, instauradoras do interlocutor no jornal, exercem, principalmente, a função 

interacional, uma vez que o enunciador as utiliza como um recurso para levar o 

interlocutor a cooperar. Afinal, esse enunciador demonstra uma constante busca 

pela adesão do interlocutor. 
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III. VOZES SOCIAIS DO NEGRO N’O CLARIM DA ALVORADA 

 

3.1. Categoria política da análise cultural da voz social do negro no jornal 

 

Para Hall (2000), as relações étnico-raciais são formadas historicamente, com 

base nas representações sociais e construção de imagens, uma vez que as coisas, 

os objetos, os eventos do mundo não têm, neles próprios, qualquer sentido fixo, final 

ou verdadeiro. São as pessoas, em sociedade, entre culturas humanas, que 

atribuem sentidos às coisas. Como as representações são atribuídas por grupos 

sociais, é comum que algumas conquistem mais visibilidade que outras. Trazendo 

esse pensamento para a realidade brasileira, é possível perceber que as 

representações foram construídas a partir de uma ótica eurocêntrica, que institui 

sentidos de normalidade e anormalidade, estabelecendo como norma padrão o 

homem branco, cristão.  

Os indivíduos que diferem desse padrão são excluídos, como explica esse 

estudioso dos Estudos Culturais, tal como a população negra no Brasil do início do 

século XX. Afinal, o país dependeu de uma economia baseada no sistema de 

escravidão dessa população por quase quatro séculos, de 1530 a 1888. O tempo 

que separa a abolição da escravatura de jornal como O Clarim da Alvorada ainda 

era muito recente, e o negro e os afrodescendentes brasileiros ainda eram vítimas 

do preconceito que permeia as relações étnico-raciais, apesar do mito da 

democracia racial, que imprime a ideia ilusória de inclusão e igualdade de 

oportunidades. 

Ainda segundo o autor, um sistema de poder socioeconômico, de exploração 

e exclusão, organiza-se não apenas social e historicamente, mas também 

discursivamente. A imprensa pode refletir esse poder, corroborando-o em seus 

textos e linguagens, ou pode assumir um contraponto. É o caso do periódico O 

Clarim da Alvorada: um jornal de negro para negro. No jornal, a voz autoral é do 

negro; ela assume o discurso, identifica-se e marca o Outro, constrói uma visão de 

mundo. 

N’O Clarim, o Outro distingue-se em duas instâncias enunciativas. É o 

interlocutor (analisado em 2.3 deste estudo), a quem a voz autoral se dirige e com 

quem mantém um diálogo, especificando seu público leitor e o considerando um 
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aliado quanto às ideias e aos valores referentes ao negro. O Outro é também uma 

voz social, porque é referência constituída no texto, ou seja, o jornal é do negro (voz 

autoral) para o negro (voz negra interlocutora do diálogo) e sobre o negro (voz negra 

que é mencionada pela voz autoral).  

O gerenciamento da voz autoral estende-se às vozes sociais: o autor 

seleciona sobre quem falar e expressa um julgamento de valor, construindo uma 

identidade sobre o outro. Diante disso, um dos objetivos específicos deste estudo é 

justamente distinguir a voz do autor – que assume a escrita, gerencia linha editorial 

e a estrutura do jornal – das vozes sociais sobre as quais a voz autoral faz 

referência. 

Remetendo novamente ao conceito de vozes sociais para Bronckart (1999), 

elas são personagens, grupos ou instituições sociais que são externos da instância 

enunciativa. Elas não são, portanto, agentes responsáveis pelos enunciados, mas 

são mencionadas e avaliadas em algum aspecto do conteúdo pela voz do autor. 

Balsalobre (2010), por sua vez, classifica as marcas enunciativas dessas vozes 

sociais como tratamentos delocutivos, os quais são aqueles que mencionam uma 

terceira pessoa com diferentes intenções no discurso. Segundo essa autora, as 

delocuções são comuns não apenas na imprensa negra, mas também no jornalismo 

em geral do começo do século XX.  

Na primeira edição de O Clarim da Alvorada, não está explícito que o jornal é 

de negro para negro. A primeira menção a uma voz social está no texto “Emitemol-

os”, posicionado ao lado do texto de Apresentação. Faz-se inferência, neste estudo, 

que a menção a “patrício” seja referente ao negro: 

 

Em todos os recantos existiram e actualmente existem patrícios, que 
merecem elogios aos quaes devemos seguir e imital-os. De como imitai-os?  
É simples com um pequeno esforço de vontade tudo conseguiremos. 
Venceremos si combatermos a humildade, fazendo-nos apresentaveis em 
logares necessarios com o apoio da nossa boa apresentação. Para isso é 
preciso frequentar escolas, propagar a boa imprensa: instituir sociedades 
Beneficentes, Educativas, Literarias, com reuniões intimas. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 2. 

 

O negro constitui-se uma voz social no texto marcada como “patrício”. Esse 

termo carrega o significado de conterrâneo e compatriota, bem como de distinto e 

elegante. No contexto, o termo não indica sentido mais étnico, mas traz promoção à 

voz social negra quanto à sua integração na pátria brasileira, entre os nascidos no 
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Brasil e que têm por dever amar a pátria. Esse sentido de compatriota fica mais 

evidente no final do texto: 

Com essa reunião havemos de ver os nossos homens bem unidos aos 
nossos corações de brasileiros e irmãos que somos, trabalhando todos para 
o ideal dos ideaes.  

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 3. 
 

 

A voz social caracterizada na posição social de compatriota também é 

marcada na primeira edição da segunda fase do jornal. No texto de abertura “Vida 

nova!”, o autor emprega “sensatos patrícios”:  

 

A 6 de Janeiro de 1024, lançámos a publicidade um porta-voz, restricto na 
sua feitura e nas suas idéas, porém, de uma sinceridade condigna, com 
asseveridades justas; oxalá, agora, com o seu resurgimento possamos 
reaffirmar aquelles ideaes nobres, valorosas, com o amparo de todos 
aquelles sensatos patrícios que leem, e meditam, nas associações diversas, 
em todos os recantos das collectividades nossas, nos meios cultos, 
principalmente onde se reúnem aquelles que desejam melhores dias para 
nossa sociedade, para o nosso patrimonio representativo!... Queremos o 
convívio moral e social da nossa gente na jornada que se não pôde medir 
as vicissitudes, educando os nossos filhos na religião de Deus e na do 
amor, vencer todos os obstáculos se permittir a vida nova. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1928, p. 1. 
 

 

No texto de abertura da edição única de 1940, o autor José Correia Leite 

reitera esse sentimento de patriotismo que pode ou já ocorre entre os negros 

marcados no jornal: 

 

Depois de um longo silencio, o porta-voz que marcou uma época nas 
indagações históricas, nas afirmações dos direitos e em todos os anseios 
de conquistas dos homens negros, surge hoje, uma edição do “Clarim da 
Alvorada”. Isto prova que das cinzas dos velhos ideaes, ainda brilham as 
pequenas brazas de esperança. E prova substancial a obra de fé, no 
civismo do negro, a sua índole de bem servir a massa, na integração 
nacional. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, 1940, p. 1. 

 

Em outro texto dessa mesma edição, o espírito de nacionalidade é reforçado 

com intensidade:  

Somos os mesmos companheiros das campanhas passadas, os mesmos 
idealistas, fortalecidos pelo Estado Novo, que em boa hora poz termo às 
questiúnculas que separavam os brasileiros e que por esse motivo 
emperravam a resolução de vitais problemas de nacionalidade. 
Graças a essa nova política, os negros, mais do que nunca, estão 
integrados no novo regime, cônscios de que ele é uma parte coesa e forte, 
resolutamente dispostos a cooperar para a gloriosa ascensão do Brasil no 
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conceito universal, entrando para esse grandioso acometimento com o 
patrimônio legado pelos seus avós e que saberão honrar pelo trabalho e 
com desvelado amor à causa do Brasil.  

O Clarim da Alvorada, ano 1, 1940, p. 3. 

 

Percebe-se que a voz social – em sua posição social de patriota -  relaciona-

se à concepção de identidade ligada à noção de nacionalidade. O conceito de 

identidade nacional não deve ser relacionado a uma “conquista de um caráter 

nacional” (BERND, 1992, p.12), pois não há um caráter homogêneo em uma 

sociedade, uma vez que “não há nenhuma relação necessária entre a existência de 

determinadas raças e a produção de objetos culturais” (Idem, p.12). Assim, 

identidade nacional não é algo já definido e imutável, ao contrário, identidade 

nacional é algo em constante movimento, ou em outros termos, um “processo em 

permanente deslocamento” (Idem, 1992, p.12). 

O sujeito emergente que está voltado para um projeto identitário, ou seja, em 

busca de sua identidade nacional, procura estabelecer-se em um espaço existencial. 

Em se tratando de uma sociedade que foi escravizada, essa mesma sociedade ou 

comunidade teria de passar por um movimento pelo qual o grupo criasse 

mecanismos para que pudesse ter de volta aquilo que foi violado pelo colonizador.  

Faz-se necessário relacionar o discurso colonialista às questões de 

identidade nacional. O historiador Ferro (1996) apresenta como era o discurso 

colonial em relação à empresa das colonizações. De fato, segundo o entendimento 

eurocêntrico vigente na época, os europeus (britânicos, franceses, espanhóis, 

portugueses e outros mais) entendiam como missão – não só no sentido cristão, 

mas também no sentido intelectual e cultural – levar a civilização e os valores éticos 

e religiosos para populações incultas e selvagens que habitavam os quatro cantos 

do mundo e que aos poucos iam sendo descobertas e exploradas pelo capitalismo 

crescente. 

Fato é que, tanto as catequeses quanto o mercado escravocrata e a prática 

do degredo causavam a aproximação entre a cultura dominante e a cultura 

dominada; esse tipo de aproximação só fez aumentar o sentimento de superioridade 

do colonizador. Se um povo promove e fomenta a escravidão, dominando o mercado 

financeiro na região conquistada, entende como inferior e intrinsecamente dominada 

a outra cultura; e quando se promove a prática do degredo de criminosos e inimigos 
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de estado para regiões periféricas é porque se vê como desumano e cruel o território 

do colonizado. 

Outro exemplo de como o europeu e o discurso colonialista viam o colonizado 

e o olhar do colonizado em relação ao branco é dado por Ferro (1996, p. 44):  

 Para os negros da costa ocidental da África, a chegada dos navegadores 

brancos, portugueses e italianos sobretudo, era uma descoberta, assim 

como as suas bombardas e as velas de cera. Para os portugueses, ver os 

negros comerem no chão ou morarem em casebres de palha logo lhes 

infundiu um sentimento de superioridade. 

 

Pode-se afirmar que o discurso do colonizador não procurava entender as 

práticas culturais dos povos de África e/ou outros povos colonizados ao redor do 

mundo. Simplesmente os inferiorizavam quando comparados aos seus próprios 

aspectos culturais. Entendia-se como civilizado o mundo nos padrões europeus de 

cultura e educação, contribuindo para que as colônias fossem utilizadas pelos 

colonizadores da forma que melhor lhes cabiam utilizar. Na relação entre o sujeito 

colonizado e o colonizador, a construção do discurso de poder estabeleceu-se, 

garantindo a dominação e superioridade de um povo sobre o outro. 

Nesse sentido, verifica-se a adesão das vozes autorais no jornal O Clarim da 

Alvorada a determinados valores dos europeus. O sentimento de nacionalidade 

baseia-se fortemente em uma visão de mundo do branco. No texto “A união faz a 

força”, o autor declara que: 

 

A fundação de um centro beneficente entre nós, seria mais uma prova que 

somos dignos de usar o nome de homens civilisados.  
O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 3.  

 

A voz autoral marca-se como “civilizado”; logo, indiretamente, distingue-se do 

não civilizado. Em edição única de 1940, no texto “Uma posição para o negro 

brasileiro”, o autor fala do retorno do jornal e que cabe aos próprios negros encontrar 

solução para os seus problemas sociais. Nessa assertiva, o autor faz a seguinte 

referência:  

 

Que em pleno século XX, quando negros ainda um pouco descivilizados se 
tornam escravos na África, depois de heroicidades esplendidas, em plena 
Europa, lugar bem culto e progressista, brancos se entregam cortez e 
cavalheirescamente às algemas. Enfim, são pontos de vista. Mas que os 
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negros devem, eles mesmos, procurar, pela cultura e pela educação, galgar 
as milhores posições, me parece uma ideia acertada. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1940, p. 4.  
 
 

O texto cria uma oposição entre as vozes sociais: os negros civilizados de um 

lado e os não civilizados (ou “um pouco descivilizados”) de outro. O negro civilizado 

é aquele nacionalista. Para tal, além do status de civilizado, aceita a cultura do 

europeu, que é mais “culto e progressista”.  

Esse sentimento de nacionalidade ligada aos valores europeus sofre uma 

rachadura durante as edições do jornal. As vozes autorais do jornal deixam de 

pensar que a identidade dos negros esteja de fato nesse sentimento, tal como é 

verificado no texto de abertura da edição única de 1940. O autor José Correia Leite 

recupera o texto já publicado sobre o Dia da Mãe Negra, símbolo da cultura da 

população negra escravizada, e o relaciona à questão da nacionalidade: 

 

O culto à mulher negra surgiu no sentimento da nação brasileira, na 
reparação do seu calvário. Mas a reparação pela simples apologia 
sentimental pelo espírito de piedosa justiça, traz no seu bojo, pela ausencia 
de uma significação política, a indecisão que morre no silencio e no curso 
dos tempos. 
O Brasil quase que resgatava a sua dívida de gratidão para com a raça 
negra, erigindo um monumento à Mãi Negra. A ideia foi vitoriosa, mas a 
falta de coragem não trouxe a realisação. Compete a nós, os negros, 
festejar o Dia da Mãi Negra. Dar o nosso testemunho de posteridade àquela 
que no seu duplo sacrifício, na sua generosa humildade, soube colaborar na 
formação da família brasileira e da nacionalidade. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1940, p. 1. 

 

Compreende-se pela fala do autor que os negros ajudaram a formar a nação 

brasileira, porém essa colaboração não é reconhecida. Assim, além da falta de 

reconhecimento da participação da população negra na formação do país, o Brasil 

também não pagou sua dívida aos negros. Tem-se o silêncio. Cabe ao negro, então, 

romper o apagamento da sua própria voz em uma nação ingrata.  

Reforça-se a proposta de que o negro deve contar com o seu próprio grupo 

para mudar sua situação de vida. No texto anterior, transcrito acima, o autor deixa 

bem claro que 

 

os negros devem, eles mesmos, procurar, pela cultura e pela educação, 
galgar as milhores posições, me parece uma ideia acertada. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1940, p. 4.  
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 A voz do autor faz uma avaliação sobre os negros que “devem” procurar 

melhores posições sociais. A modalização deôntica “dever” marca a avaliação 

pertencente ao mundo social e aos valores, carregando valor de autoridade que os 

constitui um modelo para a voz enunciativa que busca credibilidade para seus 

enunciados. 

Verifica-se que uma ideologia grupal passou a se desenvolver no jornal, tal 

como conclui Ferrara (1986) ao estudar a imprensa negra. Essa ideologia grupal 

implica identidade que  

 

é uma realidade sempre presente em todas as sociedades humanas. 
Qualquer grupo humano, através do seu sistema axiológico sempre 
selecionou alguns aspectos pertinentes de sua cultura para definir-se em 
contraposição ao alheio. A definição de si (autodefinição) e a definição dos 
outros (identidade atribuída) têm funções conhecidas: a defesa da unidade 
do grupo, a proteção do território contra inimigos externos, as manipulações 
ideológicas por interesses econômicos, políticos, psicológicos etc. 
(MUNANGA 1994, p. 177-178). 

 

No texto, por exemplo, de abertura “Vida nova! ”, de 1928, as expressões “das 

collectividades nossas” e “nossa gente” significam essa ideologia grupal, bem como 

destacam um tipo especial de elocução em que fica patente a demonstração por 

parte das vozes autorais do jornal de pertencimento a um grupo particular. Nesse 

caso específico, a primeira pessoa do plural também é favorecida, ou seja, o autor 

emprega o pronome pessoal “nós” para se expressar em nome de seu grupo.  

Na edição de estreia, no texto “A União faz a força”, a voz autoral já 

prenunciava que para vencer os problemas era preciso a união entre os negros: 

 
Entrelacemos nossas mãos, assim conseguiremos uma só força, luctando 
para o mesmo ideal. Hoje um punhado, amanhã uma multidão unida 
combateremos todos os vicios: arrancando da lança os fracos de espirito, 
socorrendo os desprotegidos da sorte, indicando o verdadeiro caminho do 
bem á mocidade.  

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p.3. 

 

Na edição de 1940, há o texto “Uma posição para o negro brasileiro”, de 

Fernando Goes, em que o autor afirma: 

 

Os problemas negros têm, e devem ser resolvidos pelos próprios negros. 
(...) 
É preciso alfabetização, muito livro e muita escrita. É preciso respeito a 
moral – muita moral e muito respeito. (...) Mas que os negros devem, eles 
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mesmos, procurar, pela cultura e pela educação, galgar as milhares 
posições, me parece uma ideia acertada.  

 O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1940, p. 2. 
 

 
A união entre os negros é a maior proposta do jornal como forma de luta, 

porque cabe aos próprios negros conquistar mudanças sociais. Desde a edição de 

estreia d’O Clarim da Alvorada, as vozes autorais apontam para a educação como 

um caminho para solucionar os problemas da população negra. Souza (2013) 

explica que no começo do século XX, a educação distinguia-se da instrução; 

enquanto esta significava alfabetização, aquela implicava um conceito amplo, 

abrangendo tanto a escolarização quanto as formações cultural e moral. Diante 

disso, os autores do jornal propunham tanto a educação quanto a instrução. No texto 

“Uma posição para o negro brasileiro”, o autor Goes afirma: 

 

Com educação, com alfabetização, poderá o negro se impor, porque é 
inteligente, e de empregado pasará a patrão, se servente a escriturário, de 
jornaleiro a jornalista. Que o conhecimento das coisas torna o homem 
ambicioso, e a ambição fa-lo trabalhador desse trabalho que não se 
contenta com subalternidades humilhantes.  
Por outro lado, essa educação lhe dará uma situação social. E embora o 
preconceito de cr (sic) queira feri-lo, não conseguirá lhe causar dano algum. 
A alguém que pretenda ofendê-lo chamando-o de – negro! – êle poderá 
também responder com o mesmo sentido de ofensa – branco! 
E quanto ao fato de sermos sido escravos de portugueses, no Brasil, do 
século XVI ao XIX, não me parece constituir prova muito forte de 
inferioridade.  

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1940, p. 2. 
 

  
Para o autor, a educação proporciona trabalhos que não sejam 

“subalternidades humilhantes”, bem como ascensão social. Nesse trecho, em 

especial o segundo parágrafo, a marca da voz social diferente da voz autoral é 

explícita. O negro que precisa de educação e não tem “situação social” é o negro 

outro, diferente do negro que é autor do texto. Esse se insere no discurso como 

parte do grupo social negro no trecho final: “ao fato de sermos sido escravos”. A voz 

autoral não nega sua descendência étnica nem sua história de situação escrava no 

país, mas se coloca no domínio do poder social e discursivo.  

Na primeira edição, em que não está especificado realmente o propósito do 

jornal – de ser um jornal do negro para o negro –, o texto “A união faz a força”, de 

Leite, expressa essa concepção de grupo por meio do pronome nós e, neste estudo, 
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se pode inferir que se trata do grupo de negro, uma vez que é o único texto dessa 

edição que emprega a expressão “homens de côr”.  

O autor, em sua posição social de publicista, instiga seus pares: 

 

Entrelacemos nossas mãos, assim conseguiremos uma só força, luctando 
para o mesmo ideal. Hoje um punhado, amanhã uma multidão. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 3. 

  
 

                                              Figura 33 – Texto de expressão de grupo 

 

          Fonte: O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 3. 

 

É nesse texto, da edição de estreia, em que aparece esse outro, o diferente 

do autor; trata-se de uma outra posição social das vozes sociais negras: o negro 

como miserável. A expressão “homens de côr” está ligada à miséria: 

 

A desorganização social que existe entre nós, devia findar-se nestes bellos 
tempos. Centenas de homens de côr se debatem contra miserias, porque 
não temos uma associação puramente nossa que nos preste auxílios. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 3. 

 

O autor não se identifica com esse grupo de “centenas de homens de côr” 

que “se debatem contra miserias”. Distingue-se a voz autoral da voz social. Na 

edição da segunda fase, em texto longo “Verdadeiras verdades”, também assinado 
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por Leite, tem-se novamente essa voz social miserável. Em crítica negativa ao novo 

diretor do Centro Cívico Palmares, o autor é extremamente irônico: 

 

Diga agora o sr. Vicente Ferreira, que talvez more em algum bângaló, e 
possua como bom patricio innumeras propriedades, se estamos errados. 
Isto porque, o illustre mestre, para possuir a auetoridade magestosa de 
fazer críticas das misérias dos pretos de São Paulo. Precisa nos apresentar, 
alem da bella facilidade de frassear, um pouco ao menos de exemplos 
sadios dos homens activos, na vida pratica! E, depois volte, a fallar nas 
páginas formosas de sua vida, e das revoltas secretas quardadas no seu 

bellissimo coração de moço.   
 O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1928, p. 2. 

 

O autor não gostou dos exemplos dados por Vicente Ferreira sobre as 

“misérias dos pretos de São Paulo”; esses exemplos estão subentendidos no texto e 

não são aceitos pelo autor, que carrega no tom irônico nas formas de tratamento: 

“sr.”, “illustre mestre”, “bom patrício”, “bellíssimo coração de moço”. Contudo, à parte 

a ironia, o autor marca novamente a voz social, ou seja, um grupo de negros como 

miseráveis e deixa pressuposto que esse grupo miserável é insalubre e passivo ao 

dizer que Vicente Ferreira deveria dar exemplos de negros “sadios dos homens 

activos”.  

Essa voz social marcada como miserável é concebida de maneira mais crítica 

pela voz autoral no texto “E o vento levou...”, de Pedro Boaventura, na edição única 

da terceira fase: 

 

Decorridos anos da promulgação de uma lei que declarava livres todos os 
filhos de escravos nascidos daquela data em diante, e 52 de outra que 
outorgava a liberdade aos escravos em geral, os negros ainda permanecem 
na mesma situação em que se encontravam na aurora da liberdade! Sem 
unidade racial, incultos, em 75% dos casos sem família legalmente 
constituídas, os negros vogam ao sabor do acaso, descrentes de seu 
próprio destino, tendo por bandera os panos de cores berrantes das 
fantasias dos cordões carnavalescos e, por escudo, a cuica, o pandeiro... 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1940, p. 2. 

 

O enunciador faz referência aos negros, mas é preciso ressaltar que esses 

“negros” não abrangem a população negra paulistana em seu geral. Esses negros 

são da voz social “miserável”, caracterizada por determinadas marcas enunciativas: 

 “sem unidade racial”, ou seja, não segue a ideologia grupal formada 

nos jornal; 

 “inculto” por não ter ou não buscar instrução formal;  
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 pertencentes a “75% dos casos sem família legalmente constituída”; 

 aqueles que deixam ao “acaso” e são “descrentes de seu próprio 

destino”, porque o negro raciocina, não reflete; 

 negros que têm como “bandera os panos de cores berrantes das 

fantasias dos cordões carnavalescos e, por escudo, a cuica, o 

pandeiro” são aqueles entorpecidos e alienados, entregues ao 

carnaval. 

Como afirma Skinner (1996), são fundamentais a maneira de o autor se 

expressar, as relações estabelecidas entre vários enunciados diferentes no mesmo 

contexto geral, o sentido (significado) pretendido e a pretensão do autor sobre como 

o público toma esse significado. Para esse historiador, a enunciação, concebida no 

enunciado dado, contextualiza as relações sociais entre as vozes enunciativas.  

Nessas relações, as representações e as visões de mundo constituem os 

valores, as ideias e as teorias (BARROS, 2005) resultantes das relações entre as 

vozes. Como diz Chartier (1990), a representação é fundamental para compreender 

a cultura, pois por meio dela é possível a identificação do modo como uma realidade 

cultural é pensada, construída e lida. As representações são inseridas em situações 

de poder e dominação; logo, causam conflitos, imposições, resistências políticas. 

Enfim, a cultura é comum a todas as classes sociais, porém, não significa ausência 

de poder.  

O Clarim da Alvorada simboliza, então, a tomada do discurso5 pelo negro e 

marca as instâncias enunciativas das constituições identitárias em jogo de poder 

entre a voz autoral e as vozes sociais, em uma demonstração de que em qualquer 

produção cultural há diferenças e conflitos.   

Em contrapartida à voz social da miséria, mas em confirmação das diferenças 

culturais, existem muitas marcas enunciativas de vozes sociais de grandes 

personalidades e dos senhores e senhoras da alta sociedade, ou seja, da elite 

negra. Na edição de estreia do jornal, na seção “Pelas sociedades – Festivais”, há 

referência a membros da sociedade paulistana: 

 

                                                           
5 A palavra discurso é polissêmica, abrangendo o significado comum de qualquer uso da língua até 

termo específico da área da Linguística. Na linha da História e deste trabalho, discurso remete ao uso 
da linguagem por uma instituição, gerando o discurso jornalístico, discurso jurídico, discurso 
publicitário e assim por diante, cuja materialização é o texto.   
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Realizou-se a 15 de Dezembro próximo passado a primeira kermesse do 
Grupo das Margaridas a qual esteve mui concorrida, notando-se muitas 
senhorinhas, senhoras e senhores que se apresentaram com seus valiosos 
apoios áquella festa.  

(..) 
...tivemos a opportunidade de a 10 de Novembro tindo assistir o 1º festival 
de anniversario da União Brasil – graças aos innumeros esforços dos seus 
directores, directoras e do seu orador official o illustre patrício José Maria 
Monteiro. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 4. 

 

As vozes sociais são marcadas no enunciado com forma de tratamento 

habitual “senhor” e “senhoras” e de acordo com o cargo do referente “directores” e 

“directoras”. Há também marcação as jovens “senhorinhas”. Ressalta-se a referência 

a José Maria Monteiro, identificado por seu nome civil e, por conseguinte, distinto 

das outras referências gerais. Em geral, a voz autoral destaca a importância dos 

membros da sociedade com apreciação subjetiva ao empregar as formas nominais 

“valliosos apoios”, “graças aos innumeros esforços” e “illustre patrício”.   

A marca da voz social por meio de nomes civis está também na edição 

estudada da segunda fase: 

 

       Figura 34 – Vozes sociais marcadas pelo nome civil 

 
 

         Fonte: O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1928, p. 4. 

 

Na edição de 1940, da terceira fase do jornal, há mais exemplos da marcação 

de voz social na posição social de negro mais elitizado: 
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                                              Figura 35 - Exemplo de voz social  

 

           Fonte: O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1940, p. 2. 

 

O negro referenciado é Luis de Sousa, um dos colaboradores do jornal. Ele é 

parabenizado no texto por causa de promoção no trabalho. Trata-se de um exemplo 

de negro em ascensão no trabalho.  

O jornal dá destaque também às grandes personalidades. Na edição de 

estreia, há um artigo inteiro em homenagem ao poeta brasileiro Cruz e Sousa: 

 

                                   Figura 36 - Visualização do artigo “Cruz e Souza” 

 

                                   Fonte: O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 2. 

 

O referente é marcado como “o grande poeta negro João da Cruz e Souza” e 

sua obra é avaliada como “germinalmente nossa, nella se encontra o sentimento 
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altivo de brasílico”. Por isso, é justo, segundo o julgamento da voz do autor, esse 

poeta ser alcunhado de “Dante Negro”.  

A homenagem estende-se também a poetas contemporâneos do jornal, como 

se vê na segunda fase:  

 

Com alto orgulho, mais uma vez, nós nos encontramos satisfeitos e é de 
justiça acclamarmos com todo o impulso do coração — felizmente, ainda ha 
protesto de valor e de sensatez!...  
E, para tanto, temos um exemplo frisante o presado amigo, collaborador 
desta folha, o poeta applaudido — O Lino Guedes, que á 19 de Novembro 
de 1927, lançou a publicidade o seu tão bem feito e engenhoso livrinho que 
se intitula: “Black", onde estampou as verdades verdadeiras a respeito da 
nossa gente e dos factos que se passaram na capital do nosso paiz, com 
Miss Parsons na Escola das Enfermeiras.  
O medianeiro da nossa literatura negra é Lino Guedes, nestes últimos 
tempos; a elle, mais uma vez, os nossos parabéns sinceros, ao poeta do 
Cysne Preto e autor das obras literárias que já se encontram no prelo: — 
Ressureição Negra; Ditinha, A. Dadiva de Balthazar e em preparo: 
Diamantes pretos e Esboços. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1928, p. 1. 

 

O referente é identificado pelo nome civil “Lino Guedes” e marcado por outras 

formas nominais: “exemplo frisante”, “presado amigo”, “poeta aplaudido”; todas elas 

são modalizações apreciativas que manifestam um julgamento de quem enuncia. O 

auge da marcação é “Cysne Preto”, que eleva não apenas o papel de escritor do 

referente, mas do próprio negro.  

No decorrer das edições do jornal, um outro tipo de voz social é marcado no 

discurso jornalístico: a voz discordante dos valores das vozes autorais. Na edição de 

1928, da segunda fase, o texto de abertura indicia essa voz: 

 

Queremos a ajuda imprescindível dos bons leitores e a actividade será, 
criteriosa e benevola dos sempre bons e correctos collaboradores; porem, 
desde já em se tratando de publicações recebidas não nos 
comprometteremos sem o respectivo juízo da redacção. Antes de finalizar 
esta plataforma, cumpre-nos relembrar os nossos leitores que, não nos 
esquecemos das horas de prazer alcançadas com as luctas passadas, ao 
lado do desprezo de uns e dos elogios ironicos de outros: — ludo passou e 
estamos dispostos a luctar, luctar com ardor. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1928, p. 3. 

 

A voz social discordante é marcada pela atitude em relação ao jornal como 

“desprezo de uns e dos elogios irônicos de outros”. Na mesma edição, no texto 

“Verdadeiras verdades”, de Leite, a discordância é contra uma parcela da população 

negra:  
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O sr. Vicente Ferreira Palmerino, mas que não sabe quanto custou a 
fundação de Palmares;... alevanta-se agora todo impertinente contra os 
pretos de S. Paulo. Atirando injustamente, uma cusparada de insultos, na 
face d'aquelles, que o souberam receber dignamente, e, nada mais lhe 
podia fazer. Podemos approvar ao admiravel tribuno que, os pretos não 
ficarão amarellos nos porões onde residem, uma vez que continuem a ser 
homens trabalhadores (...)  
Emfim tudo passou, e não desfraldemos nenhuma bandeira de combate 
contra os desnorteadores das nossas anspirações. Da mesma forma não 
pensam alguns dos senhores do Centro Civico Paimares, que querem agora 
fazer campanha contra os pretos de São Paulo.  

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1928, p. 2. 

 

A voz social discordante é marcada por seu nome civil “Vicente Ferreira 

Palmerino”, que, segundo o autor, age “injustamente” contra os pretos e as 

aspirações destes. A forma “injustamente” é uma modalização pragmática escolhida 

pelo agente do enunciado, demonstrando seu ponto de vista sobre a atitude de 

Vicente Ferreira.  

Há um outro grupo que faz parte dessa voz social discordante: a do intelectual 

que tem poder de ser porta-voz da população negra, mas não se interessa ou não 

quer ver a realidade social.  

Na terceira fase do jornal, no texto “a Reação”, assinada por Jaime de Aguiar 

(com a letra “i” e não com “y”), há referência a essa parte da intelectualidade negra: 

 

Não podemos viver assim, como até então. Os nossos grandes homens 
vivem aí dispersos, sem uma diretriz que os norteie. Os grandes que se 
dizem intelectuais, então, não se dão a conhecer. Fazem-se de rogados 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1940, p. 3. 

 

Essa cobrança à parcela intelectual entre os negros é feita nas edições da 

segunda fase do jornal, pois os autores do jornal passaram a perceber o 

distanciamento dessa parcela.   

Uma outra voz social discordante, porém, bem mais sutil, é a do errante, que 

se insinua nesse mesmo texto de Jaime de Aguiar:  

 

Despedimo-nos, ela rumou via Pinheiros.  
Fiquei pensativo, pensativo, já era tarde. 
Transeuntes de todas as castas, um mixto de homens e mulheres de todas 
as raças.  
Segui pensativo, será que não teremos mais salvação? 
Bandos folgazões passavam com violões, pandeiros, cavaquinhos e 
chocallos, todos alegres, iam ao baile. E o negro que não se diverte, fica 
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muitas vezes falando sosinho, na obscuridade, no anonimato das ruas, a 
monologar e monologar. 
Passam os dias, passarão as idades, e, se não nos unirmos, muito em 
breve a nossa quéda será o desmoronamento da grande obra dos paladinos 
da liberdade que se implantára em 88. 

 O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1940, p. 3. 

  

No texto, o ambiente urbano configura-se e, nele, a voz autoral contrapõe-se 

aos transeuntes que podem ser comparados à noção de errantes concebida por 

Jacques (2012). Os errantes são  

 

aqueles que realizam errâncias urbanas, experiências urbanas específicas, 
a experiência errática das cidades. A experiência errática afirma-se como 
possibilidade de experiência urbana, uma possibilidade de crítica, 
resistência ou insurgência contra a ideia do empobrecimento, perda ou 
destruição da experiência a partir da modernidade (Idem, p. 19). 

 

A cidade de São Paulo passou por transformação do século XIX para o século 

XX. De cidade modesta, com área comercial e população de trabalhadores 

autônomos e famílias da classe média, tornou-se vertiginosa e com maior fluidez. A 

economia cafeeira foi uma das maiores causas dessa transformação, e a estrada de 

ferro possibilitava o escoamento dos fazendeiros de café para o desfrute da vida 

urbana e sua participação política. Na percepção de Monbeig (apud OLIVA; 

FONSECA, 2016, s/p.),  

essa classe social em pleno progresso tinha novas necessidades e 
mentalidade nova. Já não era possível levar uma vida permanente no sítio e 
passar o fim de semana na cidade: foi preciso instaurar o regime contrário. 
Para tratar dos negócios financeiros e comerciais, para administrar as 
empresas em que aplicavam seus capitais, os chefes do movimento 
pioneiro eram obrigados a residir mais tempo na cidade, junto das 
repartições públicas e particulares, em contato com os organismos políticos; 
as demoras nos domínios rurais começavam a encurtar: a casa da cidade 
passava a ser a residência principal. 

 

Os fazendeiros passaram a residir no centro e em bairros próximos ao centro, 

nos anos 1920, dando início à construção dos subúrbios-jardim. A concentração 

desses fazendeiros e de outros grupos populacionais, então, ficou na região central 

de São Paulo, como mostra o mapa feito pelo geógrafo da época.  
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                          Figura 37 - Densidade populacional - município de São Paulo (1940)  

 

                            Fonte: Arquivo do IEB/USP, acervo Pierre Monbeig. 

As mudanças urbanas começaram no centro histórico da cidade com 

demolições e reformas das ruas e das edificações mais antigas com arquitetura mais 

de acordo com a europeia. O centro da cidade era multifuncional, uma vez que 

possibilitava residências e múltiplos comércios.  

Segundo Oliva e Fonseca (2016), na virada do século, a cidade era 

quadrimilionária, atraindo associações econômicas; uma delas foi a Cia. São Paulo 

City, que ajudou na expansão da cidade. Pode-se verificar a ação e o discurso 

dessa Cia. em uma de suas peças publicitárias da época, que mostra o projeto Alto 

da Lapa, criado pelo inglês Barry Parker.  

 

   Figura 38 - Anúncio sobre o empreendimento Alto da Lapa 

 

    Fonte: O Estado de S. Paulo, 4 de outubro de 1921, p. 1. 
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Essa companhia trouxe um modelo de cidade aos terrenos comprados em 

bairros como Anhangabaú, Pacaembu, Perdizes, Lapa e, por conseguinte, 

estabeleceu uma cultura urbana que se tornou uma forma de colonização dessa e 

de outras companhias imobiliárias. Nos anúncios a seguir, a ideologia de 

homogeneização e segregação configuram-se como apelo.  

 

                            Figura 39 - Anúncio incentivador da homogeneização da cidade 

 

                             Fonte: Revista Architectura e Construcções, 1930. 

 

Foi nesse contexto de urbanização das primeiras décadas do século XX que 

os errantes circularam. Segundo Jacques (2012), trata-se da flanância, ou seja, a 

experiência do errante em vivenciar o processo da demolição da cidade antiga, que 

dá lugar a uma modernizada. O errante oscila entre aceitação e rejeição ao novo 

contexto urbano e pode ser comparado a um homem blasé, o qual se protege do 

choque metropolitano, tornando-se anônimo na multidão, sem uma “identidade”. O 

autor Jaime de Aguiar marca a voz social desses errantes como transeuntes de 
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“todas as raças”. No caso dos negros errantes, não fizeram parte da ideologia grupal 

por um ideal das vozes autorais do jornal O Clarim da Alvorada. Esses errantes não 

se concentraram no seu bairro ou em uma ideologia de grupo; eles vivenciaram a 

cidade, agregando-se (ou não) às ebulições pelas quais São Paulo estava 

passando. 

Nas edições estudadas de O Clarim da Alvorada, verificam-se, então, 

diversas posições sociais das vozes sociais, sintetizadas na Figura 40 a seguir.  

 

Figura 40 - Vozes sociais e suas posições na relação com a voz 

autoral  

                         Fonte: Autoria própria. 

 

No texto “Reação” (de 1940), de Jaime de Aguiar, a voz autoral assevera que 

é possível observar na Pauliceia “o negro em todas as suas descentralizações”.  De 

fato, as vozes sociais constituídas nas edições analisadas têm posições sociais 

diversificadas e, nessa amostra da população negra, a análise cultural das vozes 

sociais sob a perspectiva da categoria política confere a hierarquia na escala social, 

a heterogeneidade nas formas de vida e diversidade nos pontos de vista.  

A sociedade, da época da publicação do jornal O Clarim da Alvorada, já era a 

sociedade moderna a que Hall remete. A mudança estrutural da sociedade moderna 

levou a práticas culturais separadas em nacionalidade, classe social, gênero, etnia, 

modificando as identidades pessoais e abalando a ideia que o ser humano é sujeito 

integrado. Nessa perspectiva: 
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Essa perda de um “sentido de si” estável é chamada, algumas vezes, de 
deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento - 
descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural 
quanto de si mesmos - constitui uma “crise de identidade” para o indivíduo. 
(HALL, 2006, p. 10). 

  

Na conclusão desse estudioso, na medida em que os sistemas de 

representação e significação cultural se multiplicam, as pessoas são confrontadas 

por uma multiplicidade de identidades possíveis. 

 

3.2. Categoria conjuntural da análise cultural da voz social do negro no jornal 

 

Como já dito, a categoria conjuntural atenta para regularidades configuradas 

na noticiabilidade do jornal e para os reflexos das práticas culturais do período e do 

lugar nessas regularidades. Desse modo, atentou-se para as regularidades de 

periódicos da imprensa negra presentes em O Clarim da Alvorada no que diz 

respeito à voz autoral em 2.2 deste estudo. Agora, procura-se encontrar essas 

regularidades que possam ser relacionadas às vozes sociais.  

Uma das características dos jornais da imprensa negra foi apresentar 

conteúdo referente à literatura. A função não era o jornalista assumir um papel de 

crítico literário nem resenhista; era principalmente divulgar texto de autores negros, 

sejam famosos ou não na história da literatura. Os próprios fundadores e escritores 

do jornal O Clarim da Alvorada publicaram textos de suas autorias, sem 

necessariamente com sofisticação estética. 

Não será tratada aqui a questão da voz autoral dos jornalistas e fundadores 

do jornal, uma vez que esse aspecto está estudado em 2.1.  No atual subcapítulo, 

trata-se das vozes sociais, que são referência das vozes autorais. Uma dessas 

vozes é a do autor literário, representado por meio do seu texto.  

Na edição de estreia do jornal, publicada em 6 de janeiro de 1924, um dos 

poemas do parnasiano Cruz e Souza:  
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Figura 41 - Poema publicado em O Clarim da Alvorada 

 

 

 
 
O Coração 
 
 
O coração é a sagrada pira 
Onde o mistério do sentir flameja. 
A vida da emoção ele a deseja 
Como a harmonia as cordas de uma lira. 
 
Um anjo meigo e cândido suspira 
No coração e o purifica e beija... 
E o que ele, o coração, aspira, almeja 
É o sonho que de lágrimas delira. 
 
É sempre sonho e também é piedade, 
Doçura, compaixão e suavidade 
E graça e bem, misericórdia pura. 
 
Uma harmonia que dos anjos desce, 
Que como estrela e flor e som floresce 
Maravilhando toda criatura!  

Fonte: O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 1. 

 

No texto biográfico do poeta, há a confirmação de que a escolha do jornal por 

esse poeta se deve à etnia: 

 

É justo que o chamemos o “Dante Negro”, foi o homem que soube 
demonstrar o sentimento nobre e o amor sincero que existe no homem 
negro. É mister que compreendamos o quanto vale o sentimento nobre 
quando bem adquirido, e o amor que sempre existe num coração de uma 
poesia. Sua alma descansa em paz e a sua obra há de refletir em todos os 
recantos da terra brasileira, é relíquia sagrada que temos em mãos. A ele 
podemos adaptar o dizer florentino: "ficou gemendo, mas ficou sonhando.  

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 2. 

 

O poeta representa para a voz autoral “o homem que soube demonstrar o 

sentimento nobre e o amor sincero que existe no homem negro”. O próprio poema 

torna metafísico o amor, que é almejado pelos corações humanos e para obtido o 

coração precisa ser tocado por um anjo. Cruz e Souza não é apenas bom exemplo 

de escritor porque é negro, mas, principalmente, porque é um exemplo de nobreza, 

de que tanto falam as vozes autorais d’ O Clarim da Alvorada.  

A população negra “deve” adotar princípios valorosos e bom comportamento 

social. Ou, como está na mesma edição do poema, o negro deve imitar: 
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Em todos os recantos existiram e actualmente existem patrícios, que 
merecem elogios aos quaes devemos seguir e imital-os. De como imitai-os? 
É simples com um pequeno esforço de vontade tudo conseguiremos. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 2. 

 

Na edição de 1928, há o poema de Mario de Alencar: 

 

Figura 42 - Poema publicado em O Clarim da Alvorada 

 

O africano 
 
 Costuma estar ao sol, de pé, junto à porteira 
Da fazenda, onde, escravo, arastou toda a vida. 
De um dos olhos é cego, e já do outro a cegueira 
Lhe vai grudando à face a pálpebra caída. 
 
Do corpo seminu, sob a pele entanguida 
Se esboça a secular ossada quase inteira. 
E a aparência êle tem, esguia e denegrida, 
De um tronco solitário em queimada clareira. 
 
Dizem que ensandeceu de dor no mesmo dia 
Em que morreu seu dono; outros, de nostalgia; 
Outros, que é feiticeiro e simula surdez, 
 
Porque, às vezes, lhe vem súbita vida estranha, 
E êle pula e descanta e risos arreganha, 
E ágil ginga no jongo ao batuque dos pés. 

Fonte: O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1928, p. 2. 

 

O poeta Mario de Alencar é filho do notório José de Alencar e fez parte da 

Academia Brasileira de Letras. Escreveu para diversos jornais e publicou um livro de 

poemas, entre eles o divulgado n’O Clarim da Alvorada. Na edição de O Clarim, não 

há biografia ou qualquer referência ao poeta. Assim, deduz-se que a seleção por um 

texto de poeta que não era negro deve-se ao assunto do texto.  

O poema descreve um homem já velho e decrépito com “pele entanguida”, 

“ossadura quase inteira”, “esguia e denegrida”, sendo comparado com “um tronco 

solitário em queimada clareira”. Trata-se de um escravo (ou ex-escravo, uma vez 

que é “secular”) que não perdeu sua identidade cultural, pois “pula e descanta e 

risos arreganha, / e ágil ginga no jogo ao batuque dos pés”.  

Na mesma edição, há o poema de Deocleciano Nascimento: 
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Figura 43 - Poema publicado em O Clarim da Alvorada 

 

Meu sonho 
 
Quero casar contigo, Benedicta, 
Quero fazer-te minha companheira, 
Até que a Parca venha sorrateira, 
Roubar-te, ou eu, desta terra bendita. 
 
Esqueçamos da morte. Vá medita 
Na união de nos dois; na costureira, 
Que o vestido de noiva, vae, faceira, 
Construir-te de seda bem bonita. 
 
Tenho na mente, os dias recontados,  
Em que iremos, sorridente, entrar, 
No cartório de Paz, de braços dados. 
 
Sonho que ouço o Juiz pronunciar: 
- Pois, em nome da Lei, estão casados, 
Sejam felizes, vão para seu lar. 
 

Fonte: O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1928, p. 4.  

 

O poema trata de uma decisão, do ponto de vista masculino, pelo casamento, 

que duraria até a morte. De modo geral, há muitos textos poéticos e em prosa com 

temática referente a amor (vencedor ou fracassado) no jornal O Clarim da Alvorada. 

Na edição estreia, há o poema “As flores”, do pseudônimo de Jaime de Aguiar; o 

poema também trata de amor e seu final é: 

Aqui tens minha senhora  
As rosas do meu canteiro  
Colhidas por quem te adora 
Por este amor verdadeiro 
 
Colhi-as quando pensando 
Que este mundo é de illusão 
Que por ti vivo penando 
Rosa do meu coração!... 
 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 3. 

 

Há outro texto “Um exemplo”, que trata da desilusão amorosa. A seguir um 

trecho: 

 

Tornou-se escravo dela; amou-a de todo o coração!... Com o decorrer do 
tempo desprezou-o. De então para cá, nada mais lhe resta. Hoje vive nessa 
miseria em que vês. Quando a vê, sente seu coração mais macerado de 
dor. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1924, p. 4. 
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Na edição de 1928, há um texto longo intitulado “Paginas d’Amor”, de Luis de 

Sousa. O trecho transcrito a seguir retrata a infelicidade amorosa: 

 

Tudo era felicidade, era tudo riso, tudo era flores. 
Eis senão quando entre os dois appareceu um que de mysterioso. Dahi 
então ella foi esquivando-se de seu apaixonado, despedia-o com grande 
frieza a ponto de magual-o. Porem, elle julgava que ella mais o amava e 
cégo de amôr, embevecido pelo riso da “bem amada”, somente para ella era 
o seu pensamento de mo o apaixonado. Aos poucos porem a frieza foi tal 
que élle comprehendeu que não era mais amado. E depois de tanto sonho 
vem a magua povoar, ferir com gudeza o coração desse jovem forte de 
sentimento tão puro e nobre. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1928, p. 3. 
 

 

Na edição de 1940, não consta assunto relativo à literatura. O texto “Reação”, 

de Jaime de Aguiar é o mais próximo em tom de crônica, cujo início é: 

 

Encontrei-a, ontem, à tarde, à espera do seu bonde costumeiro. Então com 
a familiaridade de sempre, cumprimentei-a: 
- Bôa tarde! Bôa tarde!... 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1940, p. 3. 

 

O autor não desenvolve um texto sobre amor; ele usa o encontro e o seu 

efeito causado no autor para fazer reflexão sobre o papel do negro na sociedade.  

Os textos literários não são seguidos de uma justificativa de sua presença no 

jornal ou de comentários. Assim, a voz social – referente aos autores literários – não 

é de fato marcada linguisticamente no jornal. No entanto, a seleção dos textos 

realizada pelos dirigentes do jornal é uma “marcação” enunciativa que pode ser 

compreendida como uma vocalização dos negros. Os textos literários é uma 

ferramenta identitária, nos quais o negro pode potencializar suas esperanças, 

utopias, orgulho racial, entre outras subjetividades que levam à valorização de seu 

grupo.  

Retomando o poema “Meu sonho”, ele faz parte da grande temática dos 

textos literários publicados no jornal. Em relação ao seu autor, não há comentário 

sobre o poeta no jornal. Em pesquisa, descobre-se que Deocleciano Nascimento, 

além de poeta e jornalista, foi o fundador do periódico O Menelik, parte da imprensa 

negra de São Paulo.  
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     Figura 44 - Cabeçalho da primeira edição de O Menelik 

 

     Fonte: http://www.omenelick2ato.com/historia-e-memoria/o-menelick-100-anos 

 

Observa-se que o nome desse jornal é registrado no cabeçalho com a letra 

“c” (Menelick), porém nas fontes pesquisadas está sem essa letra. Esse registro 

equivocado permanecerá neste estudo, servindo como alerta para leituras e 

pesquisas posteriores. 

Havia colaboração entre os jornalistas. No caso de Nascimento, por exemplo, 

escreveu mais de um artigo para O Clarim da Alvorada. Além dessa colaboração, 

era comum fazer referência a textos publicados no próprio jornal e em outros. Os 

primeiros casos foram estudados como autorreferenciação em 2.2. Neste 

subcapítulo, aponta-se para textos alheios mencionados n’O Clarim da Alvorada em 

categoria co-referenciação.  

Co-referencialidade, segundo Ribeiro (1999), é uma característica jornalística 

de operações internas do sistema midiático-comunicacional, as quais estabelecem 

diálogos entre si.  

Na edição de 1928, o texto longo “Verdadeiras verdades”, assinado por Leite, 

trata do dirigente do Centro Cívico Palmares:  

 

E, desta feita, aqui deixamos as ultimas palavras de uma entrevista dada ao 
S. Paulo Jornal, pelo sr. Vicente Ferreira; para elevar o Centro Civico 
Palmares, cobre-nos de vergonha.  
“Enquanto isso acontece, um grupo de negros bem entecionados 
levantaram a bandeira dos Palmares, para o aproveitamento da energia 
intellectual e moral da raça, quando outros neste momento de sá vitalidade 
ficam na ignorancia ou maldades, dançando o «Charlestom» sobre o tumulo 
dos avós e dos grandes vultos da immortal peleja da abolição”.  
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Como vêm, os nossos leitores, os negros que não fazem parte — do Centro 
Civico Palmares, vivem a dançar o Charlestom no tumulo dos avós. Infeliz 
raça é a nossa, quando applaudimos um irmão de sangue, porque sabe 
fallar, elle vai é fallar de mais. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1928, p. 2. 

 

Leite transcreve parte da entrevista de Vicente Ferreira publicada em S. Paulo 

Jornal. A voz autoral avalia o conteúdo da entrevista, considerando-o uma 

“vergonha” à crítica negativa feita por Ferreira contra determinados negros.  

A voz social da mídia é marcada no texto “Acabemos com isto!”, de Manoel 

Antonio dos Santos. O autor discute a situação da Europa de 1940 e o arianismo; 

situação distante do Brasil, contudo aqui os negros sofrem preconceito: 

 

Em algumas casas de diversão pública vemos constantemente os nossos 
passos embargados pela voz do porteiro, que nos atira á face simplesmente 
isto: OS NEGROS NESTA CASA NÃO PODEM ENTRAR, e, note-se bem, 
munidos dos respectivos convites, decentemente trajados ou com dinheiro 
suficiente para pagar as consumações.  
Tal fato quasi que todos os dias se registra na Rádio Cultura e no Grill 
Room Tabú, casas essas que naturalmente devem ter como dirigentes 
alguns indivíduos que possuem em demasia os micróbios, ou cousa que o 
valha, de arianismo. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1940, p. 4-3. 

 

A mídia referida – Rádio Cultura – é a voz social referida no jornal em um 

diálogo de discordância. O discurso da Rádio ilustra o preconceito vivido pela 

população negra. A voz autoral faz uma avaliação subjetiva caracterizando os 

dirigentes da rádio de “micróbios de arianismo”.  

Na edição de 1928, há o texto “Os pretos da America do Norte e os pretos da 

America do Sul”, de Horacio da Cunha.  

 

Do meu canto, tenho observado que os meus irmãos de cór, desta capital, 
quando em conversa falam com enthusiasmo sobre o progresso dos nossos 
irmãos de cor, da America do Norte [...]. 
Isso eu posso affirmar aos meus irmãos de raça. 

O clarim d’alvorada, ano 1, n.1, 1928, p.  

 

Os pronomes possessivos marcam a voz social que traz sentimento de 

pertencimento a um grupo profissional – jornalistas – sobretudo pelo ideal de união 

defendido por O clarim da Alvorada.  

A importância do jornal O Clarim da Alvorada é mais intensa pelo fato de o 

jornal ser o único a garantir espaço para colunas internacionais que tratavam do 
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negro no mundo, em especial nos Estados Unidos. As edições d’O Clarim da 

Alvorada, de modo geral, discutiam sobre as experiências dos negros com base em 

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

do Negro World. 

Na edição única de 1940, consta um texto longo “Para onde vai a afrologia”, 

de Luiz Bastos, que discute as falhas na abordagem dos estudos referentes à 

afrologia.  

Com base nas três edições analisadas, verifica-se que as vozes sociais 

podem ser sintetizadas assim: 

 

                             Figura 45 - Vozes sociais na categoria conjuntura 

 

                            Fonte: Autoria própria. 

 

Na categoria conjuntura, as regularidades da imprensa negra do começo do 

século XX manifestam-se de duas grandes maneiras: por meio dos textos literários 

publicados no jornal e pelas referências a outras mídias.   

 

3.3. Categoria da articulação produção-consumo da análise cultural da voz 

social do negro no jornal 

 

A categoria da articulação produção-consumo pode ser relacionada às vozes 

sociais. No caso, o discurso é constituído socialmente, não unilateralmente, e, dessa 
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forma, a inserção dos fatores sociais varia na prática discursiva que envolve o 

processo de produção, distribuição e consumo textual.  

O contexto social implica, também, a forma como o texto será consumido, 

podendo ser esse consumo individual ou coletivo. Os consumidores, os destinatários 

do texto, são determinantes na distribuição que poderá ocorrer de forma simples ou 

complexa. A produção da linguagem como prática social, não só, reproduz as 

práticas sociais, mas também atua sobre elas, transformando-as e reestruturando-as 

práticas. Nessa concepção, o discurso passa a ser visto como uma ação social com 

relações de ideologia, poder, intertextualidade, dentre outras. 

Por fim, a articulação produção-consumo pode ser analisada por diferentes 

vieses, por exemplo, empiricamente, com base em uma publicação de um jornal. No 

caso deste trabalho, é fundamental o contexto de produção do jornal O Clarim e de 

seu consumo, no sentido de o jornal marcar linguisticamente seu leitor.  

Na edição de 1928, destaca-se chamada para evento festivo: 

 

                                             Figura 46 - Chamada para concurso 

 

       Fonte: O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1928, p. 4. 

 

Destacam-se duas vozes sociais no texto. A voz social, na sua posição de 

participante e consumidora, é marcada por forma de tratamento “senhores” e 

nominal “pessoas interessadas”. A outra voz é marcada pelo tratamento de “Snr” 

(senhor) e pela função, a forma nominal “actual presidente”.  
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Nessa mesma temática, a edição de 1940 apresenta uma coluna intitulada 

“Sociais”, com mais de dez textos curtos, entre eles: 

  

                            Figura 47 - Chamada para comemoração 

 

             Fonte: O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1940, p. 2. 

 

A voz social marcada é a instituição, nomeada como “União Nacional dos 

Homens de Côr”, que é responsável pela comemoração da Lei da abolição.  

Em ambos os exemplos, ressalta-se a temática das chamadas. Uma é relativa 

à festa de carnaval e a outra é sobre comemoração da Lei Áurea, as quais 

dimensionam o contexto cultural da população negra.  

 

                                    Figura 48 - Coluna Social  

 

                                   Fonte: O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1940, p. 2. 
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Nos anúncios da coluna “Sociais”, as vozes sociais são marcadas pela forma 

nominal “Clube Recreativo 28 de Setembro” e “Clube Negro de Cultura Social”. No 

caso do primeiro Clube, trata-se da comemoração da Lei Aurea, e o segundo é 

sobre encontro e festividade, sem especificar o motivo.  

Segundo Leite (1992), os eventos promovidos nas associações eram 

sofisticados com a participação da elite negra paulistana.  

 

Qualquer coisa que surgia na moda, o negro dava um jeito à sua maneira. 
Fosse o que fosse: dança, roupa... (...) Todo aquele que frequentava baile 
tinha sua calça listrada, um paletó preto ou azul marinho, um colete branco, 
uma camisa de peito engomado. (...) 
Ali na Rua XV de Novembro tinha uma casa que vendia de tudo: bengala, 
palheta, sapato, vestido, polaina, calça, colete, camisa, chapéu, luva – tudo 
usado. Muitas vezes você fazia uma boa compra porque eram roupas 
penhoradas, em bom estado.” (LEITE, 1992, p. 45).  

 

As sociedades dançantes exigiam normas e uma moralidade exemplar, 

abrangendo o tipo de vestimenta. Quem seguia os padrões passava a ter prestígio, 

inclusive nos relacionamentos amorosos, sendo disputado pelas damas do salão. 

Era o “’negro de salão’, que em geral se vestia muito bem e era pouco dado à 

bebida” (Idem, p. 45). 

As associações não favoreciam apenas a convivência social dos negros. Elas 

podiam causar benefícios políticos no sentido de possibilitar a união entre a 

população negra. Desde a edição de estreia do O Clarim da Alvorada, as vozes 

autorais expõem a necessidade de existir um centro beneficente entre os negros 

para promoção de união e, por consequência, de combate aos problemas sociais.  

Na edição de 1928, explicita-se a relação entre as associações e o jornal: 

 

A existencia do nossa porta voz, depende da sua boa acceitação; e, para a 
boa acceitaçào do jornal, contamos com as sociedades recreativas ou não, 
dos homens de côr de S. Paulo. Esperamos, cada directoria faça, com que 
todos os seus associados, leiam esta folha, e nos auxilie em todo ponto de 
vista. 

O Clarim da Alvorada, ano 1, n. 1, 1928, p. 2. 

 

As associações podiam ser mediadoras na leitura do jornal e, por 

conseguinte, ajudar na união dos negros. Quanto mais leitores, mais pessoas no 

processo de conscientização e luta a favor dos negros.   

As associações são vozes sociais marcadas no jornal: 
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                               Figura 49 - Vozes sociais: associações 

 

                               Fonte: Autoria própria. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pergunta de pesquisa, nesta Dissertação, consistiu em se o jornal O Clarim 

da Alvorada de fato dá voz ao negro e se o vê como sujeito histórico. Tal pergunta 

não foi formulada previamente a fim de ser verificada em um determinado material 

nem instantaneamente diante do corpus de análise selecionado. Tratou-se do 

processo típico de estudo, desde a seleção do jornal a ser analisado e a 

necessidade de este ser vinculado ao negro, as leituras das edições do jornal e dos 

estudos referentes à imprensa negra e em especial ao Clarim, a pré-análise do 

Clarim e, principalmente, o propósito explícito dos fundadores do Clarim de o jornal 

ser de negros para negros. Essas etapas tornaram cada vez mais perceptível a 

expressão “voz do negro” e lançaram outra pergunta – implícita – no trabalho: afinal, 

que voz é essa? Ou melhor, que vozes são, uma vez que se o jornal é de negros 

para negros implica, no mínimo, duas vozes diferentes – quem produz o jornal e 

quem recebe o jornal.   

Ao retomar as leituras bibliográficas para obter resposta, a expressão voz ou 

vozes do negro é encontrada pelos autores no sentido de um grupo social apropriar-

se de um material cultural e atuar como sujeito ou protagonista. Verificou-se que 

essas leituras, concentradas na análise do Clarim, não especificam cada voz negra, 

tornando a expressão um hiperônimo e criando, por conseguinte, uma lacuna na 

área da pesquisa.  

Além disso, ao configurar a imprensa negra do início do século XX de São 

Paulo, constata-se que os jornais se delimitam à finalidade da imprensa negra da 

época, que era oferecer conteúdo de amenidades. Nesse caso, a voz negra é 

restrita em suas possíveis especificações. Diferente dos periódicos desse período, O 

Clarim ampliou esse conteúdo ao se preocupar com o aspecto político da população 

negra.  

Outro aspecto da pergunta desta pesquisa é se O Clarim vê o negro como 

sujeito histórico. Esse aspecto relaciona-se com uma das bases deste estudo que é 

a vertente historiográfica História Vista de Baixo. Pode-se incluir O Clarim da 

Alvorada na lista de material cultural visto de baixo, por dois motivos. Um deles se 

deve ao fato de que suas narrativas são de um grupo comum e não de grandes 

personalidades; trata-se do negro do início do século XX, pós abolição. Pelo viés da 
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História Vista de Baixo, o homem comum também faz história: ajuda a construir os 

acontecimentos.  

O outro motivo é pelo fato de o jornal não pertencer à imprensa brasileira, 

mas a um segmento que é a imprensa negra. A imprensa brasileira, quando foi 

oficializada no país no começo do século XIX, fazia parte do contexto político em 

que a maioria dos negros estava em situação escrava e vista como objeto. Essa 

visão refletia nos jornais, que enunciavam o negro em classificados de 

compra/venda. Posteriormente, depois da abolição, os jornais em geral 

enquadravam as notícias referentes ao negro criminalmente, ou seja, apenas fatos 

que eram ou poderiam ser avaliados como um crime. Paralelamente a essa 

imprensa, os negros criaram seus periódicos a partir de 1833. No entanto, a falta de 

consistência nas periodicidades dificultou a manutenção de uma imprensa negra. 

Em São Paulo, somente a partir da criação d’O Clarim da Alvorada, em 1924, essa 

imprensa desenvolveu-se. 

Dado o propósito d’O Clarim, bem como a relevância dele para a história da 

imprensa negra, levantou-se a hipótese sobre O Clarim romper o caráter 

estandardizado – presente nos jornais em geral – que favorece o status quo de uma 

sociedade ainda muito centralizada do início do século XX. Admite-se que o jornal é 

uma materialidade e faz parte da cultura comunicacional de uma determinada 

época, cuja tendência cultural-ideológica é a manutenção de uma hegemonia, mas 

pode ser também uma contra hegemonia. Nesse sentido, esperou-se que O Clarim, 

mesmo parte de um todo jornalístico, com suas restrições e regras, considera o 

negro um sujeito histórico.  

A noção de sujeito torna-se fundamental ao analisar a constituição identitária 

do negro no jornal O Clarim da Alvorada. Os historiadores, desde o começo do 

século XX, não restringem o sujeito histórico àquela grande personalidade, tais 

como general, presidente, reis, porque percebem que a pessoa comum também faz 

história. Afinal, a História é uma prática social e, como tal, é construída no dia a dia. 

No caso da população negra, de São Paulo do início do século XX, a sua grande 

maioria não era integrada de forma igualitária à sociedade e, portanto, ainda sem 

lutar mais efetivamente por uma transformação social. A criação do jornal O Clarim 

da Alvorada representa justamente a luta por integração do negro e transformação 

de seu papel social.  
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Para os Estudos Culturais, por sua vez, a noção de sujeito liga-se à da 

identidade. A identidade forma-se a partir da cultura em que sujeito faz parte, sendo 

moldado pela cultura, mas também se apropriando dela de maneira ativa e criativa. 

No contexto do jornal, O Clarim foi criado por negros, que se apropriaram de sua 

materialidade. De um lado, o jornal fez parte da imprensa negra, pois seus 

fundadores seguiram as regularidades fundadas por outros periódicos: 

estabelecimento do público leitor negro, conteúdo de amenidades, configuração de 

pasquim são algumas regularidades presentes n’O Clarim da Alvorada. De outro 

lado, os fundadores converteram-se em sujeitos criativos, principalmente, ao tratar 

do papel político dos negros.  

A noção de sujeito histórico na interface com o campo da Comunicação 

reflete na apropriação do jornal pelas vozes negras. A análise esse sujeito histórico 

por meio da identificação dos tipos de vozes negras existentes no jornal. Essas 

vozes são sujeitos comunicativos; só existem na caracterização do próprio jornal.  

A análise delimitou-se à primeira edição de cada fase do jornal O Clarim da 

Alvorada, a saber: 1ª fase do jornal, que busca a confirmação da cultura negra; 2ª 

fase do jornal, cujo viés político de conscientização sobre o papel social do negro se 

torna proeminente; e 3ª fase do jornal, o qual enfraquece e deixa de existir. Nessas 

três fases, procuraram-se as vozes marcadas linguisticamente no jornal.   

Os textos jornalísticos são formados por enunciados e, por meio deles, pode-

se chegar à enunciação, a qual abrange o sujeito da fala e da recepção dessa fala, 

bem como de onde fala esse sujeito (papel social, ambiente etc.) e quando fala 

(época). Enfim, trata-se da voz enunciativa que tem a capacidade de estabelecer 

lugares da fala, posições sociais, possibilidade de manifestação dos sujeitos. Com 

base nos estudos da área da Linguagem, verificou que a voz negra no jornal O 

Clarim da Alvorada é estabelecida em dois tipos: voz do autor e voz social. 

Verifica-se que a voz negra é voz do autor nas seguintes circunstâncias no 

jornal:   

 assume a responsabilidade enunciativa dos enunciados  

 gerencia o jornal e 

 constitui as outras vozes enunciativas também negras.  
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No que se refere à responsabilidade enunciativa, os resultados apontam para 

a voz do autor, a qual é marcada nos enunciados de duas formas: voz do autor 

empírico e voz do autor textual.  

A voz do autor assume posicionamento sobre o conteúdo temático e faz 

avaliações, ponderações, reflexões, refletindo as competências características de 

quem está no centro da cena enunciativa, como autor do texto. Quanto ao 

gerenciamento da instância textualizada, a voz autoral estabelece desde o modo de 

escrever até o modo de expor o que será escrito, no nível editorial, que reúne o que 

foi escrito para constituí-lo em jornal, ou ainda artesanal, que se trata da própria 

materialidade da impressão. 

                                                                                         diretor 

                                                  Empírico                         redator 

VOZ DO AUTOR                                                              jornalista 

                                                  Textual                            escritor 

                                                                                          publicista     

 

A voz autoral insere o negro na sua identidade de sujeito histórico. Na 

diversidade enunciativa, essa voz marca a pluralidade da linguagem, o caráter 

dialógico do texto, permeando outras vozes, também negras, e os discursos de 

resistência. 

 

VOZES SOCIAIS                patriota   

Miserável 

Elite 

Discordantes, errantes 

Grandes personalidades 

Autores literários  

Associações    

 

Conclui-se que a expressão “voz/vozes do negro” é um hiperônimo. A 

expressão, na verdade, abrange diversidade de identidades do negro. O Clarim da 

Alvorada constitui a heterogeneidade da população negra não apenas a vendo como 
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sujeitos históricos, mas dando voz ao negro, ou melhor, aos negros em diferentes 

posições sociocomunicativas. 
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