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RESUMO:
,.

O trabalho apresenta uma análise do material produzido p~
Ia imprensa escrita da

cidades de São Paulo e Rio de Janeiro sobre

o Centenário da Abolição da Escravatura no Brasil. 'É procurada 'uma
explicação da ideologia racial atual através da imprensa, como tambémuma

análise do contraponto que esta imprensa fez com as ideoIb-

gias em curso nos movimentos negros.

Dentro do material apresentaI

do são feitos cortes q anto ao público que os diversos jornais e r~
vistas têm como alvos.

É

procurada urnaseleção dos principais te-

mas e comparação do tratamento recebido com base nas diferenças de
cidade e público leitor.

I

;

I~

[1] Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), Caxambu, MG, outubro de 1992.
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INTRODUçiÃO:
r

As relações raciais no Brasil foram quase sempre tratadas

,/
I

/

dentro de uma visão etnocêntrica branca e oficial ou oficiosa da d~
mocracia racial brasileira em que, concomitantemente, se esvazia o
r

seu conteúdo das lutas de classe.

Esta visão leva a imprensa naciQ

nal a ser um dos espelhos de uma hipotética realidade branca, tran~
mit i ndo a imagem de um pais branco, ponti 1hado apenas em pequenas
seções por nós, o contingente da população negra.

Examinando os

jornais dos ,diversos estados brasileiros ao longo das últimas duas
décadas encontramos um número relativamente pequeno mas crescente
do reconhecimento da existência de um Brasil negro, trazendo no seu
interior um conflito racial de características especificas e diferenciadas do quadro que se pode verificar em outros países.
a

O ano

centenário da abolição é marcado por uma intensificação da im-

prensa nacional no registro de nossa presença no "país .I e mesmo de
tentativas de reflexão sobre os resultados não somente da abolição
da escravatura, como também, do processo s6cio-econômico-racista.
O material produzido pela imprensa nacional, durante o
ano de 1988, é rico em visões sobre a nossa realidade brasileira no
que se refere às relações raciais e a presença nossa quanto descendentes de escravos, sendo merecedor de estudos diversos.
A escolha da imprensa, como objeto de análise, é por c1nsiderarmos esta como registro da história sociológica imediata, serr
do também um elemento de revisão histórico-sociológica, além de ser
uma das transmissoras e receptoras das consciência de classe e con~
ciência coletiva.
Privilegiamos, nesta parte inicial do trabalho, a grande
imprensa escrita paulista e carioca devido, primeiro a penetração
nacional desta e também às impossibilidades iniciais de tratarmos a
farta documentação produzida a título de centenário da abolição da
escravatura no Brasil.

É pretendido para estudos futuros um apro-

fundamento não somente das especifidades das correlações existentes
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na imprensa de São Paulo e Rio de Janeiro como também da imprensa

. I
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\

dos div~rsos estados por regiões.

I

A opção pela grande imprensa escrita e,não pela imprensa
em geral, é por considerarmos esta como um catalizador da consciên/
/

/

/

cia de classe, por representar uma forma de expressão da elite económico-politica

e cultural do pais, e por estarmos

interessados

mais especificamente na elaboração ideológica desta classe.
Tomamos como grande imprensa de São Paulo e Rio de Janeiro os jornais dos grupos Folha de São Paulo e Estado de São Paulo,
Diário Popular, o Jornal do Brasil, O Globo e O Dia e as revistas
de circulação nacional editadas no eixo São Paulo-Rio.
A p~~tir de uma coleta completa do material existente, o
desenvolvimento

deste trabalho se deu pela separação dos assuntos

tratados em cada' um dos estados e cada um dos jornais e revistas,
seguida pela seleção dos principais temas e o estudo comparativo da
forma de tratamento destes temas nos dl.versos jornais e revistas.
Est~ material reflete, para nós, cortes quanto a diversos

públicos

alvo dos diversos órgãos de imprensa.
A busca que permeia a análise do material é voltada à explici ação da visão ideológica dos jornais e revistas sobre as relª
ções raciais (com forte ênfase na procura da definição de cultura
nacionalJ de tro do contexto sócio-económico 'do desenvolvimento brª
si leiro.
Procuramos também fazer um contraponto entre nosso disc~
so de movimento negro com os discursos da imprensa sobre os principais temas tratados no centenário da abolição.
Neste trabalho, apresentamos os grandes temas tratados p~
los diversos jornais e revistas do Rio de Janeiro e São Paulo, de
forma comparativa entre jornais e cidades expl icitando os traços
ideológicos e as diferenças e similaridades de abordagem.

Apresen-

tamos, também, uma lista geral dos artigos apresentados em cada jo~
nal e revista.

Na conclusão remetemos uma visão geral de como a 1m

prensa escrita de São Paulo e Rio de Janeiro tem das relações raciais dentro do contexto das lutas de classe.
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IMPRENSA PAULISTA NO ANo DO CENTENÁRIO DA ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA
I
I

Os jornais do grupo O Estado de São Paulo, o grupo dalFo-

/
,
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lha de São Paulo e Diário Popular apresentaram características bastante diversas quanto a 1 nguagem, profundidade dos assuntos e púí

blico alvo.
O Estado de São Paulo apresenta um caderno sobre abolição
publicado no dia 12.05, onde todas as matérias são de.caráter erudi
to, escrita por renomados especialistas vindos das universidades e
tendo um enfoque de História do Brasil.

Os temas são a escravidão,
I

abolição, rebeliões escravas, família escrava, transição do trabalho escravo para o trabalho livre.

Todos os artigos apresentaram

um enfoque caracterizado pela problematização sobre as questões da
escravidão da 'abolição, inseridos num contexto de revisão da História bras ileira.
No Jornal da Tarde, também do grupo O Estado de São PauI

I

1.0, a linguagem não é da mesma formalidade sendo, no entanto, que a

ênfase histórica é a mesma, mas agora sobre um repertório documental bastante

interessante, combinando

notícias de jornais

I

entre

1875 e 1876 sobre escravos e relatos de viagens de estrangeiros ao
Bras i 1 (Auguste Saint-Hillarie, Ferdinand Denis, Robert Avé-Lallemant, John Mawe).

Entretanto, de forma distinta do jornal O Esta-

do, o Jornal da Tarde tem alguns temas atuais, trabalha com depoimentos e dá voz aos Movimentos Negros.
Nos dois jo nais do grupo O Estado de São Paulo as noticias estão concentradas todas no mês de maio entre os dias 12 e 14.
Os jornais do grupo Folha não têm uma ênfase nas questões
históricas e procura explorar mais o cotidiano, tanto das relações
raciais como dos Movimentos Negros.

Os temas mais abordados e~tão

na denúncia do racismo que procura caracterizar o racismo viti4ado
s classes médias negras, abordando também as questões tidas como
I

polêmicas nos Movimentos Negros tais como: a desqualificação ço 13
de maio como data comemorativa, da ênfase sobre 20 de novembro, ou

4

sobre o debate quanto a militância negra nos partidos pollticos e a
relaçã~ dos Movimentos Negros com o Estado.
Diferente dos demais jornais paulista~ a Folha de São Pa!!
10 apresenta matérias distribuldas ao longô do ano, tendo també, um

/

/

caderno especial sobre a abolição.

Os temas são mais diversificaI

dos que os demais jornais e tomam opinião de setores diferentes da
população.

o

Diário Popular tem matérias mais curtas e mais superfi-

ciais que os demais jornais paulista e com uma linguagem mais simples.

Pr-ocur-a

também uma concentração em temas históricos.

térias estão concentradas no 13 de maio.

As ma-

Exite um reconhecimento

dos Movimentos Negros e retrata uma visão do Estado sobre as relações raciais quando procura com ênfase maior opinião dos represen!

tantes de Orgão do Estado.
Do ponto de vista dos públicos alvos os jornais são bastante definidos.

Enquanto O Estado de São Paulo escreve para uma

púpulação com boa formação intelectual, o jornal folha de São Paulo
e Jornal da Tarde abrangem um público mais amplo ligado aos setores
de classe média urbana.

O Diário Popular e a Folha da Tarde são

jornais de grande público atingindo as classes operárias, servidores públicos e de serviços em geral de baixa renda.
A opinião dos próprios jornais acerca das questões rac aís , raramente é colocada de forma exp l c t a dando a idéia de que
í

í

apenas publicillnopinião de outros.

í

No entanto, os traços ideológi-

cos podem ser compreendidos pela exclusão.

Primeiro os Jornais têm

dificuldade de incorporar a nossa presença no cotidiano da sociedade brasileira.

Segundo, não conseguem reconhecer a nossa presença

no elemento estrutural da formação cultural e intelectual do povo
brasileiro.

Apesar dessa expulsão, está longe da formulação ideolQ

gica de Gilberto Freire, do Brasil Mulato e da Democracia Racial,
no entanto, o tratamento do racismo tem um tom pontual e apenas bei
ra a questão de introdução no processo de lutas de classe brasileira, ou seja, esvazia este conteúdo e remete o problema ao nosso antepassado morto mais participante e, na hora presente, inexistente.
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IMPRENSA CARIOCA NO A O DO CENTENÁRIO DA ABoLIçÃO DA ESCRAVATURA
Ao longo do ano em que se comemorou o centenário da aboli
I

ção , a grande

imp ensa escri ta carioca publ icou diversos assuntos

sobre o negro no Brasil, enf'ocando nc lusive o cot ldlano no espaço
í

urbano.

As noticias

uase sempre se remeteram à realidade carioca

em se tratando da História recente e ao Brasil como um todo ao se
remeter à História da escravatura ou ao processo abolicionista.
Os três jornais analisados, Jornal do Brasil, O Dia e O
I

Globo, apresentaram diferenças fundamentais para entender a que público Ó jornal se dirigia, como se desenvolveu implicitamente a sua
!

.

ideologia e co~o vislumbraram as relações raciais no Brasi l.
O período, próximo à comemoração do centenário da abolição, portanto mês de maio, foi a época em que se concentraram as nQ.
ticia

sobre a escravidão e o seu processo de desmoronamento, tra-

zendo essas noticias em encartes especiais.

Esta caracteristica se

aplica bem ao O Globo e ao O Dia; no entanto, o Jornal do Brasil
trouxe noticias sobre o negro durante todo o ano mas enfocando-o em
contextos diferentes dos referidos acima.
O Jornal do Brasil é onde se concentra o maior número de
~nformações e também as mais diversificadas.

Os dois cadernos esp~

ciais que publ icou e discutiu a História o fez, com um resgate
muito rico da nossa presença na formação cultural do Brasil com um
enfoque revicionista da historiografia brasileira; neste debate há
a participação de alguns intelectuais negros renomados.

Estes ca-

cadernos trouxeram a revisão da História Brasileira, nos resgatou
como sujeito histórico das lutas pela nossa libertação, e trouxe à
tona Zumbi, como grande guerreiro, e Qui lombo dos Palmares como
exemplo de sociedade de homens livres e organizados sobre forma não
opressiva.

Juntamente com este resgate histórico, aparece atrelado

o reconhecimento dos Movimentos Negros e sua importância no espaço
político brasileiro.

Foi focalizada, também, a constatação de nos-

6

"

sa situação no Brasil hoje, onde são da.dos elementos de conclusão
\

de que a dominação racial mutuamente se integra à dominação social.
A riqueza das informações do .Jor-na l do Brasil está tanto

./
/

/

na diversividade de temas, quanto na quantidade de assuntos e no
conteúdo das noticias.

Além da constatação da existência do racis-

mo, o jornal apresentou uma discussão sobre a nossa participaçao na
arte e nos meios de c municação.
O jornal O Globo, todavia, não apresentou boa qualidade
no material que publicou durante este período, além de ter trazido
poucas notícias; ainda, quase sempre, as abordagens foram superficiais no enfoque e nas análises a que se propôs.
figurou notícias sobre racismo.

Neste Jornal não

Existe uma reportagem sobre a

rpi-

ploma~1a Negra no Brasil, em que o enfoque principal não é o racismo, apesar de ~parecer na referida reportagem.
Os Movimentos Negros se expressam muito pouco nesse jorl,al; um dos momentos é quando o jornal tem que noticiar a repressão
policial à marcha de 11.11.88, ou no debate da contrap~sição
de maio pelo 20 de novembro.

qo

13

Em toda a sua abordagem, privilegiou

o olhar da historiografia oficial sobre a escravatura no Brasil.
A linguagem e seleção dos temas dos Jornais cariocas estg
dados permite a segui te diferenciação de enfoques:
\ O Jornal O Dia, ao privilegiar as not c as de denúncia do
í

í

~acismo, optou por revelar as relações que permeiam o cotidiano das
relações sociais braisleira.

Neste caso o cotidiano do jornal traz

uma percepção do reconhecimento nosso enquanto figura ativa na din!
mica social brasileira.

A linguagem é simples e sempre os próprios

atingidos pelo racismo se manifestam, o público alvo é a grande ma~
sa que pode perceber o racismo como força de opressão da sociedade
brasileira; não é só o contingente de baixa renda que tem expressão
através do Jornal O Dia; nas reportagens é procurado, por vezes, o
depoimento de pessoas consideradas socialmente bem sucedidas, baseª
da sobretudo na expressão dos artistas, futebolistas e profissionais Lí ber-a s , O jornal procura desvencilhar o racismo da pobreza,
í

levando o leitor a compreender que a evolução das relações econômi-
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ca,e individuais não supera a estrutura racista da sociedade brasi\

Ieí r-a.

o

jornal O Globo, nas poucas matérias que publicou, não

deixa de dar ênfase na história passada, mas o faz superficialmen-

/
/

te.

Distinto dos outros jornais, O Globo toma a defesa dos heróis

nacionais que são acusados pelos Movimentos Negros de serem falsos
heróis ou heróis forjados pela hl.storiografia branca racista brasileira.

É

o jornal que mais se aproxima das visões conservadoras de

democracia racial e de esvaziamento da nossa presença enquanto elemento ativo da história brasileira no presente e no passado.•

É

,

di

ficil definir pelas matérias apresentadas qual seria especificamente o seu público alvo.
O Jornal do Brasil é o jornal que apresenta uma profundi,

dade maio:, no trato das questões históricas e raciais, assim como,
uma diversividade maior de temas e a distribuição desses' ao longo
do

ill10.

Por esta presença maior tanto qualitativa quanto quantita-

tiva é o jornal carioca que mais amplamente nos percebe como elemen
!

to participante, não somente do cotidiano, mas também nas manifestª
ções culturais brasileira.

É

o único jornal que registra a ex st êr;
í

cia de uma literatura negra e a existência de intelectuais negros.
I

O resgate histórico tão demandado enquanto bandeira pelos Movimentos' Negros, ganha um tratamento diferenciado no Jornal do Brasil,
permi lindo, desta maneira, o surgimento de novos enfoques históri-

I

coso

O público alvo, tomando os parâmetros da linguagem utilizada nas matérias, parece ainda estar dirigido à classe média urba,

na.

Ideologicamente a posição do jornal avança também sobr-e os de-

mais reconhecendo, na forma de constatação do racismo, o processo
de lutas de classe.
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COMPARAÇÃO

DE CONJUNTO

DE IMPRENSA CARIOCA COM A PAULISTA

DOS GRANDES

/

ATRAVÉS

TEt1AS

Alguns temas foram tratados em todos os Jornais e de forma mais detalhada.

Estes são, aqui, denominados grandes temas e

são os seguintes: movimento abollclonaista,

escravidão,

transição

trabalho escravo para o trabalho livre, Zumbi e a data do 20 de novembro, racismo como constatação e denúncia e movimentos negros.
O movimento abolicionista tem um tratamento mais aprofwldado no jornal O Estado de São Paulo, sendo que quase todos os jornais, 'a exceção de O Globo, caminham no sentido do reconhecimento
do escravo co~o sujei to da história.

Este enfoque renovado

traz

questões importantes como: reconhecimento das pressões exercidas p~
Ia massa escrava através de qui lombos, assassinatos de senhores de
escravo e outros atos de rebeldia no encaminhamento do processo ab~
1icionista e marca a ação da população branca e dos abolicionistas
como uma revelação conservadora e abortadora de um processo ma+s rª
dical, tocando em questões tais como reforma agrária e incorpor

ão

I

dos escravos libertos às relações capitalistas.

Zumbi e o Quilombo dos Palmares tornou-se um tema importante pelas manifestações dos movimentos negros que são reproduzidos pelos jornais, sobretudo

na denúncia à comemoração do 13 de

maio como a libertação do branco e no episódio da passeata do movimento negro de 11 de maio no Rio de Janeiro, quando da pressão do
exército e da policia militar.
I

Apesar de ser um tema bastante presente nos jornais é um
tema que não chega a ser aprofundado, é visto sempre de maneira superficial tanto através do discurso reproduzido do movimento negro
como demais interlocutores.
A transição do trabalho escravo para o trabalho livre per.
mite um apanhado superficial, por vezes, destes 100 anos transcorri
dos entre a abolição da escravatura e seu centenário.

9

É

uma histó-

J

.'

"

~ia que se apresenta aos saltos sem um conteúdo das raZÕeS motoras
Embora1a impren-

do processo de f'or-mação da sociedade de classes.

I

sa, através dos estudos, aborde as ~elações capitalistas e constate
a situação desvantajosa da comunidade negra, reconheça as diver-sas

/
/

/

ações impositoras do preJuizo racial, ela não consegue e não preten
de uma exposição bem elaborada entre a questão de classe e a questão racial, ou melhor a do racismo nas lutas de classe e sobre as
condições da superação deste racismo.

o negro no mercado de trabalho remete para I questões
atuais mas são expostos de forma estatistica, baseados no trabalho
do IBGE.

O negro' na força do trabalho não estabelece as articula-

ções básicas do processo de exclusão nossa deste mercado Ide traba-Lho

e deixa nas entrelinhas como conseqUência apenas da escravidão.
O racismo como constatação e como denúncia te

I

uma longa

exposição em todos os Jornais como fatos do cotidiano, mas nunca cQ.
mo um sistema organizado parte de uma ação estrutural no processo
de dominação brasileira e de espoliação capitalista.
I

O enfoque do racismo é dado nas relações interpessoais
principalmente e poucas vezes nas relações de trabalho entre a compra e venda de mão-de-obra.
Os movimentos negros também têm a sua presença em diversos jornais através de discussão das comemorações ou não do 13 de
maio e das denúncias ao racismo.
A voz dos movimentos negros se dá de forma direta através
do depoimento dos membros dos mesmos movimentos negros, como através da interpretação que a imprensa tem das questões em curso no in
terior dos movimentos negros.

O discurso direto dos movimentos n~

gros, de um modo geral, é apresentado pobre, desprovido de propostas e superficial na maioria das questões.
Os Jornais do Rio de Janeiro dão maior expressão aos Movi
mentos Negros e os apresenta como wn bloco mais,homogêneo e legitimo no trata~ento das questões raciais.

Em São Paulo os jornais trª

zem mais acentuadamente as divergências internas e as questões dos
partidos politicos e do Estado.

Existe, por outro lado, uma forte

10
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referência nos Jornais paulista. sobre o Movimento Negro na Bah a.,
í

I

enquanto que os Jornais cariocas se referem exclusivamente ao movimento negro do Rio de Janeiro.
Nenhuma das questões tratadas com mais profundidade em ai
guns setores dos movimentos negros tem reflexo relevante na

í

mpr-en-

sa, dando a impressão de um projeto muito difuso de organização popular nos seus diversos niveis.

I

Diferente de épocas passadas (década de 60 e 70) os Jornais não discutem, com os movimentos, a propriedade da denúncia do
racismo, a falsa questão de volta à Áfl~ica e nem a importação de
uma idéia americana.
Estes fatos demonstram uma transição na formulação sobre
a ideologia das class es brasi leiras e sobre as relações raciais.
Os jornais reconhecem a existência de "certo nível" de tensãoracial, das conseqUências destes e a propriedade da organização de
gr-upos

de contestação de status

quo.

Esta contes t ação

do st etus

quo tem, no entanto, uma transmissão, de forma parcial,/não revela,n
do uma constatação ampla das r-eIações : de produção capitalIsta já
presente em certos setores dos movimentos negros.

·11
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COl\ICLUSÃO
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A imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro traz um relai

to que pode ser resumido na busca de novos valores interpretativos
(ideologias) da sociedade brasileira.

Temos claro a superação no

conjunto das classes sociais, da visão de democracia racial e do
Brasil Mulato; no entanto, não compreendemos qual a elaboração ideQ.
lógica presente nas classes capitalistas e nem no conjunto da população brasileira.
A

í

ncor-por-açãono pensamento brasileiro da cont r-í
buí.ção

nossa, em termos de formação de cultur'a e saber brasileiro, ainda é
llmí t ada e muito superficial.

Temos ainda a certeza de que nossa

,

participação é reconhecida tão somente enquanto trabalho braçal pe~
/

soal e não,éomo forma ampla de construção histórica.
O etnocentrismo europeu brasileiro apresenta pequeno re-

cuo, abre pequenos conjuntos negros num espaço percebido ideologicª
mente e sistematicamente como exclusJ.vamente branco e não permite
uma avaliação completa da estrutura racista na medida que elimina,
pelo silêncio, a ex'stência nossa, ou seja, do não branco.
A análise apresentada neste artigo é provisória; trata-se
de um 'estudo em curso sobre o material fornecido pela imprensa brasileira neste centenário da abolição da escravatura no Brasil.
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, LISTA DOS ARTIGOS PUBLICADOS NOS JORNAIS COl"SULTADOS
DI ÁR! O POPUI..AR:

/

/

1. A Luta pe 1a U berdade (Assunto Geral)

Edi torlal
Sem autor
Caderno da Abolição, pág.2 - data 12.05
2. É Chegada a Hora de Refletir (Sobre 13 de maio)
Clovis Moura
Caderno da Abolição, pág.2 - data 12.05

3. A Contribuição Africana (História)
Hé lio Santos
Ca~rno da Aboli ão, pág.2 - data 1.2.05
/
I

4. Foram Quase 'Quatro Séculos de Escravidão (História)

Sem autorCaderno ,da Abolição, pág.3 - data 1.2.05
5. PaI ares - Símbo o Maior de Resistência (História)
Sem autor
Caderno da Abolição, pág.4 - data 12.05
6.

Liberdade - Um Compromisso Assumido pelo '''DiárioPopular" (História)
Sem autor
Caderno da Abolição, pág.5 - data 12.05

7. Ribeiro diz que o Momento é de Luta e Reflexão (Entrevista Osvaldo Ribeiro)
Sem autor
Caderno da Abolição, pág.6 - data 12.05
8.

Mobilização - Arma contra o Preconceito (Movimento Negro)
Sem autor
Caderno da Abolição, pág.7 - data 12.05

9. O Desafio de ser Mulher, Negra e Brasileira (Movimento Negro)

Sem autor
Caderno da Abolição, pág.7 - data 12.05
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ESTADO DE SÃO PAULO:
1. A Abolição e a Queda do Império (Hist6ria)
João Quartim de Moraes
Caderno Especial, pág.1 a 16 - data 12.05
2. COlltribuição para a Cultura e a Vida (Sociologia do Conhecimento)

Teófilo de Queiroz Jr.
Caderno Especial, pág.1 a 16 - data 12.05
3. O Lento e Tortuoso Caminha da Abolição (História)
Marco Aurélio Nogueira
Caderno Especial, pág.1 a 16 - data 12.05
4. Como Germinou a Idéia Abolicionista (História)
Suely Queiroz
~ Caderno Especial, pág.1 a 16 - data 12.05
5. O Trabalho ,e o Negro, Cem Anos Depois (História)
Francisco Iglesias
Caderno Especial, pág.1 a 16 - data 12.05
6. Quilombos e Rebeliões Escravas (História)
Ronaldo Marcos dos Santos
Caderno Especial, ág.l a 16 - data,12.05
7. Famí lía Escrava no Brasil Colonial (História)
Maria Nizza da Silva
Caderno Especial, pág.1 a 16 - data 12.05
8. Ruy e o Hito da Queima dos Arquivos (História)
Vera Lucia Amaral Ferlini
Caderno Especial, pág.1 a 16 - data 12.05
9. A Diplomacia e a Extinção do Tráfico
Luiz Henrique Dias Tavares
Caderno Especial, pág.1 a 16 - data 12.05
10. Catolicismo e Escravidão na Colônia
Jul ita Soar-ano
Caderno Especial, pág.1 a 16 - data 12.05
11. A L.ei Áurea e a Cafeicultura Paulista (Hís t ór-La I
Ligia Maria Osorio
Caderno Especial, pág.1 a 16 - data 12.05
12. Dificll Transição para o Trabalho Livre
Maria Lucia Lamounier
Caderno Especial, pág.1 a 16 - data 12.05
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13, Escrav:ldão e Economia no Brasil
CiroiFlemarion Cardoso
Caderno Especial, pág. 1 a 16 - data 12.05

./
/
I

14. As Origens da Escravidão Africana
Luiz Felipe Alencastro
Caderno Especial, pág.l a 16 - data 12.05

/

15. O Mecanismo do Mercado de Escravos
Moacyr Castro
Caderno Especial, pág.l a 16 - data 12.05
16. Abolição - A Gl.ór-ía da Pátria
Sem autor
Caderno Especial, pág.l a 16 - data 12.05
17. Rangel Pestana e a Questão do Element.o Servil
Moacyr Castro
/ Caderno Especial, pág.1 a 16 - data 12.05
18. Abol ição e }a Provinda de São Paulo (História)
Sem autor'
Caderno Especial, pág.1 a 16 - data 12.05
19. Reino dos Or1xás Ba1xa no MASP (Reportagem Arte Africana)
Jotabê Medeiros
Caderno 2, pág.l - data 11.05
20. O Povoado de Cafund6 de Volta ao Isolamento (Antropologia/Protesto)
José Maria Tomazelo
Caderno 2, pág.31 - data 24.04
\

21. A Presença Africana em nossa Música
Vasco Mariz
Suplemento Cultural, pág. 4 a 6 - data 21.5
22. Negros Divididos Denunciam Racismo (ProtestolMovimento Negro/R~
portagem/Passeata)
Sem autor
Caderno 1. pág.36 - data 14.05
23. TV Educativa cancela Debate sobre Abolição
Sem autor
Caderno 1, pág.36 - data 14.05
24. Escravos - Legislação Civil e Indenização
Ademir Yebaru
Suplemento de Cultura. pág. 5 e 7 - data 20.08

.(
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25. Paratl Dança ao Som de Pandeiro e Viola (Noticias/Notas sobre o
13 de Maio)
Agêncl.a Estado
Caderno-l, pág.36 - data 14.05

/

26. Maçons Lembra~ Companheiros (Noticias)
Sem autor
Caderno 1, pág.36 - data 14.05
27. Sarney elogia Exemplo de Liberdade sem Luta
Agência Estado Br-as 1 ia
Caderno 1. pág.36 - data 14.05
í

FOLHA DE SÃO PAULO:

1. Exposição no Rio mostra a história da Escravidão (História)
Sem autor
Página A-13 ~ Data 09.05
2. Negros r-ef'ut am 13 de Maio e exigem Dia de Zumbi
13x20)
Sem auto
Página 11 - Data 13.01

(Protesto

3. Tribunal julgará os Ef'\itos da Lei Àurea na Mulher (Proteste)
Sem autor
Página A-13 - Data 19.05

I

4. Personagem

existiu Realmente e Depois. tornou Lendária

I

(Histó-

ria)
Edgar-d de Barros
Página 44 - Data 25.03
5. Médica diz o que é Verdade nos Mitos sobre o negro (Medicina)
Décio Nituzi
Página A-12 - Data 09.05
6. Verger vai ao Benin buscar Arte Africana para Exposição (Arte)
Sem autor
Página 47 - Data 23.02
7.

Estudiosos "repensam" Escravidão
Congresso da Escravidão)
Daniel Nobre
Página 31 - Data 18.02

(Protesto/Noticia

de Evento

8. Especialistas Internacionais participam do Evento (Noticia de
Evento)
Sem autor
Página 31 - Data 18.02
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9. AboI.1ção 100 - Paul1stano acha que o Preconceito existe mas S6
os Outros é que Têm (Pesquisa Socialista)
Página A~12 - Data 09.05

,/
I

/

10. Abolição 100 - Pesquisa confirma a Dissimulação (Protesto/Estatistica)
Antonio Manuel, Te xe r-a Mendes
Página A-12 - Data 09.05
í

í

11. Abolição 100 - Casal Negro - Preconceito no Cotidiano (Denúncia
Protesto)
Renata Rangel
Página A-l1 - Data 09.05
12. Filhos descobrem D ferença de Cor
Sem autor
Págã na A-12 - Data 09.05
13. Maestro acusa 'a Bossa Nova de Racista (Protesto/Noticia)
Sem autor ,.
Página A-14 - Data 12.05
14. Editoras negligenc am Traduções sobre Escravos,(Hist6ria)
~i~ardo Andaráos
Página 1 - Data 14.05

\

15. Estudo sobre "I-Ching Negro" veio para Ficar (Livro?Antropologia)
Antonio Rogério
Página 1 - Data 14.05
16. Para Agêngia de Publicidade, Imagem do Negro é a do Brasil (Publicidade/Protesto)
Wagne r Care 111
Página A-13 - Data 09.05
17. Premio Nobel chega para Cem Anos da Abolição

(Reportagem sobre

Yoyuke)
Sem autor
Página A-11 - Data 13.05
18. Negros lembram Hoje o Dia da Consciência

cia)
Sem autor
Página C-6 - Data 20.11
19. Passeata de Negros é Barrada pela Policia
Sem autor
Nota da Capa da Edição de 12.05
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(20 de Novembro/Noti-
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20. Infltiências Áfrlca-Brasll-Brasll-Áfrtca
Plerre Verger
Página A-3 .-Data 12.05

/

/

(Antropologia Cul t.ur-a
lI

21. Abolição - Cem Anos Depois (Protesto)
Benedita da Silva
Página A-3 - Data 12.05
22. No Rio, Marcha Negra é Barrada pela Policia (Mo/imenlo Negro)
Sem autor
Página A-14 - Data 12.05
23. Caminhada marcará a Data em São Paulo (Informe)
Sem autor
Página A-14 - Data 12.05

JORNAL

DA

TARDE:

1. O Negro Hoje em São Paulo (Movimento Negro/As Visões do Movimen
to Negro) .
Maroni J. da Silva
Caderno de Sábado, pág. 1 e 2 - data 14.05
2. A Luta em São Paulo - Uma Luta Diferente (História)
Clovis Moura
\
Caderno de Sábado, pág. 3 - data 14.05
3. Diário da Escravidao (Documentação Histórica)
Sem autor
Caderpo de Sábado, pág. 4 e 5 - data 14.05
4. Reportagem de Escravidão (História)
Sem autor
Caderno de Sábado, pág. 6 e 7 - data 14.05
5. Salvador - A Cidade Negra (Movimento Negro)
Waldir Sanches
Caderno de Sábado, pág. 8 - data 14.05
6. Ex-Escravo: 127 Anos, Agora Simbolo da Abolição (Assuntos Gerais)
Seu Raimundo - "A Escravidão continua Hoje, só que de Maneira
Diferente"
Sem autor
Caderno 1, pág. 15 - data 04.05
7. Nova Luta no Quilombo de Parati (Quilombo Atual - Primeiro do
Brasil a acusar o Movimento Racista)
Priscila Siqueira
Caderno 1, pág. 16 - data 13.05
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JORNAl. DO BRASIL:

1. Manoel C~ngo - Ferreiro que se fez Lider
12.01

/

/

2. Os Caçadores do Qullombo Perdido
I
Pesquisadores sobem a Serra do Couto para demarcar um Quilombo
em Pelrópolis
12.01
3. Uma Aventura com o Toque de Spllberg
12.01
4. O Verdadeiro Zumbi
A Saga de Palmares, com dimensão semelhante à de Tróia, é para
se refletir' e nunca mais esquecer
13i02

5. Fala, Meu Negro
Seguindo urna ex-escrava de 120 anos, passando pela dep tada
constituinte Benedita da Silva e até chegar a atriz Zezé Motta,
unlpercurso de lutas e alegria
08.05
6. O Maio de Hoje

08.05
7. O Maio de Ontem
08.05
8. Sem Porta, Nem Janela
08.05
9. Em Branca Nuvem

08.05
10. Sem Choro, Nem Vela
08.05
11. Cem Anos de Abolição
Na opinião de sociólogos e historiadores, o brasileiro
continua isolado e permanece em desvantagem desde 188
08.05
12. Em Questão: O Centenário da Abolição
O nosso futuro é negro
08.05
13. Cidadãos à Margem
O negro brasileiro largaod à sua própria sorte
14.05
19

negro
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14. A Negdtude Revisada
O negro brasileiro não deve rejeitar seu passado de escravo,
nem, deve viver escravizado a essa mem6pia
04.09

/
/

15. Palmares, 65 Anos contra a Escravidão

20.11
16. Sergipe Junta Documentos sobre Escravos

26.11
11. A Cultura Africana no Brasil
Recebemos da África técnicos de minas, artifices de ferro, pecuarislas e comerciantes de panos.
A colonização negra aqui
foi superior à dos Estados Unidos
27.11
18. Arquivo'Judiciário

de Sergipe,guarda muitas hist6rias de Escra-

vos
19. Cabe lere ira.acusa Hotel de Racismo
05.03
20. N~gra se Hospeda com Louro e é Discrimanada no G16ria
21. Um Retrato do Racismo
Pesquisa mostra que preconceito ainda impera entre Jovens
Anúncio de emprego discrimina cor
22.05

22. Desempregado Reza e é Preso como Suspeito
10.04
23. Doméstica e Atriz acusam Discriminação
15.04

24.

A

Flor da Pele
O S.O.s. Racismo não quer resta no 13 de maio
Por dia, recebe três denúncias de racismo
El isabeth, "Sem Vergonha"
\-lillis,"Crioulo Vadio", Marginal
Padre diz em aula de Teologia que negro é acomodado
19.04

25. Não Conheço Brasileiro Racista
08.05

26. No Desenrolar da Batalha
08.05
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27. As Antenas da Raça
Desclassificados no mercado de trabalho, mal pagos mesmo quando
conseguem ter urna boa formação escolar, .são raros os negros que
conseguem ascender socialmente no pais da democracia racial
Estranho no Ninho
08.05

/

28. Os Gols de Rosa
Zulma, a Americana
O Amigo de Luther King
Os Ardis da Lei Afonso Arinos
08.05
29. Uma Aventura de Dez Anos
08.05
30. Brossard pede Processo contra Empresa Racista
11.'05
31. O Caso do Anúncio Racista
11.05
32. Falta Cor na Propaganda
05.06
33. Propaganda de Butlque causa Irritação no Movimento Negro
Anúncio provoca protestos
E butique será acusada/de violar nova carta racista
05.10
34. Condenação é Geral na Cidade Toda
05.10
35. Grevista vai a 174 Delegacia contra Racismo
06.10

36. Concurso de Racismo
Deputado pedirá mandato contra desfile infantil
08.10

37. Garçom Denunci
12.11

que Itamarati não aceita Contratação de Negros

38. As Frases feitas do Preconceito
20.11
39. Autoria Lei Ca6
Casa Grande & Elevador de Serviço
04.12

21
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40. O APartheid

Vertical
26zImo Bulbul, protesto na portaria
Na r-.Jane, o dedo do porteiro
Iguais na sai da, diferentes na entrada
Uma sa1da para ter'duas entradas
Zezé Motta, aprisionada no elevador
Ruth de Souza, ber-r-adaem Copacabana
A vida sem elevador de serviço
Os elevadores romanos; lentos, sujos, democráticos
Estados Unidos: carga é car'ga, pessoa é pessoa
Em Paris, uma s6 porta de entrada, um s6 elevador
Margarete Fonseca, a luta contra a hierarquia
Em busca do imposs1vel
Repórter do Jornal do Brasil ao sair à procura de um edificio
sem elevador para empregados domésticos, em São Paulo, acaba bª
.tendo na porta dos preconceitos
Gaúcha loira faz denúncia de racismo
í

/

09'.12
41. Projeto que põe fu~cista na Cadeia é Aprovado
15.12
42. DetetIve que ofende Negro é Autuado
19. 12
43. Estudantes
11.05

Questionam a Abolição em Passeata

44. CaxIas põe a Tropa na Rua

Temor de protesto faz Exército desviar do Panteão Marcha Negra
12.05
,
45. Axé, apesar de tudo, Axé
13.05
46. Missa foi um Ato de Protesto à Repressão

no Centenário de uma

Abolição Questionada
13.05

47. Otelo: Festa é uma Hipocrisia
13.05
48. Divergências
14.05

marcam Festa da Abolição na Capital Paulista

49. Gaúchos Acampam e Fazem Manifestações
14.05
50. Hist6ria Nega Argumento ao Revisionismo
14.05

22
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51. D. Mauro, o Adversário do Patrono
14.05
52. Pastor pede a Negros uma Reação Atlva -,
23.05
.I

/

/

53. Negro diz que Elite não tem Compromisso com a Nação
20.11
54. Artistas Negros vão à Prefeitura e Anunciam Missa Cantando pela
Liberdade
Um qul lombo no Palácio da Cidade
Uma missa em quatro atos
06.05
55. Premio Nobel-86 chega para o 13 de Maio e pede Cerco a Pretória
13.05
I

56. Os Meninos de,Zumbi
13.05
"

57. Os Fiéis de Anastácia - Religião
13.05
58. Informativo sobre Comemoração - 13 de Maio
13.05
59. No Corcovado não Houve Terço
13.05
60. Sarney fala do 13 de Maio em Rádio e TV
14.05
61. Entidades de
01. 12

egros farão Debate sobre os Ancestrais

62. Entre Festa e Descrença
Negro dança por abolição, mas há quem não vê o que comemorar
14.05
63. Escravos e Beneditinos
A versão da Ordem de São Bento as suas relações com o escravismo no Brasil
29.05
64. Igreja Celebra Missa com Música e Rituais Negros em Porto Alegre
15.05

23

O' .GLOOO:
I

1. Como foi

o Dia da Abolição

.13.05

/

/

2.A Palavra

de

D.

Pedro

13.05
3. Limpe a Mão e Toque na Lei Áurea
.13.05
4. 'Seg,redos de Washington
13.05
5.. A IJilplomacia Negra no Brasil

(Racismo)

13.05
6.

Letras

de Cor (Arte/Literatura)

q:05
7.

A Princesinha
e o Plebeu
Aos 5 minutos do dia 13, nasceu
fol a. vez da trineta
da Princesa

um menino negro.
Isa.bel

Às 3h30min,

15.05
.8... Estrada

do Viegas

registram

um dos

capitulas

mais

tristes

hí.st.ór-ta do pais
Os caminhos que levaram
24,.07
..9.. O -que Resta

os negros

à total

escravidão

do Rio Africano

.24.07
.'10.. Samba nasceu na Pedra do Sal
.Em Ca:fundó ainda se fala Bantu
21.11
1L

Zumbi contra Princesa
Neeros renegam 13 de maio em favor
07.02

12.. NÚl'í"!erosda Resistência
Os sais rurais:
A Redentora
Os 2 heróis:
O Rei Negro
Zumbi contr-a a. Princesa.

18.02
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13. Quatro Mil Negros saem em Passeata contra 13 de Maio
Soldados revistam todos os suspeitos
Policia do Exército evita provocaçõe~
Trânsito congestiona na área do centro
Exército sabia que havia provocações contra Caxias
Nota explica mudanças no ltlnerári da passeata
12.05
14. Fundação apoiará Negros Brasileiros

o

DIA:

1. Familia Negra Pressionada para Deixar Apartamento
20.04
I

2.' Instituto .Inves t lga mais Duas Denúncias de Racismo
27.04 /'
3. Os que mais Produzem e menos Ganham
08.05
4. Concentração no Trabalho Manual
S.O.S. Racismo vai ampliar os seus quadros
08.05
5. PMs Agora cuidam do Trânsito
08.05
\

6. Restaurantes empregam Negros só na Cozinha
08.05
7'.

O Preconce ito Disfarçado
Quadro muda na zona norte
Bar africano s6 tem branco
A discriminação atinge até gente famosa
08.05

8. Preconceito Transforma Médico em Jardineiro
08.05
9. S.O.S. Racismo Comemora seu 10 Aniversário
11.12
10. Negros Condenam Feriado do 13 de Maio
15.05
11. Culto dos Ancestrais Festeja Zumbi
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