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1
PANORAMA SÓCIO-HISTÓRICO 

DA IMPRENSA PAULISTA

[...] em nenhum lugar, de fato, estará a História 
pronta, esperando a mão do linguista para colhê-
la. Essa história terá que ser escrita pelo próprio 
linguista concomitantemente aos seus estudos 
linguísticos. Escrever essa história implica em 
historicizar os conceitos que utilizamos, implica 
desenvolver modos de historicizar o nosso fazer 
disciplinar.

(Müller de Oliveira, 2001, p.402)

O jornalismo em São Paulo: 
primeiras páginas da imprensa negra

A passagem do século XIX para o XX representou um eferves-
cente período de mudanças no panorama econômico e social do 
Brasil, sobretudo da região Sudeste. Esse período marcou transfor-
mações não apenas de ordem prática, mas também na concepção e 
no modo de vida das pessoas e, por conseguinte, na compreensão 
do papel da imprensa na sociedade. Luca (2005, p.137), ao refletir 
sobre esse novo panorama histórico e as consequentes mudanças na 
imprensa, destaca a rapidez desse processo.
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16  SABRINA RODRIGUES GARCIA BALSALOBRE

A chegada do século XX parecia anunciar mais do que uma 
simples mudança no calendário; tratava-se de adentrar um novo 
tempo, que deixava para trás o passado monárquico e escravista. 
A nascente produção fabril, o crescimento do setor de serviços, 
as levas de imigrantes, a nova paisagem técnico-industrial que se 
delineava em algumas cidades, os avanços nas comunicações e no 
letramento da população, preocupação do governo republicano re-
cém-instalado, justificavam o otimismo, regado com os lucros das 
exportações. Velocidade, mobilidade, eficiência e pressa tornaram-
se marcas distintivas do modo de vida urbano e a imprensa, lugar 
privilegiado da informação e sua difusão, tomou parte ativa nesse 
processo de aceleração.

Esse período, portanto, delimita um importante momento para 
a imprensa no Brasil: a transição da pequena à grande imprensa. 
Dessa forma, as diversas redações de pequeno porte perdem espaço 
para as grandes empresas jornalísticas, refletindo as modificações 
que estavam em curso na sociedade.

Segundo Luca (idem), essa emergente empresa jornalística pas-
sa a ter em seu horizonte o aumento da produtividade e do lucro a 
partir do desenvolvimento de novas técnicas de impressão e, conse-
quentemente, do representativo aumento e barateamento da pro-
dução e da melhoria na qualidade dos exemplares – a fim de agradar 
ao novo contingente de público leitor, oriundo principalmente da 
crescente classe média urbana.1 Entretanto, todas essas modifi-

 1 Entende-se por classe média urbana a parcela da população da cidade de São 
Paulo que vivia a partir de atividades comerciais, industriais, culturais e de 
outras prestações de serviço típicas do ambiente citadino. Dessa forma, não 
dependia diretamente das elites agrárias. Trata-se, portanto, de um contin-
gente populacional alfabetizado, do início do século XX, em que se incluem 
as pessoas intelectualizadas. É válido ressaltar que essa classe social “responde 
pelo aumento no número de rádios, televisões e aparelhos de som, pela maior 
frequência aos cinemas e teatros, pela multiplicação nas cidades de cursos, 
colégios e universidades [...], pelo alto consumo de livros e revistas [...]” (Sil-
va,1983, p.193). (Para maiores informações, cf. de Vita,1994; Silva, B., 1986).

Lingua_e_sociedade_nas_paginas_da_imprensa_negra_(FINAL).indd   16Lingua_e_sociedade_nas_paginas_da_imprensa_negra_(FINAL).indd   16 15/04/2011   16:53:5315/04/2011   16:53:53



LÍNGUA E SOCIEDADE NAS PÁGINAS DA IMPRENSA NEGRA PAULISTA  17

cações de cunho empresarial não fizeram com que a concepção 
fundamental do jornalismo da época, de produzir textos a serem 
publicados com caráter opinativo, visando a interferência na vida 
pública e política, se alterasse.

Em função desse processo de produção empresarial, as folhas 
menores tiveram seu espaço reduzido enquanto produção jorna-
lística. Contudo, ainda era comum, nos primeiros anos do século 
XX, a publicação de jornais com pequenas tiragens, que refletiam 
as necessidades de comunicação de diferentes grupos sociais, como 
operários, professores, religiosos, comerciantes, estudantes etc. Es-
sas publicações indicavam as novas formas de convívio que se arti-
culavam na sociedade paulistana, em virtude do acelerado processo 
de urbanização da metrópole em construção.

Nesse contexto, a imprensa negra paulista caracterizou-se por 
ser um movimento jornalístico organizado por negros e dedicado a 
essa população a partir dos anos iniciais do século XX, ou seja, em 
um período imediatamente posterior à abolição da escravatura no 
Brasil. Nesse momento, a comunidade negra tinha a necessidade de 
buscar um espaço na sociedade paulistana, e com essa finalidade os 
jornais publicados funcionavam como um estandarte de inserção 
social, uma vez que os redatores desses jornais aconselhavam os 
membros da comunidade ao trabalho, ao abandono de vícios, além 
de exaltarem a importância de seus eventos e agremiações sociais.

O trabalho de investigação dos jornais que constituem essa im-
prensa resgata, portanto, uma inesgotável fonte de informações 
sobre a situação histórica da população negra após a libertação da 
escravidão e início do regime republicano. Em função dessa con-
juntura política e econômica – a passagem do regime servil para a 
contratação de mão de obra assalariada de imigrantes –, a popula-
ção negra foi colocada em desleal competição com os trabalhadores 
brancos, de forma que, lentamente, os negros passaram a ser absor-
vidos no mercado de trabalho nas profissões mais humildes e mal 
remuneradas. Consequentemente, essa parcela da população de São 
Paulo ficou às margens do grande surto comercial e industrial que 
ocorreu na cidade na primeira metade do século XX.
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18  SABRINA RODRIGUES GARCIA BALSALOBRE

Nesse sentido, Fernandes (1978) defende que foram três os fato-
res que mais prejudicaram a integração do negro na sociedade paulis-
tana: o primeiro fator está diretamente ligado ao modo como se deu o 
processo de expansão urbana de São Paulo, que não reproduziu o pa-
drão típico das cidades brasileiras ao não se desenvolver em conexão 
com o progresso agrário; outro fator essencial mencionado pelo au-
tor é a competição desleal com o imigrante europeu, que absorveu as 
melhores oportunidades de trabalho; e, como último fator, Fernan-
des coloca uma questão ideológica ao classificar São Paulo como o 
primeiro centro brasileiro marcadamente burguês, baseado em uma 
concepção de mundo tradicionalista e de dominação patrimonialista.

De maneira geral, a condição de homens livres provocou nos 
negros uma nova percepção de seu papel social e de seu status na 
sociedade. Essa nova compreensão originou dois tipos de compor-
tamentos contraditórios, segundo ressaltam Bastide & Fernandes 
(1959, p.125):

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 domi-
nante, 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.

Em depoimento fornecido a Cuti (1992),2 José Correia Leite 
(1900-1989), um dos grandes militantes negros do século XX e 
fundador do jornal O clarim d’alvorada, comenta a mácula deixada 
pelo longo período de escravidão no Brasil:

Esse meu depoimento espero que possa ser um ponto de refe-
rência para as pessoas interessadas em saber o que houve, o que 

 2 Esses depoimentos foram compilados e se transformaram no livro póstumo. 
Cf. Leite, J. C. & Cuti. ... E disse o velho militante José Correia Leite: depoi-
mentos e artigos. São Paulo: Secretaria Municipal da Cultura, 1992.
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fez uma minoria preocupada em apontar os erros e injustiças da tal 
abolição da escravatura. Só o negro pode advogar essa questão. As 
consequências ainda estão aí. É uma carga muito forte e negativa 
dos 400 anos de retardamento não só físico, mas também mental 
e espiritual. Então, um grupo mais ou menos esclarecido entendia 
que o negro devia ir a campo para se conscientizar e combater com a 
mesma arma do branco: cultura e instrução, o que o negro não tinha 
nem se preocupava em ter. E nós tínhamos de enfrentar também o 
meio branco. Para uma boa parte dele, o negro estava muito bem 
aqui no Brasil, tinha liberdade para morrer de beber cachaça, de 
tuberculose... Mas havia brancos que se preocupavam humana-
mente, dentre os quais alguns conheciam o problema melhor que a 
gente. Mas, de maneira geral, os brancos viam no negro uma raça 
inferior, achavam que nós não tínhamos necessidade de subir, e que 
o mínimo para a sobrevivência era o bastante. (Leite, 1992, p.21)

A formação da imprensa negra se deu, de acordo com Ferrara 
(1986), pela necessidade dos negros de veicularem as reivindica-
ções por melhores condições de vida e as propostas de inserção na 
sociedade brasileira. Dessa forma, esses jornais tiveram um papel 
fundamental na elaboração de uma identidade afro-brasileira.

 De modo geral, os editores dos jornais representavam um con-
junto de intelectuais negros, que pertenciam a um restrito grupo 
de alfabetizados. Ainda assim, dentro desse grupo de intelectuais, 
pouquíssimos pertenciam de fato à grande burguesia, pois atua-
vam, em geral, como funcionários públicos de baixo escalão, mo-
toristas particulares, cozinheiros etc. Apesar do fato de que esses 
jornalistas não estavam inseridos em uma classe social bem favore-
cida, eles ainda constituíam uma pequena “elite”, uma vez que, nas 
primeiras décadas do século XX, a instrução formal ainda não era 
difundida na maioria dos meios sociais.

É nesse sentido que Garcia (1997) defende que os negros que 
compunham essa elite sofriam um processo de “aburguesamento”, 
por defenderem avanços culturais e materiais para a comunidade 
negra, sobretudo por meio do incentivo à educação e adequação 
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20  SABRINA RODRIGUES GARCIA BALSALOBRE

desses negros aos valores da sociedade dominante paulista, particu-
larmente burguesa.

A população negra no Brasil, desde o período da escravidão, 
sempre se organizou em associações, que, embora por vezes frágeis, 
sempre foram constantes, como os quilombos, os batuques, as con-
frarias religiosas e o candomblé. Após a abolição, foi comum o sur-
gimento de associações culturais e festivas que reuniam essas pes-
soas em torno de objetivos comuns. Essas associações promoviam 
bailes, frequentados pela parte favorecida da comunidade negra, 
que, segundo depoimento de Leite (1992, p.45), era composta por 
“cozinheiras de forno e fogão em casa de famílias importantes” e 
homens em boa condição social, como chofer, cozinheiro ou funcio-
nário público (situação em que dificilmente passavam de contínuo). 
Era justamente nesses bailes que se realizava a maior circulação dos 
jornais da imprensa negra, e, como poucos pagavam por eles, os 
periódicos acabavam sendo distribuídos gratuitamente.

Leite também revela que grande parte dos jornais tinha vida 
curta ou periodicidade inconstante, por serem os próprios redatores 
que bancavam os custos da impressão e quase sempre acabavam em 
prejuízo. É perceptível que o trabalho desses redatores se dava em 
razão da luta por um ideal, por acreditarem na imprensa como um 
meio legal para tentar melhorar a vida de seus iguais. Isso fica claro 
neste relato de Leite (idem, p.74):

Toda preocupação era aquela: unir os negros para uma luta de 
reivindicação junto aos governos, para que eles ouvissem nosso 
apelo. Naquele tempo o negro ainda pensava nisso. Porque o 13 de 
maio ainda não estava longe. Não era como hoje que está há quase 
cem anos passados. Naquele tempo era questão de menos de qua-
renta anos, trinta e poucos anos de distância, de modo que muitas 
daquelas pessoas de idade eram netos ou filhos de escravos.

No entanto, apesar da clara noção de que a escravidão ainda 
estava, temporalmente, muito próxima, os redatores do jornal não 
buscavam promover um resgate de suas raízes africanas. Isso não 
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acontecia em razão de se negar a ancestralidade, mas de constituir 
uma identidade afro-brasileira – ou seja, perpetuar a ideia de que 
o negro nascido no Brasil é brasileiro. Outro ponto defendido pe-
los estudiosos da imprensa negra acerca da pouca alusão à África 
nesses periódicos é a falta de informação sobre esse continente no 
Brasil da época.

Uma vez que os intelectuais responsáveis pelos jornais tinham 
o objetivo maior de conclamar a atenção dos negros para a neces-
sidade de reconhecimento social, alguns ideais eram transmitidos 
incessantemente pelos jornais da imprensa negra, sobretudo no que 
concerne à educação, ao incentivo ao trabalho e à união:

Aos leitores
Digam o que quizerem, mas é uma verdade, estamos conven-

cidos que a maioria dos nossos homens de cor, pouco ou nada 
fazem para sahirem do triste estado de decadencia em que vivem! 
É lastimável!

Nós precisamos unirmo-nos, porque é da união que nasce a 
força. Empunhando o nosso estandarte em pról d’um idéal eleva-
do, como seja: o combate ao Analphabetismo, essa praga que nos 
fazem mais escravos, do que quando o Brazil era uma feitoria; é 
que não recuamos perante os ataques e zombarias dos pessimistas e 
dos que vivem sómente para lançar a desharmonia no seio da nossa 
classe. Vamos, meus amigos, um pouco de bôa vontade, porque 
combater o Analphabetismo é dever de honra de todo do brazileiro. 
(O alfinete, ano I, n.8, mar. 1919)

Para nós vencermos essa difficuldade, precisamos trazer os li-
vros didacticos da nossa terra na dextra e na outra os utensílios 
do trabalho que representam os formidaveis progressos do nosso 
glorioso estado de S. Paulo, expoente maximo da União. (O clarim 
d’alvorada, ano I, n.1, fev. 1928)

Além desse caráter instrutivo, os jornais também se dedicavam 
a noticiar a vida social da comunidade negra, visando uma divulga-
ção de sua organização social. Nesse sentido, eram publicadas nos 
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jornais, tal qual comumente ocorria com a imprensa da época, notas 
que divulgavam aniversários, casamentos, batizados e falecimen-
tos. Havia também destaque às notícias que divulgavam os próxi-
mos eventos das associações e aos comentários dos bailes realiza-
dos. Nesses comentários, havia um cuidado por parte dos redatores 
em enfatizar a boa organização e o status atingido pelas festividades: 

O baile esteve animadíssimo e foi até alta madrugada, dentro 
de um respeito admiravel e na maior ordem possivel, o salão estava 
adornado com a presença das mais distinctas famílias do nosso 
meio social, por este facto veio esta festa relembrar aos innumeros 
cavalheiros que lá se encontraram: – As pomposas festas promovi-
das pelas respeitáveis sociedades de outr’ora. (O clarim d’alvorada, 
ano I, n.7, ago. 1928) 

Uma surpreza
Num dos intervallos do ensaio do “Barão do Rio Branco”, no 

dia 13 do mez passado, foi o sr. Adolpho Lima, digno presidente 
do mesmo, surprehendido com a entrega de um ramalhete de flores 
artificiaes e de um officio enviado pelo centro R. Araraquarense, 
em sinal de congratulação com o Gremio. (O Kosmos, ano I, n.3, 
ago. 1922)

Pic-nic em Campinas
Esteve concorridissimo o convescote organizado pela Directo-

ria do “Club dos Alliados”, no dia 29 de Outubro p.p. na visinha 
cidade de Campinas. No primeiro trem da manhã, seguiram muitas 
senhoritas e cavalheiros do nosso meio social, para áquella localida-
de [...]. (O Kosmos, ano I, n.6, nov. 1922)

Em termos gerais, era também por meio dessa imprensa que os 
negros paulistanos buscavam fazer com que sua voz tivesse o devi-
do espaço e reconhecimento na cidade de São Paulo. É nesse sentido 
que Ferrara (1986, p.199) caracteriza o advento da imprensa negra 
como uma ferramenta, utilizada por parte da comunidade negra, 
para promover a inserção social:
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Neste período o negro tenta sua integração à sociedade brasi-
leira; para tanto procura identificar-se com a sociedade dominante, 
assimilando ou copiando valores brancos, pressupondo a união do 
grupo negro e o desenvolvimento da solidariedade, através de ape-
los, o que levará a uma coesão do grupo negro, sendo a imprensa o 
veículo para essa integração.

O movimento da imprensa negra, segundo Ferrara (idem), pode 
ser dividido em três principais períodos, relacionados em torno de 
características comuns, a saber:3

– Primeiro período: de 1915 a 1923;
– Segundo período: de 1924 a 1937;
– Terceiro período: de 1945 a 1963.

O primeiro período da imprensa negra tem um caráter pedagó-
gico, para conscientizar a população negra a adequar-se ao regime 
social imposto pela camada dominante e, assim, promover a inser-
ção social desses indivíduos. Com esse intuito, era comum a pu-
blicação de pequenas notas sobre eventos sociais que envolvessem 
a população negra, como batizados, casamentos, aniversários, ou, 
ainda, festas religiosas, falecimentos e mesmo “mexericos”. A in-
tenção nessa ocasião era assinalar comportamentos adequados para 
os negros por meio da demonstração de bons exemplos ou apontar 
atitudes julgadas indesejáveis pelos redatores. Assim, era prática 
constante dos redatores aconselhar sobre a maneira de vestir-se cor-
retamente, a não frequentar bares e evitar situações desagradáveis 
para que, dessa forma, se desmitificasse a imagem do negro como 
vagabundo e alcoólatra.

Ferrara (idem) atribui as características dessa primeira fase aos 
jornais paulistanos O Menelick (1915), A rua e O Xauter (ambos de 
1916), O alfinete e O bandeirante (lançados em 1918), A liberdade 

 3 A periodização da imprensa negra varia em alguns anos e referências ao pri-
meiro jornal, dependendo do estudioso em questão. Neste trabalho segue-se a 
proposta de Miriam Nicolau Ferrara (1986).
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24  SABRINA RODRIGUES GARCIA BALSALOBRE

(1919), A sentinela (1920), O Kosmos (1922) e ao jornal de Campi-
nas Getulino (1923).4

O segundo período da imprensa negra foi inaugurado com 
o surgimento, em São Paulo, da segunda fase do jornal O clarim 
d’alvorada, em 1928.5 Junto com seus idealizadores, Jayme de 
Aguiar e José Correia Leite, veio o ideal de união do povo negro, 
portanto, com um caráter muito mais combativo. Ao apontar as 
diferenças entre o primeiro e o segundo período dessa imprensa, 
Ferrara (idem, p.104) afirma que,

se neste segundo período a imprensa trata dos mesmos temas ex-
plorados no primeiro, agora o que difere é a maneira de enfocá-los. 
A produção jornalística atinge seu ápice, sem palavras atenuantes, 
de forma direta e objetiva; quer unir o grupo negro para, mais for-
talecido, reivindicar direitos e reclamar participação na sociedade.

Um ponto importante a ser mencionado nesse segundo período 
foi a articulação política da Frente Negra Brasileira (FNB), no iní-
cio da década de 1930. O objetivo principal da FNB era a ascensão 
social do negro, e para isso, estimulava o negro a estudar, trabalhar, 
ter casa própria e progredir. Esses objetivos eram divulgados pelo 
jornal oficial da FNB, A voz da raça.

Ferrara (idem) classifica como pertencentes à segunda fase do 
movimento os seguintes jornais da cidade de São Paulo: O clarim 
d’alvorada e Elite (ambos de 1924), Auriverde e Progresso (1928), 
Chibata (1932), Evolução e A voz da raça (1933), Tribuna negra 
(1935); e os seguintes jornais do interior do estado: O estímulo (São 
Carlos, 1935) e O patrocínio (Piracicaba,1928).

 4 Ferrara declara que a imprensa combativa surge em Campinas com Getulino (o 
nome do jornal homenageia o abolicionista Luiz Gama), por ser considerada 
essa cidade como uma das mais racistas do estado de São Paulo. 

 5 É interessante notar que no próprio número inaugural de O clarim d’alvorada, 
datado de 5 de fevereiro de 1928, existe a declaração do início de uma segunda 
fase, representando o marco de um novo programa para o jornal e, consequen-
temente, para o movimento de imprensa negra. Para uma maior discussão a 
esse respeito, cf. item O combate.
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Esse segundo período termina em 1937, com o início do Estado 
Novo e o fim da liberdade de imprensa. Os jornais da imprensa 
negra só voltam a ser produzidos em 1945, com a redemocratização 
da política nacional. Nesse terceiro período, portanto, a grande dife-
rença dos anteriores se dá pela explicitação de temas políticos, com 
uma propaganda política declarada, tal como o apoio a candidatu-
ras de políticos aliados.

Fazem parte dessa fase, além dos periódicos que ressurgiram, 
os jornais Mundo novo (1950), O novo horizonte (1954), Notícias de 
ébano (Santos, 1937), O mutirão (1958), Hífen (Campinas) e Níger 
(1960), Nosso jornal (Piracicaba, 1961) e Correio d’ébano (Campi-
nas, 1963).

O alfinete, O Kosmos e O clarim d’alvorada

Três jornais da imprensa negra foram selecionados para o estu-
do das relações interdependentes entre a contextualização histórica 
e social do período de produção dos periódicos da imprensa negra 
e o estudo linguístico, mais especificamente, o emprego do sistema 
de formas de tratamento nesses jornais: O alfinete, O Kosmos e O 
clarim d’alvorada.

Esses jornais contam com um grande número de edições preser-
vadas e disponíveis em microfilme no Arquivo Edgard Leuenroth 
(AEL), do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e no Arquivo do 
Estado de São Paulo.

O alfinete foi editado pela primeira vez em 1918 e perdurou até 
1921, com o subtítulo “Órgão literário, crítico e recreativo dedica-
do aos homens de cor”. O diretor de O alfinete era A. Oliveira, mas 
nesse periódico o jornal contava com muitos outros colaboradores, 
sobretudo porque se ressaltava que o jornal era um espaço aberto 
para a expressão de ideias da comunidade. Foi um periódico da 
primeira fase da imprensa negra, portanto com objetivos de estabe-
lecer um certo padrão para o comportamento dos negros (Figura 1).
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Figura 1 – O alfinete. Fonte: O alfinete, ano I, n.3, set. 1918.

Leite (1992, p.33) define O alfinete como um jornal que conti-
nha fofocas, mas não de cunho ideológico e político: “As alfinetadas 
[eram] no sentido de corrigir a moral, denunciar pessoas que apa-
rentemente tinham dignidade, mas escorregavam”.
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Esse jornal contava com três colunas que foram recorrentes ao 
longo de sua história: a seção “Alfinetadas” é definida por Garcia 
(1997, p.80) como contendo “matérias de opinião do jornal em refe-
rência aos procedimentos sociais dos ‘homens pretos’”; em “Repa-
rando” havia “dicas sobre como os negros deveriam comportar-se 
nas sociedades dançantes onde o jornal era divulgado e expunha 
sua crítica” (ibidem); e, por fim, na coluna “Aos leitores” o jornal 
“chamava a atenção da classe para a importância de se desenvolver 
intelectualmente” (ibidem).

É interessante notar que havia uma preocupação dos redatores 
do jornal com o “bom uso” da língua portuguesa, para que esse 
veículo de informação servisse como fonte de instrução para a po-
pulação negra. Nesse sentido, havia um Cabo da guarda, possivel-
mente o pseudônimo6 de um dos redatores, que publicava dicas de 
português, dando alguns conselhos para que os leitores pudessem 
escrever seus próprios textos. Como ilustração, seguem alguns con-
selhos dados pelo Cabo:

Caixa do “Alfinete”
Snr. Frederico Baptista de Souza: – Muito bem, gostamos muito 

de pessôas como o amigo diz as verdades e teve uma ideia muito 
feliz. Nossos parabens, Será publicado seu trabalho.

Snr. Joaquim Antão Fernandes Filho: – O seu trabalho está por 
demais confuso. Leia bastante as boas obras de literatura e poesia. 
Mande alguma cousa menos sentimental e menor.

Snr. Horacio da Cunha: – Ahi está o seu apello, está satisfeito?
Snr. Gastão: – A sua carta aberta será publicada.
Snr. Baptista: – Seu sòneto não póde ser publicado falta a me-

trificação, que é o essencial. Um conselho: Leia o tratado de metri-
ficação de Olavo Bilac, na parte que trata dos sonetos. (O alfinete, 
ano IV, n.76, out. 1921)

 6 Era prática comum dos colaboradores dos jornais o uso de pseudônimos, para 
preservar a identidade da crítica, mas, sobretudo, pela falta de pessoas que 
contribuíam com a publicação de seus textos.
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O jornal O Kosmos conta com um valor bastante significativo 
para a história da imprensa negra paulista devido a algumas peculia-
ridades. Seu lançamento se deu no dia 7 de setembro de 1922, tendo 
como redator-chefe Abílio Rodrigues. Apesar de tanto O alfinete 
quanto O Kosmos serem classificados como pertencentes à primeira 
fase dessa imprensa, o diferencial entre os dois jornais é atribuído à 
diferença de propósitos: enquanto o primeiro propunha-se a discor-
rer sobre a vida social e pessoal dos membros da comunidade negra, 
o segundo era o jornal oficial do Grêmio Recreativo Kosmos, que ti-
nha a função social de prestar serviços à comunidade negra (Figura 2).

Com esse intuito, logo no cabeçalho, O Kosmos diferenciava-se 
dos demais jornais por não trazer como subtítulo os dizeres “dedica-
do aos homens de cor”, e sim “Orgam Official do Gremio Dramático 
e Recreativo Kosmos”. Essa diferença justifica-se pelo fato de que o 
grêmio Kosmos tinha um programa educativo dirigido à comunida-
de negra que contava com atividades culturais e profissionalizantes, 
de forma que, nessa associação, a comunidade, além de usar o espaço 
para se relacionar socialmente, também encontrava um ambiente fa-
vorável para leituras em conjunto, saraus para leitura do jornal e de li-
teratura, oficinas de corte e costura, aulas de alfabetização e reuniões 
para comemoração de aniversários, batizados e outras festividades.

Além disso, outro diferencial do Kosmos é seu projeto na área da 
dramaturgia, por contar com uma escola efetiva de teatro, que man-
tinha vários integrantes do movimento negro reunidos em torno 
dessa atividade cultural. Esse grupo representava peças criadas pe-
los próprios integrantes e outras já consagradas no cenário artístico.

Leite (1992, p.33), ao fazer uma menção respeitosa a essa socie-
dade e a esse jornal, atribui o sucesso do Kosmos aos bons atributos 
de seu presidente: 

Todas elas [as sociedades negras] promoviam bailes, embora 
tivessem nascido com a ideia de serem beneficentes para ajudar 
negros. Entretanto, uma das poucas que mantinham esse objetivo 
era o Kosmos. Havia nessa sociedade um corpo cênico e um jornal. 
O presidente era funcionário da Faculdade de Direito, um grande 
homem chamado Frederico Baptista de Souza.
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Figura 2 – O Kosmos. Fonte: O Kosmos, ano I, n.5, out. 1922.
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O lançamento do importante jornal O clarim d’alvorada deu-se 
na significativa data de 13 de maio de 1924 com a manchete “A 
nova abolição”. Esse jornal teve como responsáveis o jornalista 
Jayme de Aguiar e o militante José Correia Leite. Inicialmente, 
os idealizadores desse jornal o nomearam de O clarim, mas logo 
descobriram que havia um jornal homônimo e foram ameaçados de 
serem colocados na justiça por plágio. Com isso, o jornal foi rebati-
zado com o nome de O clarim d’alvorada (Figura 3).

Os dois responsáveis pelo jornal inauguraram a segunda fase 
do movimento da imprensa negra em fevereiro de 1928.7 Nessa 
ocasião, os redatores deixam claro no jornal que a partir daquele 
momento ocorria uma mudança na concepção do jornal e, por con-
seguinte, no movimento da imprensa negra e, por isso, enfatizam a 
inauguração da segunda fase. Como marco de entrada desse novo 
momento, é simbólico o fato de que esse jornal inaugural recebeu 
o número 1 (Figura 4) – muito embora houvesse quatro anos de 
publicações anteriores do jornal –, e a partir de então começou-se a 
contar o número de edição.

A transição da primeira para a segunda fase ocorreu, sobretudo, 
pelo fato de esses redatores acreditarem que a união da comunidade 
negra não deveria se restringir à organização de sociedades dan-
çantes para fins simplesmente de entretenimento. Os dois acredi-
tavam na possibilidade de organizarem uma associação com uma 
finalidade reivindicatória de fato, que garantisse aos negros a busca 
por um lugar justo na sociedade. Com um propósito ilustrativo, 
seguem o cabeçalho e alguns excertos do jornal inaugural dessa 
segunda fase:

 7 Em 1924, ocasião do lançamento de O clarim d’alvorada, esse jornal era classi-
ficado como pertencente à primeira fase do movimento de imprensa negra. De 
1924 a 1927, alternaram-se momentos de publicação e de recesso desse jornal, 
entre outras razões, por conflitos político-ideológicos de seus redatores. Dessa 
forma, é apenas a partir de 1928 que o jornal passa a ser considerado como per-
tencente à segunda fase desse movimento, com seu relançamento no cenário 
jornalístico da comunidade negra paulistana. 
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Figura 3 – O clarim d’alvorada. Fonte: O clarim d’alvorada, ano I, n.6, jul. 1928.

Figura 4 – Cabeçalho do jornal inaugural da segunda fase de O clarim d’alvorada. Fonte: 
O clarim d’alvorada, ano I, n.1, fev. 1928.
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Vida Nova!...
O clarim d’Alvorada, o pequeno e único porta-voz dos homens 

pretos desta capital, hoje, após fazer um involuntário descanço, 
reapparece com novo programma de acção... quer tudo fazer para o 
bem estar da nossa gente; não olvidará num só instante do seu (?) e 
assim sendo, será o porta-voz noticioso, literario e de combate; [...]

Verdadeiras verdades
Reapparece, agora, o nosso jornal, na segunda phase; apoz um 

descanso involuntario fomos obrigados acceitar. Portanto, vamos 
entrar de novo, no terreno das opiniões, em se tratando de tão falla-
da questao racial; que, é o principal ponto do nosso programma. (O 
clarim d’alvorada, ano I, n.1, fev. 1928)

Nesse sentido, o objetivo desse jornal foi o de desenvolver o 
ideal de união e solidariedade entre os negros e, também, o de se 
posicionar contra o preconceito e em relação à necessidade de cons-
cientização, educação. Com esse fim, em todas as edições da segun-
da fase de O clarim d’alvorada apareciam textos relembrando os 
leitores sobre os princípios de união, educação e trabalho:

O negro para o negro
Si há quem pense que o negro ainda não tratou da sua educa-

ção, e para tal é necessário o apoio de gregos e troyanos: nós outros 
achamos que se torna preciso antes de qualquer ajuda tratarmos da 
nossa UNIÃO, para evitarmos as innumeras divergências que por 
certo surgirão: isto é o que tem acontecido até a data presente. (O 
clarim d’alvorada, ano I, n.6, jul. 1928)

A questão racial deve ser ventilada com a máxima precisão: 
deixando-se de parte o interesse politico e, credo religioso, as phan-
tasias de uns e o despeito de outros. O negro deve labutar até que 
lhe permitta o Creador, com toda a grandeza do seu coração, ins-
truindo-se, educando-se, principalmente. (O clarim d’alvorada, 
ano I, n.7, ago. 1928)
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Educação
Educação corresponde a um conjunto de princípios de ordem 

social, em que impera a delicadeza, a gentileza, a civilidade.[...]
Assim, saibam as mães dirigir seus filhos: ensinem-lhes o cami-

nho do Bem e da Justiça: Dêm-lhes exemplos salutares e, estamos 
certos, amanhan tereis o homem de côr, a nova geração de que 
necessitaes!

O exemplo dos Paes é a maior força que afecta o espirito da 
criança. (O clarim d’alvorada, ano I, n.5, jun. 1928)

Com o intuito de agrupar os negros em torno de um objeti-
vo comum – o desenvolvimento social em conjunto –, O clarim 
d’alvorada contava com representantes em diversas cidades do in-
terior paulista, como Ribeirão Preto, Santos, Botucatu, e até mesmo 
do Nordeste do país. Era pela representatividade desse jornal que 
os negros que residiam no interior inteiravam-se dos acontecimen-
tos do movimento negro da capital e podiam participar dos episó-
dios importantes. Segundo Garcia (1997), a facilidade de membros 
do movimento negro do interior participarem de eventos da capital 
dava-se principalmente pelo desenvolvimento de estradas de ferro 
como a Sorocabana, a Paulista, a Mogiana e a Santos-Jundiaí. Essa 
preocupação do jornal ficava evidente em função do cuidado que 
os redatores tinham em comunicar aos leitores os nomes de seus 
correspondentes:

O Clarim d’Alvorada no norte do paiz
A serviço de uma grande companhia desta praça, encontra-se 

no norte do paiz, o nosso prezado amigo e auxiliar sr. Chilon Go-
mes dos Santos, que se comprometteu da propaganda desta folha. 
Principalmente nos dois grandes estados do norte: Bahia e Per-
nambuco, onde o elemento negro é grande e precisa sentir o nosso 
contacto. E isto só se consegue por intermédio de um porta-voz, 
o Clarim embora periódico e pequeno, presta dest’arte mais um 
valioso serviço aos pretos de São Paulo.
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O Clarim em Santos
É representante desta folha na visinha cidade de Santos o sr. 

Marcolino Leme, Rua Espírito Santo, 125. (O clarim d’alvorada, 
ano I, n.3, abr. 1928)

Pelas dificuldades iniciais que esse jornal sofria por falta de co-
laboração e com o intuito de dar importância ao jornal, os redatores 
desse periódico também passaram a assinar as matérias com dife-
rentes pseudônimos. Mas, devido ao sucesso que o jornal fazia na 
comunidade negra do período, logo puderam contar com a colabora-
ção de pessoas de renome na época. Esse sucesso garantiu o respeito 
do jornalismo paulistano pelo O clarim d’alvorada, de forma que 
os jornais de circulação mais ampla da cidade de São Paulo faziam 
menção aos feitos desse grupo de jornalistas da imprensa negra:

A nossa revista
Sobre o nosso numero especial commemorativo a Lei Áurea, 

recebeu a nossa folha innumeras notas por parte dos organs mais 
auctorisados do Paiz.

Entre essas notas destacamos as d’O Globo e A Noticia do Rio 
e dos seguintes jornaes desta capital: O combate, Diário Nacional, 
Jornal do Commercio e A Gazeta.

Do Combate extrahimos a seguinte nota:
“Iniciando a sua segunda phase e obedecendo ao esforço dos srs. 

Santos e Soler, directores; Jayme de Aguiar, redactor principal; José 
C. Leite, redactor secretario e Luiz de Souza, gerente veio-nos as 
mãos “O Clarim d’Alvorada”, elegante revista noticiosa e literária 
dos homens de cor de S. Paulo

É uma publicação, este numero comemorativo da passagem do 
13 de Maio, que denota intelligencia, gosto artístico, fineza literá-
ria, segurança de orientação. As maiores figuras do abolicionismo 
são, ahi, homenageadas, assim como o nome de negros, ou com 
indesmentiveis mesclas, que se hão notabilizado nas letras e nas 
artes nacionaes.
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O Clarim d’Alvorada serve, sobretudo, para affirmar-nos que, 
na desventurada raça negra do Brasil, nem tudo está perdido, e nem 
tudo se dissolve nas preocupações (?) ou deprimentes, mas que há 
nella um (?), cheio de sonho e de ideal pela moral rehabilitação de 
seu nome.”

Ninguem melhor que o Combate, o jornal dos humildes e so-
ffredores, sabe apreciar e applaudir nas paginas da bemvinda re-
vista o esforço que traduz a luminosidade espiritual que ainda não 
morreu nesse nosso elemento genuinamente nacional. COELHO 
NETTO. (O clarim d’alvorada, ano I, n.5, jun. 1928)

Nesse momento da imprensa e do movimento negro, havia um 
pouco mais de atenção, se comparado aos períodos anteriores, às 
datas históricas da abolição da escravatura, tais como o 13 de Maio 
(a Lei Áurea era amplamente discutida e questionada pelos jor-
nais), a Lei do Sexagenário e a Lei do Ventre Livre. É possível que 
esse apreço ocorresse devido a uma tentativa dos líderes e intelec-
tuais do movimento de que a comunidade negra e a sociedade em 
geral relembrassem o passado escravista como parte importante da 
história do Brasil e da luta intensa pelo abolicionismo. Isso explica 
a razão pela qual era destinado um espaço substancial em O clarim 
d’alvorada para homenagear os “heróis abolicionistas”:

Um gênio da raça
Negros de S. Paulo – Um momento de reflexão – Passará 

no dia 25 do corrente, o 46o anniversario da morte do genial 
Luiz Gama

Se não fosse a grande obrigação que temos de rigorosamente 
cumprir ponto por ponto do nosso programma, não sahiamos agora 
a campo, para tratarmos da grande personalidade que deixou na ge-
ração passada um rasgo de audacia admiravel [...]. E assim encon-
tramos sempre entre as miserias humanas, factos verdadeiramente 
revoltantes como se deu com o estraordinario Luis Gama que fôra 
vendido pelo proprio pae.
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[...] Era nosso intento prestar uma homenagem verdadeiramente 
digna a memoria do illuminado apostolo da raça martyrisada, mas 
como o nosso jornal não pôde ainda dispor dos requisitos necessá-
rios para tanto, prestamos hoje, com a maxima simplicidade e com 
toda a nossa pobreza a restricta homenagem que aqui deixamos ao 
inolvidavel mestiço. (O clarim d’alvorada, ano I, n.7, ago. 1928)

É interessante a história pessoal de um dos redatores do jornal, 
José Correia Leite. Em seu livro ele relata que teve uma infância 
pobre e, embora se interessasse muito pelo ensino formal, teve ra-
ras oportunidades de frequentar escola, sem conseguir completar 
convencionalmente sua alfabetização. Sua história de aprendiza-
do pauta-se em um autodidatismo e em aulas de português que o 
próprio Jayme de Aguiar lhe ministrava. História parecida é a de 
um grande colaborador de O clarim d’alvorada, o orador Vicente 
Ferreira. Esse grande homem do movimento negro era analfabeto, 
mas dedicava sua vida a discursar em eventos públicos acerca da 
causa negra. Os artigos publicados em jornais eram ditados por Vi-
cente para os redatores. A respeito de seu semianalfabetismo, Leite 
(1992, p.196-7) faz a seguinte reflexão reveladora, por conseguinte, 
da situação de grande parte dos redatores da imprensa negra:

Eu precisei lutar com essa timidez de sujeito semianalfabeto. 
Um dos que me ajudou nesse sentido foi Vicente Ferreira, porque 
ele também tinha essa deficiência. O Vicente Ferreira falava muito 
bem, sabia muita coisa, mas não escrevia. Ele só ditava e a gente ti-
nha de interrompê-lo pra colocar uma vírgula, ver uma concordân-
cia ou qualquer coisa. Ele ficava danado e dizia que o pensamento 
dele nada tinha a ver com a gramática. O que ele queria é que a 
pessoa pegasse as ideias, o que prevaleciam eram as ideias. E dizia 
que não tinha nada a ver com a vírgula e a concordância. Então eu 
fui começando a dar mais valor as minhas ideias do que a qualquer 
erro de gramática. Fui perdendo aquela bitola de Jayme de Aguiar 
e outros muito preocupados com a gramática. Mas quando me cha-
maram a primeira vez intelectual, fiquei espantado. Uma porque 
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eu não tinha essas veleidades, e outra, eu não tinha os conhecimen-
tos para tão alto título. Intelectual do quê? Eu não sei nada, eu não 
tenho título de nada! Eu apenas leio. Compro livros e leio, mas eu 
não sou intelectual.

O combate 

A história da família Rangel Pestana está diretamente relacio-
nada com o surgimento e a atuação de um significativo jornal diário 
da capital paulista, O combate. A importância desse diário se dá, 
entre outras razões, pelo longo e constante período de publicação 
(de 1915 a 1930), além de sua efetiva atuação no cenário social e 
político da cidade de São Paulo.

O combate foi fundado pelos irmãos Acilino e Nereu Rangel 
Pestana, filhos de Francisco Rangel Pestana, homem eminente no 
cenário jornalístico paulistano, sobretudo por ter sido o primeiro 
diretor de A Província de São Paulo. Antes do surgimento de O 
combate, Nereu já atuava no meio jornalístico, ficando conhecido 
pela série de artigos políticos publicados em O Estado de S. Paulo, 
assinados com o pseudônimo de Ivan Subiroff, acerca do início do 
governo Altino Arantes (Figura 5). 

Ocorreu em São Paulo, no ano de 1917, uma das maiores greves 
sucedidas no país. Nessa ocasião, O combate atuou de forma muito 
relevante na discussão e caracterização desse movimento de operá-
rios para os leitores da imprensa paulistana. Esse posicionamento 
projetou o jornal para um nível de difusão semelhante ao dos demais 
jornais importantes da capital. De acordo com informações de Sodré 
(1966), formou-se, em estado de emergência, o “Apelo dos jornalis-
tas” em solidariedade ao Comitê de Defesa Proletária (formado por 
grevistas), a fim de que se constituísse uma comissão de represen-
tantes dos trabalhadores, patrões e do governo para se estabelece-
rem as negociações com os grevistas. Nereu Rangel Pestana esteve 
à frente dessa iniciativa, que contou com a presença e o apoio dos 
principais jornais da época – O correio paulistano, Jornal do comércio, 
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Figura 5 – O combate. Fonte: O combate, ano IV, n.1.042, 1o nov. 1918.

Fanfulla, O diário popular, A gazeta, A plateia, A capital, Il piccolo, 
O Estado de S. Paulo, A nação, O diário espanhol, Germânia e O com-
bate – nas reuniões que ocorriam na redação de O Estado de S. Paulo 
e na assinatura da carta em que consistiu o “Apelo dos jornalistas”.
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Apesar do seu sucesso à frente de O combate, Nereu passou a 
direção do jornal para outro irmão, Ludolfo Rangel Pestana, em 
1926. A saída de Nereu, aliada à morte de Acilino, modifica as 
orientações do jornal, que não tinha por característica o compro-
misso de apoiar o governo. A partir de 1930, com a também saída 
de Ludolfo, O combate foi arrendado para o Partido Republicano, 
tornando-se um órgão difusor dos ideais do partido.

No entanto, a Revolução de 1930, que dividia a cidade de São 
Paulo entre aliados e opositores do governo, provocou sérias con-
sequências também para os jornais da época que defendiam a causa 
republicana. Assim, com a vitória da Aliança Liberal, todos os 
órgãos aliados ao Partido Republicano foram empastelados pelo 
povo, entre eles, O correio paulistano, A gazeta, A folha da manhã e 
O combate (que desapareceu definitivamente do contexto jornalís-
tico da capital).

É importante ressaltar que esse periódico contava com algumas 
características que contribuem para o estudo das formas de trata-
mento a partir de uma perspectiva linguística e social. O primeiro 
ponto que merece destaque é a maneira como os redatores atuan-
tes no ano de 1918 conduziam as matérias publicadas no jornal: 
era um exercício cotidiano desses jornalistas a saída a campo para 
investigar os fatos noticiados. Dessa forma, é comum aparecerem 
diferentes pontos de vista sobre um mesmo assunto – esse hábito 
era denominado pelos próprios redatores como sindicância. Seguem 
alguns exemplos dessa postura dos jornalistas:

O caso do orphanato Cristovan Colombo
Onde está Idalina?
A nossa reportagem em diligencias
Não temos informação nova sobre o caso Idalina. Nossa repor-

tagem, porém, está em campo, e amanhã relataremos as diligencias 
que hoje foram realizadas.

Aguardamos também dois documentos importantes: [...]. (O 
combate, ano IV, n.967, 1o ago. 1918) 
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Desejosos de trazer o publico ao par de todos os acontecimen-
tos, transportámo-nos sábado até a Villa Marianna afim de ouvir-
mos uma e outra das partes envolvidas na questão. (O combate, ano 
IV, n.1.069, 9 dez. 1918)

Os “sanguesugas” do povo
Medidas e pesos viciados
Commerciantes deshonestos
Temos recebido constantes queixas contra diversos commer-

ciantes, principalmente os das feiras livres, que roubam, escanda-
losamente, nos pesos e medidas.

Não desejando dar crédito a taes denuncias graves, fizémos uma 
rapida reportagem. Conseguimos constatar a veracidade das accu-
sações. (O combate, ano III, n.967, 1o ago. 1918)

Nesta altura, démos por concluída a nossa missão. Eram horas 
de recolher a penttes e descançar um pouco. Todavia ainda nos fal-
tava ouvir os operários padeiros. É o que iremos fazer hoje, trans-
mitindo amanhã aos nossos leitores o resultado dessas diligencias. 
Temos a certeza que colheremos informes e impressões de todo o 
ponto de vista interessantíssimos. (O combate, ano IV, n.1.018, 2 
out. 1918)

Ao redigir as notícias, os redatores de O combate não assumiam 
uma atitude imparcial frente aos acontecimentos, mas declaravam 
diretamente seus posicionamentos e opiniões. Essa postura jorna-
lística condiz com a proposta político-ideológica assumida por esse 
jornal no período em questão. São exemplos:

A “influenza hespanhola” em São Paulo
O dever da imprensa é, dizendo a verdade, apontar falhas e lem-

brar, ao mesmo tempo, as providencias necessarias
Cresce o numero dos casos e dos óbitos. – O serviço de desinfec-

ção dos domicílios e das malas postaes.
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A hospitalização. – O clero não deu conta do recado, na distri-
buição dos socorros. – Varias notas e noticias.

Os jornalistas que entendem de manter, em horas graves como 
esta, a mesma inconsciencia revelada habitualmente, quando tecem 
delambidos elogios aos governantes, andam a censurar os que, ao 
contrario, pensam ser opportuno apontar as responsabilidades pela 
invasão violenta do mal reinante. (O combate, ano IV, n.1.042, 1o 
nov. 1918)

Notas várias
Os revisores do “Correio Paulistano” e do “Estado” fundaram 

hontem uma sociedade sportiva, denominando-a de Associação 
Athletica da Imprensa.

Louvável é a idéa posta em pratica. Mas, porque restringil-a só 
aos revisores daquelles dois colegas?

Parece-nos que esses auxiliares dos restantes jornaes tambem 
são filhos de Deus... (O combate, ano IV, n.1.018, 2 out. 1918)

Estragára-nos o “jogo” duma fórma revoltante. E era tal a nossa 
indignação por esse facto que se o apanhassemos ali talvez o com-
messemos... vivo! (O combate, ano IV, n.1.065, 4 dez. 1918)

A carestia da vida
O artigo que devia sahir neste lugar foi integralmente suppri-

mido por ordem do sr. Deocleciano Seixas, que nos declarou, pelo 
telephone, ter ordens formaes para não consentir commentarios 
sobre o assumpto. (O combate, ano IV, n.867, 1o abr. 1918) 

A atitude investigativa dos redatores de O combate favorece 
o aparecimento de entrevistas feitas pelo jornalista com as partes 
envolvidas, ou com testemunhas, de um episódio noticiado. As 
entrevistas são essencialmente compostas por interlocuções que 
permitem o aparecimento das formas de tratamento pesquisadas. 
Seguem excertos ilustrativos de situação interlocutiva:
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A questão do pão
Os proprietários de padaria falam a “O Combate”

[...] – E com relação á venda a domicilio? – atalhámos.
– A esse respeito, tenho a dizer-lhe que está resolvido reencetar 

amanhã esse serviço. [...]
– Vamos então ter outra vez, amanhã, o fornecimento directo 

aos domicilios?
– Exactamente. Porém, só até verem em que param as modas. 

Temos muitas despezas e as receitas, mal dá para sustentar o negó-
cio. [...] E é o que lhe posso adiantar. Quanto ao mais, o sr. volte 
cá amanhã a falar com o meu sócio, e terá todos os esclarecimentos 
que desejar – rematou o sr. Carvalho. (O combate, ano IV, n.1.018, 
2 out. 1918)

A tragédia de Villa Marianna
As ameaças de morte de que Messana se diz alvo
Constantino Signorelli faz interessantes declarações a “O 

Combate”
[...]
Vindo immediatamente ao nosso encontro, disparamos-lhe á 

queima roupa esta tirada:
– O amigo faz-nos o favor de ir dizer ao Messana que está aqui 

uma pessoa que lhe deseja falar?
– O sr. Messana está na cidade. Foi tratar de negócios, de maior 

importância, de fórma que só chega lá para a noite.
– Isso é que é mau, retorquimos. Queriamos falar com ele a 

respeito dos boatos que correm de que os Signorelli pretendem 
matal-o, e afinal, temos que ir embora sem saber coisa alguma... 
Veja o que é o azar!

– Á cerca desses boatos, posso garantir que há qualquer coisa de 
verdade [...]. (O combate, ano IV, n.1.069, 9 dez. 1918)

Finalmente, é ainda importante destacar que existe uma preo-
cupação dos redatores do período analisado em empregar uma lin-
guagem que os aproxime dos leitores. Nesse caso, a maioria dos 
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gêneros que não apresenta estrutura rígida tende a ser composta 
sem a preocupação de rebuscar a linguagem. Com essa intenção, 
há diversas ocorrências da desinência verbal de primeira pessoa do 
plural, explicitando a existência de um eu-locutor que fala em nome 
de um conjunto de pessoas – nesse caso, o corpo editorial de O com-
bate. Há também menções diretas aos leitores, além de expressões 
de caráter tipicamente popular:

Espantoso!
O dr. Ibrahim está sendo realmente processado
Por mais que o leitor se recuse a acreditar nesta noticia, o facto 

é que se iniciou hontem em Santos, ordenado pelo Tribunal de 
Justiça para apurar as responsabilidades [...]. (O combate, ano IV, 
n.1.018, 2 out. 1918)

Na mesma prisão de Valerio, achavam-se mais de meia dúzia de 
presos, entre os quaes o não menos celebre Braulio, que de ‘simples’ 
ladrão de galinha, passára a bandido de estrada, tendo, como ultima 
de suas façanhas, assaltado numa estrada, em pleno dia, um pobre 
diabo, de quem roubou certa quantia e... tambem a roupa do corpo, 
deixando a victima em trajes de Adão. (O combate, ano IV, n.1.069, 
9 dez. 1918)

O director do ‘Diario’ de Itapetininga aggrediu, como os leitores 
não ignoram, o director d’O ‘Echo’, por questões de imprensa. [...]

Gastámos cera com ruim defunto... (O combate, ano IV, n.893, 
1o maio 1918)

Por experiencia própria, temos o maximo receio de fazer qual-
quer elogio ao Commissariado de Alimentação. São tantas já as 
decepções que hoje só com o maximo de prudencia nos aventuramos 
ao assumpto. (O combate, ano IV, n.1.066, 5 dez. 1918)

Lingua_e_sociedade_nas_paginas_da_imprensa_negra_(FINAL).indd   43Lingua_e_sociedade_nas_paginas_da_imprensa_negra_(FINAL).indd   43 15/04/2011   16:53:5815/04/2011   16:53:58


