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RESUMO 

O  presente  trabalho  trata  de  investigar  a  presença  do  negro  na  coluna  social  do  jornal 
Apalavra,  de  São Sepé,  no  Rio  Grande  do Sul. Na cidade  havia  dois  clubes  sociais 
distintos e a diferença entre eles era que  negros eram proibidos de entrar no clube dos 
brancos, e os brancos, por opção, não frequentavam o clube dos negros. A proposta deste 
trabalho é examinar qual o teor das divulgações dos eventos e festividades dos negros e 
qual a sua visibilidade no espaço social promovido pelo semanário Apalavra. Isso implica 
investigar as representações jornalísticas do negro, da sua história e da sua cultura através 
da coluna social. 

Palavras-chave - Coluna Social; Segregação; Negro, Clube Social, Visibilidade midiática.

ABSTRACT

This work investigates  the  presence of  the  black  people  in  Apalavra  newspaper's  gossip 
column, of Sao Sepe city, in state of Rio Grande do Sul, Brasil. In the city had two distinct 
social clubs and the difference between them was that blacks were forbidden to enter in the 
white’s club, and whites,  by choice, did not attend the club for blacks. The purpose of this 
paper is to examine what the content of disclosures of events and festivities of blacks and 
what  is  its  visibility  in the social  space promoted by the weekly Apalavra.  This involves 
investigating the representations of the black newspaper, its history and its culture through the 
sociall column.

Keywords – Gossip Column; Segregation; Black; Social Club; media visibility.
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1 INTRODUÇÃO

Dois clubes de caráter específico dividiam a cidade de São Sepé, no Rio Grande do 

Sul, desde a década de 1950 até o ano de 2004. O Clube do Comércio,  dos  brancos, e a 

Sociedade Recreativa Visconde do Rio Branco, clube dos  negros, eram as alternativas para 

sediar os eventos sócio-culturais da cidade durante esse período.  O Visconde do Rio Branco, 

fundado em 1943 foi o único clube frequentado por negros durante décadas, mas está fechado 

desde  2004. Já o Clube do Comércio, desde a sua fundação, em 1941, mantém suas portas 

abertas até hoje. Não há uma data especifica, mas o  clube dos brancos  passou a ter sócios 

negros. Até então, a diferença entre esses dois clubes era que negros eram proibidos de entrar 

no clube dos brancos, e os brancos, por opção, não frequentavam o clube dos negros.

O tema desta monografia é a visibilidade do negro na mídia. Trata-se de investigar a 

presença do negro na coluna social do semanário Apalavra, de São Sepé, mídia escolhida para 

a presente pesquisa por ser o jornal mais antigo da cidade, e por ter preservado seu acervo 

desde os primeiros impressos em 1950 até os dias de hoje. Inicialmente, o jornal circulava na 

cidade uma vez por semana e depois duas vezes na semana, sendo que a coluna social era 

publicada  somente  aos  sábados.   Nela era  possível  encontrar  a  agenda social  de final  de 

semana,  bem como  o  que  constava  sobre  os  clubes.  O  Apalavra  foi  o  único  jornal  que 

registrou esses eventos sociais durante as sete décadas, isto é, o período em que ambos os 

clubes estiveram ativos.

A  proposta  deste  trabalho  é  examinar  qual  o  teor  das  divulgações  dos  eventos  e 

festividades dos negros e qual a sua visibilidade no espaço social promovido pelo semanário 

Apalavra,  em sua coluna  social.  Isso implica  investigar  as  representações  jornalísticas  do 

negro, da sua história e da sua cultura através da coluna social.  A partir disso, o trabalho 

intenta também comparar qualitativa e quantitativamente as coberturas das festas de negros e 

brancos pelo jornal Apalavra,  especificamente nas páginas de sua coluna social.  Busca-se 

averiguar quanto, quando e como estavam representados, de 1960 a 2004, negros e brancos, 

pois  o  que  se  apresenta  como  problema  para  esta  pesquisa  é  se  através  desses  dados  é 

verificável a segregação do negro,  visível nos clubes, também nas páginas da coluna social 

desse período. 

Assim, o objetivo geral do trabalho é pesquisar a participação e a representação social 

do negro em São Sepé, a partir da cobertura dos principais eventos sociais do clube Visconde 

do Rio Branco e do Clube do Comércio  na coluna social  do jornal Apalavra,  a partir  de 

eventos sociais publicados e de entrevistas realizadas com antigos diretores e frequentadores 
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de ambos os clubes e com o colunista Sérgio Machado, que atuou na coluna social do jornal. 

Além disso, também são objetivos específicos deste trabalho, verificar a visibilidade do negro 

a partir da comparação dos espaços que a coluna social do jornal disponibilizava a divulgação 

dos eventos do clube Visconde do Rio Branco com a dada aos eventos do clube do Comércio, 

e apurar, através de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, possíveis vestígios de racismo na 

editoria  da  coluna  social  do  jornal  Apalavra.  Para  alcançar  esses  objetivos,  analisa-se  o 

material dos arquivos do jornal Apalavra das décadas de 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 

e de 2004, sendo que o último ano foi escolhido por assinalar a data em que as portas do clube 

dos negros fecharam-se definitivamente. Contudo, verificar a visibilidade social dos negros a 

partir  do espaço que a  mídia  disponibilizava  para  divulgar  sua vida  social  e  investigar  a 

segregação racial  na divisão de dois territórios  sociais  significa por em questão a própria 

identidade  cultural  negra,  tensionada  pelas  formas  de  representação  em  discursos  cuja 

enunciação se dá a partir do ponto de vista dos brancos.

 Neste âmbito, o estudo proposto fundamenta-se teoricamente inserindo-se no debate 

sobre o que vem sendo discutido por pesquisadores negros, como o jamaicano Stuart Hall e o 

brasileiro Muniz Sodré, por exemplo. Trata-se de refletir sobre a representatividade do negro 

na sociedade e nos meios de comunicação,  suas lutas por igualdade,  que muitas vezes se 

deram na  esfera  privada,  ou  com maior  visibilidade,  no  espaço midiático.  As  estratégias 

culturais,  que  vão da  invisibilidade  a  um tipo  de  visibilidade  cuidadosamente  regulada  e 

segregada, de acordo com Hall (2003), acarretam as “guerras de posição”, quando um modelo 

cultural se sobrepõe ao outro, ou seja, quando as diferenças marcam as identidades:

Esse momento essencializa as diferenças em vários sentidos. Ele enxerga a diferença 
como “as tradições deles versus as nossas” – não de uma forma posicional,  mas 
mutuamente  excludente,  autônoma  e  auto-suficiente  ―  e  é,  consequentemente, 
incapaz  de  compreender  as  estratégias  dialógicas  e  formas  híbridas  essenciais  à 
estética diaspórica (HALL, 2003, p. 344).

As relações sociais, que cruzaram séculos como uma batalha racial entre  brancos e 

negros,  ganharam  também  os  meios  de  comunicação.  No  campo  teórico  dos  Estudos 

Culturais, a delimitação do objeto de estudo, isto é, a  visibilidade do negro, pode crescer e 

angariar uma vasta gama de informações que são conhecidas, entretanto não foram narradas 

pelo  ângulo  da  comunicação.  Especialmente  no  que  diz  respeito  à  presença  do  negro  na 

coluna social,  os estudos das relações entre a mídia e questões étnicas ainda merecem ser 

desdobrados.  Abordar  um  histórico  sociocultural  de  dois  contextos  diferentes  e  de  suas 

significações, porém de um mesmo lugar, isto é, através de um meio de comunicação, requer 
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enfrentamentos e novas posições através dos estudos sobre a área cultural e sua relação com a 

mídia. 

Dessa forma, as justificativas que se oferecem para o desenvolvimento desta pesquisa 

iniciam-se com a reflexão de que e segregação racial existe desde a diáspora negra que levou 

os  africanos  à  escravidão em todos os  cantos  do mundo.  Na comunidade  sepeense,  estas 

marcas eram visíveis, cotidianamente, já que os negros não compartilhavam sua vida social 

com os brancos. No ano de 1941, o Clube do Comércio foi inaugurado, em frente à praça 

central  da  cidade,  e  seus  frequentadores  eram  exclusivamente  brancos. A  Sociedade 

Recreativa Visconde do Rio Branco, fundada em 1953 na periferia da cidade, foi construída 

por operários de baixa renda, em sua maioria descendentes de escravos. Os frequentadores do 

clube eram os negros. Por isso, em São Sepé havia duas facções sociais distintas, a dos negros 

e a dos brancos. Nesse cenário, os clubes também foram responsáveis pela divisão social das 

duas etnias.

 Assim, para construir o referencial teórico no qual a pesquisa se embasa, e a partir daí  

formular e estabelecer os conceitos que orientam os estudos dos aspectos sociais, culturais e 

raciais, é importante começar pelo histórico da presença dos negros no Brasil que se dá desde 

a  escravatura  durante  o  período  colonial,  e  a  sua  ascensão no período  republicano.  Esse 

cenário segregacionista, por sua vez marcou a identidade negra, ou seja, através da diferença 

se apontava o lugar social do negro invisível na coluna social do jornal sepeense.  

Esta monografia se organiza trazendo no capítulo que se segue a esta introdução o referencial 

teórico que inclui oito subcapítulos, Raça e Identidade, Raças e Racismo no Brasil, Identidade 

e Diferença, Diferenças e Segregação, Clube Social como Território da Segregação Social, os 

conceitos de Dominante, Residual e Emergente, Visibilidade Midiática e Coluna Social. 

No terceiro capítulo estão metodologias utilizadas na obtenção de dados, e no quarto capítulo 

as análises do material  coletado para obtenção das respostas ao problema da pesquisa. No 

quinto  capítulo  encontram-se  as  considerações  finais  da  pesquisa  e,  as  referências 

bibliográficas do trabalho final de graduação.

Por  fim,  registra-se  que  a  escolha  da  pesquisadora  por  tal  tema  foi  motivada, 

especialmente, por ser negra e ter vivido uma parte da vida sob o regime de segregação racial  

que  havia  na  cidade  de  São Sepé.  Além disso,  a  Sociedade  Recreativa  Visconde do Rio 

Branco, clube que frequentou durante a adolescência, até hoje não teve sua história contada e 

registrada.  E,  para contar  a história  do clube,  ninguém melhor do que uma acadêmica de 

jornalismo que conviveu com essas diferenças. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO
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Alguns  autores  contemporâneos  fundamentais  para  a  construção  deste  referencial 

teórico são Stuart  Hall,  expoente dos Estudos Culturais  britânicos,  e os brasileiros  Muniz 

Sodré e Milton Santos, que trazem o conceito de identidade e focalizam as diferenças raciais 

entre brancos e negros. Esses autores teorizam sobre a identidade negra e suas relações nos 

contextos sociais. Outras fontes de pesquisa são as leituras de artigos e livros relacionados ao 

negro e à escravidão, de autores como Octavio Ianni, que esclarece como funcionavam as leis 

escravagistas no Brasil Colônia, e Antonio Sérgio Alfredo Guimarães, cujo trabalho contribui 

com a idéia do conceito de “raça” e a sua aplicação aos seres humanos. Já o conceito de 

segregação, encontrado em autores como Muniz Sodré e Florestan Fernandes, entre outros, 

que discutem este mesmo assunto, constitui-se em referencial de apoio às reflexões e análises 

deste trabalho, em sua tentativa de compreender a separação social entre negros e brancos que 

havia na cidade de São Sepé.  Além de autores como Luiz Luna, Emília Costa entre outros, 

que trazem o histórico da chegada e a trajetória dos negros na escravidão no Brasil. 

Entretanto,  a  pesquisa  se  localiza  no  âmbito  dos  Estudos  Culturais  e  se  ampara 

também no trabalho  de  Raymond  Williams,  onde  se  buscou  os  conceitos  de  dominante,  

residual e emergente. Tais noções visam entender como as características dominantes em um 

determinado processo ou sistema cultural presente (no caso deste estudo, a segregação social 

dos negros) se articulam a elementos que foram formados no passado, mas ainda estão ativos 

no processo cultural,  isto é,  as características  residuais (neste trabalho, representadas pela 

sociedade escravagista,  cujos traços ainda são perceptíveis no presente), tensionadas ainda 

com as características emergentes (que aqui se manifestam na noção de igualdade social que 

se traduz na gradativa aceitação de negros pelo clube dos brancos).

Por fim, no que tange à compreensão do que é uma coluna social e sobre quem pode 

ocupar este espaço, quais os assuntos publicados e a quem são direcionados suas notícias, a 

pesquisa busca referência  no estudo sobre um dos primeiros  colunistas,  Ibrahim Sued,  de 

Isabel  Travancas. Além disso,  fundamenta-se também na obra de Marques de Melo,  para 

situar a coluna social como gênero jornalístico. 

10



2.1 Identidade e raça

As diferenças  raciais  entre  negros  e  brancos têm sido objeto  de estudo de  muitas 

pesquisas sociais, e o tema até hoje desperta interesse e instiga pesquisadores à investigação 

sobre o que constitui diferença entre as raças, sendo que muitas definições apresentadas sobre 

a ideia de “raça” ainda estão incompletas e precisam de maior embasamento científico. Para 

entender melhor essa relação, em primeiro lugar é preciso definir o que é raça, para que não 

haja divergências na aplicação do termo quando se faz referência a negros, a brancos e a suas 

diferenças. Em segundo lugar, é importante precisar o que é identidade e diferença racial e 

suas  representações  sociais  num único  território,  que  no  caso  do  tema  deste  trabalho  se 

localiza na coluna social do jornal Apalavra. 

Uma primeira  análise  do  significado  de  raça  pode  ser  feita  através  de  uma breve 

consulta ao dicionário Aurélio para verificar qual a definição dada à palavra. No verbete do 

dicionário,  raça  é:  “um  conjunto  de  indivíduos  de  caracteres  corporais  semelhantes  e 

transmitidos hereditariamente, ou um conjunto de ascendentes e descendentes de um povo ou 

família”.   Nessa  primeira  consulta  já  se  pode  constatar  que  há  ambiguidades  quando  o 

conceito raça é aplicado no contexto social. A palavra raça segundo Raymond William (2007) 

se tornou problemática a partir dos efeitos de sentido, em especial  em sua sobreposição e 

confusão de sentidos originalmente simples e atribuídos ao vocábulo. Este autor descreve a 

questão  da  utilização  de  “raça”  em  circunstancias  errôneos  como  nas  situações  de 

classificação,  preconceito,  divisão  social  e  identificação  num  determinado  espaço,  por 

exemplo, e não como sua determinação inicial.

 

Utilizou-se “raça”  junto com gênero e espécie na biologia classificatória,  porém, 
todas as suas dificuldades têm início quando é usada para denotar um grupo dentro 
de uma espécie, como no caso das “raças do homem”. Em certo nível, isso deriva 
dos antigos sentidos de “sangue”  ou “cepa”,  mas estendeu-se amplamente desde 
uma progênie [origem ou procedência] específica e rastreável até os grupos sociais, 
culturais e nacionais muito mais vastos (WILLIAMS, 2007, p.332). 

Em  outro  nível,  de  acordo  com  o  autor,  houve  setores  da  antropologia  física 

trabalhavam classificações como a de Blumenbach1, que rastreava grandes grupos diferenciais 

entre humanos, fundamentadas em grande parte na mediação de crânios. Tais classificações 

distinguiram “os caucasianos, os mongóis, os malaios, os etíopes e os americanos (indígenas)” 

1 Johann Friedrich Blumenbach (1752/1840), antropólogo e zoólogo alemão, que classificou o ser humano em 
raças  (Wikipédia,  disponível  em  http://pt.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_Blumenbach.  Acesso  em 
28.jul.2011).
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e,  também,  diferenças  na  cor  da  pele:  “branca,  amarela,  marrom,  negra  e  vermelha” 

(WILLIAMS, 2007, p. 332).  Entretanto, para o autor, estas propostas de classificação foram 

deturpadas em concepções preconceituosas.

Esse trabalho científico sério confundiu-se radicalmente,  no século XIX, com outras 
ideias derivadas do pensamento e do preconceito social e político. [...] A transposição 
de um grupo linguístico para um grupo físico (racial)  foi particularmente enganosa 
quando  se  combinou,  como  em  Gobineau,  com  ideias  de  uma  estirpe  pura,  da 
superioridade do "ramo nórdico" dentro dela e, mais tarde, com uma noção geral de 
desigualdades raciais inerentes (WILLIAMS, 2007, p. 333).

Williams (2007) assinala ainda que a falta de precisão no sentido de definir a palavra 

“raça” favoreceu seu uso, sempre discriminatório, em relação aos grupos  diferentes como  os 

judeus,  os negros, os orientais. E do outro lado, também  pode  ter sido um  pressuposto que 

desencadeou  esse ódio racial e a cruel perseguição e extermínio, na II Guerra Mundial, de 

judeus, mas também de militantes comunistas, homossexuais, ciganos e pessoas portadoras de 

deficiências, vitimados no holocausto promovido pelo nazismo. 

O preconceito e a crueldade que muitas vezes decorrem daí, ou que são racionalizados 
pelas confusões, não constituem apenas um mal em si mesmos; também complicaram 
profundamente e, em certas áreas, colocaram sob ameaça a necessária linguagem de 
reconhecimento (livre de preconceitos) da diversidade humana e de suas comunidades 
reais (WILLIAMS, 2007, p.334-335).

Há vários autores e pensamentos diferentes em relação aos significados atribuídos ao 

termo “raça” e sua aplicação. Assim, pode haver vários conceitos, mas nenhum deles foi ainda 

definido  como  sendo  o  “mais  correto”  a  ser  aplicado.   No  mesmo  sentido  indicado  por 

Williams,  Munanga (2003) afirma que  o  conceito  de “raça”  foi  criado  na  Zoologia  e  na 

Botânica para classificar as espécies animais e vegetais, e não como forma de separar o ser 

humano devido a sua cor, cultura ou organização social. Neste âmbito, conclui o autor, os 

conceitos e as classificações servem de ferramentas para operacionalizar pensamentos. Neste 

sentido, ele acredita que o conceito de raça e a classificação da diversidade humana em raças 

têm seu campo semântico e dimensão temporal, espacial e específicas. 

Em qualquer operação de classificação, é preciso primeiramente estabelecer alguns 
critérios objetivos com base na diferença e semelhança. No século XVIII, a cor da 
pele  foi  considerada  como um critério  fundamental  e  divisor  entre  as  chamadas 
raças. Por isso a espécie humana ficou dividida em três raças estanques que resistem 
até hoje no imaginário coletivo e na terminologia científica: raça branca, negra e 
amarela. Ora, a cor da pele é definida pela concentração da melanina. É justamente o 
degrau  dessa  concentração  que  define  a  cor  da  pele,  dos  olhos  e  do  cabelo.  A 
chamada raça branca tem menos concentração de melanina, o que define a sua cor 
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branca, cabelos e olhos mais claros do que a negra, que concentra mais melanina e 
por  isso  tem pele,  cabelos  e  olhos  mais  escuros.  A  amarela  está  numa posição 
intermediária, o que define a sua cor de pele, que, por aproximação, é dita amarela  
Ora, a cor da pele é resultante do grau de concentração da melanina, substância que 
possuímos todos, é um critério relativamente artificial (MUNANGA, 2003, p.2).

Munanga (2003) percebe, então, o conceito de “raça” ligado a questões de ideologia, a 

relações de poder e de dominação. Sodré (2000) também afirma que a ideia de “raça” foi 

utilizada  para tentar  descrever  cientificamente  o problema de distância  entre  o paradigma 

branco-europeu e a diversidade das pigmentações de pele humana no mundo.  Mas, sob o seu 

ponto  de  vista,  o  conceito  de  raça  utilizado  pela  sociedade  em  geral  para  diferenciar 

indivíduos com patrimônios genéticos diferentes não existe, o que há são diferentes fenótipos. 

As  etnias  ou  as  etnicizações  são  geralmente  artefatos  conceituais  criados  pelos 
grupos dirigentes para melhor controlar determinadas contradições sociais.  [...] A 
percepção  imediata  classifica  automaticamente,  a  partir  de  noções  inventadas 
(“raça” ou etnia), a maioria dessas diferenças fenotípicas (SODRÉ, 2000, p.193).   

Conforme Guimarães (2002), neste mesmo sentido aponta Pauk Gilroy quando afirma 

que não existem raças biológicas e que o conceito de “raça” é um discurso científico errôneo, 

um discurso  político  racista  autoritário,  antiigualitário  e  antidemocrático,  que  resulta  em 

“raça” se tornar a única categoria possível de auto-identificação para pessoas “cujos pleitos 

legais, oposicionistas e mesmo democráticos têm necessariamente de ser construídos sobre 

identidades  e solidariedades  forjadas a  grande custo,  a  partir  de categorias  que lhe foram 

impostas pelos seus opressores” (GILROY apud GUIMARÃES, 2002, p. 49).

Observando as  aplicações  do conceito  de  “raça”  trazidas  pelos  autores,  é  possível 

perceber que a forma pela qual foi e está sendo utilizado esse conceito para identificar  e 

classificar os grupos pode estar incorreto. Por isso, Guimarães recomenda que ao utilizar a 

palavra é importante que seja de um modo analítico, para compreender o significado de certas 

classificações sociais e de certas orientações dadas à ideia de raça. 

Trata-se, tão somente, de civilizar as relações raciais, ou seja, de implantar e garantir 
o funcionamento de normas sociais que conduzem à igualdade de tratamento, de 
oportunidade  e  de  direitos,  independente  da  raça  do  individuo.  Pode-se,  ainda, 
distinguir duas outras posturas anti-racistas que implicam na superação de ideia de 
raça.  Uma  delas  é  que  tratemos  raças  como  epifenômenos,  do  ponto  de  vista 
científico, e do ponto de vista social, como construções que precisam ser superadas 
para  que  se  possa  erradicar  o  racismo.  As  pessoas  que  adotam tal  postura  não 
acreditam que possam ser, a um só tempo, racialista e anti-racialista. Para elas, a 
idéia de raça, por si só, mais cedo ou mais tarde, conduz ao racismo (GUIMARÃES 
2002, p. 52-53). 
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 Entretanto nas interações sociais ocorridas no ocidente, os brancos, sobrepujando-se 

àqueles  de cor  negra,  aos  mulatos,  aos  mestiços  e  aos índios,  condicionaram um sistema 

discriminatório  chamado  “racismo”,  que  segundo  Santos  (1980)  não  passa  de  uma 

interpretação lógica, mas errônea, do que é um grupo racial: 

Racismo é um sistema que afirma a superioridade de um grupo racial sobre outros  
(...).  O  que  é  um grupo  racial?  A pergunta  parece  tola;  Ninguém confunde  um 
branco com negro,  um índio com um japonês e,  se for  um bom observador  não 
confundirá, também, um judeu com um italiano. Nenhum desses grupos de pessoas 
é, porém uma raça. Pretos e brancos são apenas conjuntos de indivíduos que tem 
cores ― nada mais (SANTOS, 1980, p.11). 

Como podemos verificar  antes  o conceito  de “raça”  foi  designado pelos  cientistas 

como uma forma de separar e identificar espécies de animais e plantas ao longo dos séculos.  

Logo esse conceito de “raça” foi modificado e transportado do campo das ciências naturais 

para as ciências sociais, para identificar e separar o ser humano. Neste caso o conceito de 

“raça”  tem  definição  imprecisa  e  propósitos  espúrios,  pois  é  aplicado  aos  casos  de 

pigmentação da pele, cor negra, branca ou amarela, sendo que todos os tons de pele atestam 

apenas a quantidade de melanina a mais ou a menos que o ser humano tem no seu corpo, o 

que não caracteriza  um ser humano desta ou daquela “raça”. 

O que era para ser uma comunidade sanguínea (todos são humanos do mesmo sangue) 

tornou-se uma comunidade de “raça” ordenada pela ideia biológica ao nível humano. E a 

maneira pela qual o “outro” ser humano, de características, de cultura e de cor diferentes é 

isolado e limitado pelo ser humano dominante afeta  a formação psicológica  e  social  Isso 

porque esse ser humano diferente é identificado através do não aceite social, isto é, o racismo 

entra em cena na forma de premissa de não pertencimento a determinado território.  Esses 

indivíduos negados pelos seus aspectos físicos, pelas condições de vida sociais e econômicos 

eram excluídos do universo dos ‘brancos’, na tentativa destes preservarem a sua hegemonia e 

o seu espaço, no qual se consideravam superiores aos demais. Dessa forma, criou-se uma 

cultura do racismo que se baseia na separação de raças. 

Segregação dos indivíduos por raça (racismo de dominação) ou então ao racialismo 
(pressuposto de existência de raça, com diferentes aptidões sociais), que redunda no 
racismo de exclusão. Este último é sempre vantajoso para as elites dirigentes e suas 
finalidades de classe, porque elementos etnoculturais como cor de pele, parentesco e 
educação  formal  alimentava  a  hierarquização  social  garantida  pela  desigualdade 
econômica (SODRÉ, 2000, p.80).
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 A escravidão dos negros pelos brancos no Brasil colonial acarretou transformações na 

vida social e cultural, a partir das complexas relações entre as duas etnias: uma com o poder e 

a outra submetida/submissa. O que implicou, também, em um deslocamento de identidades 

negras,  das  posições  culturais  que  ocupavam  homens  e  mulheres  livres  no  interior  das 

próprias etnias africanas à adaptação e negociações com a cultura dominante, na qual foram 

inseridos em situação de inferioridade. De acordo com Hall (1999, p. 109), as identidades são 

“construídas  ao  longo  de  discursos,  práticas  e  posições  que  podem  se  cruzar  ou  ser 

antagônicos”.

As identidades parecem invocar uma origem que  residiria em um passado histórico 
com o qual elas continuariam a manter uma certa correspondência. Elas têm a ver, 
entretanto, com a questão da utilização dos recursos da história, da linguagem e da 
cultura  para  a  produção  não  daquilo  que  nós  somos,  mas  daquilo  no  qual  nos 
tornamos. Têm a ver não tanto com as questões "quem nós somos" ou "de onde nós 
viemos", mas muito mais com as questões "quem nós podemos nos tornar", "como 
nós temos sido representados" e "como essa representação afeta a forma como nós 
podemos representar a nós próprios". [...]  Elas surgem da narrativização do eu [...] 
(HALL, 2000, p. 108-109)

Logo,  essa  narrativização  do  eu  surge  como  um  propósito,  mas  a  natureza 

necessariamente  ficcional  desse  processo  não  diminui,  de  forma  alguma,  sua  eficácia 

discursiva, material ou política, mesmo que a sensação de pertencimento, ou seja, a "suturação à 

história" por meio da qual as identidades surgem, esteja, em parte, no imaginário (assim como 

no simbólico) e, portanto, sempre, em parte, construída na fantasia ou, ao menos, no interior de 

um campo fantasmático. Ou seja,  segundo Hall (1999, p. 106) a  identificação é  um processo de 

articulação, “uma suturação, uma sobredeterminação, e não uma subsunção”. Ele afirma que há 

“sempre ‘demasiado’ ou ‘muito pouco’ — uma sobredeterminação ou uma falta, mas nunca um 

ajuste completo, uma totalidade”. E, como todas as práticas de significação, a identificação está 

sujeita   e  opera  por  meio  do  "jogo"  da  diferença,  envolvendo  “um  trabalho  discursivo,  o 

fechamento e a marcação de fronteiras simbólicas, a produção de ‘efeitos de fronteiras’". Para con-

solidar o processo, ela requer aquilo que é deixado de fora —  o exterior que a constitui, mas, 

segundo o autor:

É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do discurso 
que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos e institu-
cionais 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 constituída, de uma 
"identidade" em seu significado tradicional - isto é, uma mesmidade que tudo inclui, 
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uma ide0ntidade sem costuras,  inteiriça, sem diferenciação interna (HALL, 1999. p. 
109).

Do continente africano não foram transportados apenas milhões de negros para a mão-

de-obra para o trabalho escravo.  Junto com eles vieram civilizações, com histórias e culturas 

diferentes, bem como as manifestações artísticas, a culinária, a religião e demais questões que 

caracterizam um povo e sua cultura. Ao chegarem aos países de destino, inclusive o Brasil, 

uma outra realidade lhes aguardava, a escravidão, um regime no qual a cultura africana foi 

extinta ou deslocada pela sociedade dos brancos. Situações que custaram caro para os negros 

que conviveram e convivem até hoje, de forma residual, com imposições culturais postas pela 

organização social promovida pelos brancos.

2.2 A chegada do negro no Brasil

Os  negros  trazidos  da  África  Ocidental  pelo  homem  branco  foram  capturados, 

contrabandeados, escravizados e obrigados a povoar o mundo nas “dispersões irreversíveis da 

diáspora negra” (Hall, 2003, p.343). Homens e mulheres até então livres foram transportados 

em  navios  negreiros  em  condições  desumanas  e  precárias,  para  trabalhar  nas  lavouras, 

engenhos e toda a sorte de trabalhos pesados, sem qualquer tipo de remuneração. É assim que 

um dos protagonistas da ocupação das terras brasileiras começa seu legado. 

A formação da sociedade no Brasil iniciou no século XVI, através de grupamentos, 

num território a se conquistar, de elementos americanos (índios), europeus (os colonizadores 

portugueses)  e  africanos  (escravos  negros)  trazidos  principalmente  da  Costa  Ocidental  da 

África (SODRÉ, 1983).  Sendo que os portugueses chegaram ao Brasil seja por erro de rota 

para as Índias, ou seja, atraídos pela riqueza ou por curiosidade, os indígenas já habitavam 

estas  terras.    Já  os  negros  chegaram  logo  depois  como mão-de-obra  escrava  depois  da 

impossível missão de domesticar os índios para trabalhar. O que se sabe é que os índios não 

se submeteram à escravidão e lutaram até o fim, e fez com as tribos se dizimassem. 

O índio, porém, pela natureza de temperamento e costumes diferentes, habituado a 
liberdade da vida nômade das florestas e praias livres, nunca constituiu o tipo ideal 
do  trabalhador  que  a  voracidade  lusa  desejava.  Quando  não  fugia  a  sujeição 
embrenhando-se de novo nas matas natais, deixava-se, facilmente, morrer de tédio. 
Era também comum adoecer em consequência da mudança abrupta das condições de 
vida e trabalho, quando não se contaminava das doenças dos brancos ou dos negros,  
de modo geral a gripe, dada à fraca resistência de suas defesas orgânicas. (LUNA, 
1968, p. 15)
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Os escravos negros chegaram nas primeiras décadas da colonização brasileira. Porém, 

segundo Coaracy (apud Luna, 1968, p. 47), antes da colonização do Brasil já havia negros em 

terras portuguesas. O que indica que os primeiros negros aqui desembarcados chegaram bem 

antes,  junto  com  os  donatários  das  capitanias  em  busca  de  riqueza.  Neste  sentido  há 

controvérsias quanto à época da chegada dos negros, já que não há registros. “Os documentos 

disponíveis são escassos e não existe estatística esclarecedora. Desconhecemos o número de 

cativos importados, suas características e as respectivas nações de onde procederam” (LUNA, 

1968).  Os poucos registros são consequência da ação do Ministro da Fazenda Ruy Barbosa 

no governo Provisório2. 

Mandou destruir pelo fogo todos os documentos sobre a escravidão negra, existentes 
nos  arquivos  das  repartições.  Com  essa  medida  nada  mais  fez  que  privar  aos 
pósteros a consulta de documentos imprescindível ao estudo de uma fase das mais 
importantes  de  um  fenômeno  social  e  econômico  dos  mais  relevantes  da  vida 
nacional (LUNA, 1968, p. 16-17)

Os negros que povoaram o Brasil  são provenientes das nações nativas da costa da 

África, em um fluxo de intensidade variável.  Segundo Fausto (1996, p. 29) não há cálculos 

definidos sobre o número de escravos, estima-se que entre 1550 e 1855 entraram pelos portos 

brasileiros  quatro  milhões,  na  grande  maioria  eram  jovens  do  sexo  masculino.  Entre  os 

iorubas, os angolanos, bengalas e moçambiques,  os bantus de origem das tribos de Minas 

foram os que mais povoaram o país. Eles tinham noções de plantação, de afazeres domésticos 

e se caracterizavam por uma grande resistência física. Ao desembarcarem, eram levados para 

mercados públicos para serem vendidos. E como toda mercadoria eles tinham um preço que 

variava de acordo com a maré de negócios. Seu valor correspondia à moeda em circulação, 

nunca menos  de mil-réis.  Porém a  partir  de 1800 o valor  chegou aos  oitocentos  mil-réis 

devido às limitações impostas ao tráfico (LUNA, 1968).  A economia no Brasil estava em fase 

de expansão e o trabalho braçal do negro foi de grande importância em todos os afazeres que 

precisasse mão-de-obra,  nas  plantações,  nos  engenhos de  açúcar,  nas  fazendas  de gado e 

serviços domésticos, sem precisarem ser pagos pelo seu trabalho e tratados como animais por 

seu senhor. 

O tratamento que os escravos recebiam pelos senhores ao chegar às propriedades 
eram pior que animais, pois, em sua impiedade e ignorância, tratavam o cativo como 
animal de serviço, abaixo do cavalo burro de carga, embora estes fossem menos 
infelizes,  pois eram irracionais  (...)  sem falar  na tirania  do tronco,  dos bolos  de 

2 Em 15 de novembro de 1889, Ruy Barbosa redigiu o primeiro decreto do governo provisório e foi nomeado 
Ministro  da  Fazenda,  no  governo  de  Deodoro  da  Fonseca  (Wikipedia,  disponível  em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ruy_Barbosa, acesso em 10.nov.2011).
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palmatória,  do  suplício  das  máscaras  de  Flandres,  das  torturantes  prisões  em 
solitárias soturnas, da terrível agonia dos longos jejuns e das formas desumanas de 
humilhação e castigos.  (LUNA, 1968, p. 19-20).     

Com a escravidão no auge da sua atuação, embora os fortes movimentos e protestos 

contra  a  escravidão  pelo  mundo,  os  negros  perderam  suas  raízes  africanas,  suas 

características, cultura, dando lugar a geração escravista que perdurou no Brasil colônia por 

muito tempo. O ciclo escravista, que durou do século XVI ao XIX, foi suficiente para afastar 

os negros de sua essência cultural e social, dando lugar a uma reprodução e adaptação daquilo 

que estavam presenciando, isto é, o tipo de organização social dos brancos. Trata-se de uma 

lógica escravista que, gradativamente, derrubou a cultura africana para dar lugar a uma cultura 

escrava. 

A escravidão não deve ser definida como um status, mas sim como um processo de 
transformação de status que pode prolongar-se uma vida inteira e inclusive estender-
se para as gerações seguintes. O escravo começa como um estrangeiro [outsider] 
social e passa por um processo para se tornar um membro [insider]. Um indivíduo, 
despido de sua identidade social prévia, é colocado à margem de um novo grupo 
social que lhe dá uma nova identidade social. A estranheza [outsidedness], então, é 
sociológica e não étnica (KOPYTOFF apud MARCHESE, 2006, p. 107)

Assim, longe da suas tradições,  das vivências sociais  e culturais,  o negro teve que 

adaptar-se  ao  novo  ambiente  e  sistema social  do  processo  de  colonização,  que  foram se 

redefinindo ao longo da escravidão. A relação hierárquica entre as raças permitiu que fossem 

recriados e reconstruídos elementos culturais dos negros. Isto é, a escravatura foi o símbolo da 

aculturação forçada dos africanos, segundo a organização social dos brancos.

 

Em  alguns  estudos  sobre  o  passado  escravocrata  a  formação  social  escravista 
aparece como se fora um sistema capitalista completo e em pleno funcionamento. 
Da mesma maneira,  em outros estudos de autores  consideraram os antagonismos 
entre escravo e senhor como fundamento da crise do sistema.   Devido ao clima 
intelectual  e  político  em  que  se  acham  inseridos,  no  presente,  uns  aos  outros 
imputam ao escravismo categorias e movimentos estranhos a essa formação social 
(IANNI, 1988, p. 106).

 Foram  essas  pesquisas  no  passado  que  trouxeram  elementos  que  identificaram 

possíveis razões pela quais as relações sociais entre as raças e a estruturação da sociedade 

sofreram várias reproduções e configurações,  mas que ainda requerem mais atenção sobre 

alguns aspectos residuais que ficaram mesclados na constituição da classe social, e no seu 

conjunto como o todo, que podem explicar ou até mesmo solucionar problemas emergentes 

do presente, como, por exemplo, a divisão da vida social do negro e do branco.
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2.3 Abolição da escravatura

Desde os primeiros tempos de colônia existiram tensões entre senhores e escravos. O 

protesto do escravo não foi uma invenção do século XIX (COSTA, 1989). Negros fugidos, 

quilombos, levantes de escravos eram episódios constantes nos anais da sociedade colonial 

desde o século XVI. Logo, este impasse entre as duas etnias ganhou aliados para as mudanças 

na estrutura social no Brasil, já que a escravidão estava prestes a ser abolida no mundo.

O  pressuposto  é  de  que  a  escravidão  foi  uma  instituição  integrante  do  sistema 
colonial característico da fase de acumulação primitiva e mercantil do capital e da 
formação  do  Estado  moderno  da  Europa  ocidental  (séculos  XV  e  XIX).  A 
escravidão teria entrado em crise, quando, com o desenvolvimento do capitalismo, o 
estado  absolutista  e  a  política  mercantilista  foram  repudiados.  Dentro  desse 
contexto, não tardou muito para que a cessação do tráfico e abolição da escravatura 
nas colônias se tornasse temas políticos na luta pelo poder que se tratava tanto nas 
metrópoles quanto nas colônias. A partir desse momento, a escravidão teria seus dias 
contados (COSTA, 1989, p.29). 

Segundo a autora, os adeptos a abolição da escravatura eram novos grupos sociais que 

desejavam adquirir autonomia em relação às oligarquias rurais. Os abolicionistas pertenciam, 

na sua maioria das classes médias urbanas, alguns descendiam de tradicionais famílias de 

fazendeiros,  outros  vinham  da  burguesia  que  emergia,  bem  como  médicos,  engenheiros, 

artistas, professores, industriais, advogados, jornalistas, escritores ou políticos profissionais. 

Pode-se dizer que o abolicionismo nada mais foi que um processo de lutas entre classes e 

segmentos de classes (COSTA, 1989), que ao se transformar em questão parlamentar ganhou 

suporte cada vez maior. 

A escravidão  passou a ser  vista  como uma instituição  condenada a  desaparecer,  
principalmente a partir da aprovação da Lei do Ventre Livre. Em suma, no processo 
da  Abolição,  a  propaganda  ideológica  e  a  ação  parlamentar  reforçaram-se 
mutuamente e o curso de ambas dependeu do ritmo das transformações estruturais 
na  economia  e  na  sociedade.  No  entanto,  nem as  transformações  estruturais  na 
economia,  nem a  diminuição  relativa  da  população  escrava  e  o  crescimento  da 
população livre,  nem as tentativas  de substituir o escravo pelo imigrante,  nem a 
retórica  dos  abolicionistas,  nem  a  legislação  emancipadora  que  pairava  como 
ameaça sobre os senhores de escravos desde 1871, nem todas as condições somadas 
são suficientes para explicar a aprovação final da lei que aboliu a escravidão em 13 
de maio de 1888 (COSTA, 1989, p. 38).    

Na pós-escravidão, o negro estava liberto, mas não se pode dizer que ele foi posto em 

novas condições e sim em diferentes condições de vida. Na realidade, ele apenas conquistou o 

trabalho livre, porém a segregação continuou, isto é, o negro ainda estava em desvantagem 
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política, econômica, social e psicológica em relação ao branco, pois sua estruturação social, 

psíquica e econômica guardava elementos residuais da sociedade escravocrata. 

O  dilema  do  negro  livre,  portanto,  ao  lado  da  própria  integração  à  estrutura 
econômico-social  em  lenta  elaboração  foi  lutar  seguidamente  pela  destruição 
daquela concepção do negro. No sistema social de classes em estruturação, o negro 
percebeu  que  ele  próprio  deveria  atuar,  nos  limites  de  suas  possibilidades,  pela 
autodefinição (IANNI, 1988, p. 240).

A estas situações emergentes geradas pelas circunstâncias sócio-econômicos a partir 

da  abolição  da  escravatura,  somavam-se  outras  diferenças  que  começam  a  reformular  a 

sociedade, porém desta vez a cor e a economia foram as protagonistas das diferenças sociais, 

quando os brancos foram contemplados pelo desenvolvimento social e econômico enquanto 

os negros ficaram à margem destes processos sem poder participar e compartilhar conquistas. 

Ou,  seja  o dilema da liberdade  dada ao negro seria  o começo de uma reconfiguração da 

segregação social, que resultou numa população em condições precárias sem saber identificar 

a razão de sua existência.

Por aí se vê o que resultou da ordem social vinculada à escravidão. Como não podia 
deixar  de suceder,  miscigenação  e mobilidade social  vertical  operavam-se dentro 
dos  limites  e  segundo  as  conveniências  daquela  ordem  social,  na  qual  elas 
preenchiam  funções  sociais  relevantes  para  a  diferenciação  e  a  continuidade  da 
estratificação racial engendrada na escravidão (FERNANDES, 1972, p.28).

A abolição da escravatura entrou em cena com a promessa de ser um movimento em 

favor  do  trabalho  livre,  uma  redefinição  social  do  trabalho  produtivo  e  uma  trégua  aos 

sofrimentos dos negros. 

2.4 O negro no Brasil República

Em 1824 o Brasil  se tornou uma república.  A gestão republicada  foi marcada por 

movimentos sociais e econômicos e lutas pelo controle civil,  militar e políticos, por parte, 

daqueles que estavam no poder (FAUSTO, 1997, p. 244). A outra questão forte da época foi a 

imigração  de europeus para o país,  que se deu devido às  amplas  áreas  não ocupadas,  às 

condições climáticas e a necessidade de crescimento da mão-de-obra nos cafezais, já que os 

negros foram abolidos do trabalho servil. Enquanto isso na Europa, a Revolução Francesa, a 

superpopulação devida à migração dos camponeses para a cidade, à pobreza, às dificuldades 

de sobreviver em meio a tanto caos, despertaram em italianos, espanhóis, alemães, húngaros, 
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lituanos,  entre outras nacionalidades (FAUSTO, 1997, p.101) a esperança de encontrar no 

Brasil melhores condições de vida. 

A liberdade  de  migrar  e  mudar  de  residência,  uma  conquista  da  Revolução 
Francesa, envolve muitos aspectos: os liames feudais entram em decomposição, a 
posse da terra é revolucionada e, o que talvez seja mais signicativo, desenvolve-se 
a ruptura da solidariedade entre os componentes de uma comunidade e de uma 
familia pudesse  se dirigir para onde, tornando-se o elemento humano livre para se 
dirigir  para  onde  mais  facilmente  pudesse  encontrar  soluções  para  sua 
sobrevivência (FAUSTO, 1997, p.95)

Os  negros  já  faziam  parte  do  contingente  que  povoava  o  Brasil,  porém  eles  se 

encontravam à margem da sociedade após abolição da escravatura. Domingues (2007, p. 102-

103) descreve que “para reverter esse quadro de marginalização no alvorecer da República, os 

libertos, ex-escravos e seus descendentes instituíram movimentos de mobilização racial no 

Brasil, criando inicialmente dezenas de grupos (grêmios, clubes ou associações) em alguns 

estados da nação”.

 Tais  movimentos,  segundo  o  autor,  se  apresentaram  em  três  etapas  no  período 

republicano. A primeira fase, de 1937 a1980, abrigou movimentos em prol dos negros, já que 

o sistema político, não assegurava ganhos materiais ou simbólicos para a população negra que 

ao contrário, segundo Andrews3, foi marginalizada:

Seja politicamente em decorrência das limitações da República no que se refere ao 
sufrágio e as outras formas de participação política; seja social e psicologicamente, 
em face das doutrinas do racismo científico e da “teoria do branqueamento”; seja 
ainda economicamente, devido às preferências em termos de emprego em favor dos 
imigrantes europeus (ANDREWS apud DOMINGUES, 2006, p. 103). 

 Domingues (2007) caracteriza a segunda fase:

A segunda fase do Movimento Negro organizado na República foi de 1945 a 1964, 
ou seja, se estendeu da segunda República à ditadura militar. Nesta época, a atuação 
do movimento negro se ampliou por razões  como a discriminação  racial,  pois  à 
medida  que  se  ampliavam  os  mercados  e  a  competição,  os  preconceitos  e  os 
estereótipos continuavam a perseguir os negros. Grande parte da população negra 
continuava marginalizada em favelas,  mucambos e na agricultura de subsistência 
(GUIMARÃES apud DOMINGUES 2007, p.108).

3 Na bibliografia de Domingues: Andrews G. R., “O protesto político negro em São Paulo (1888-1988)”, Estudos 
Afro-Asiáticos, n. 21, Rio de Janeiro, 1991, p. 32.

21



Na terceira fase dos movimentos, de 1978 a 2000, segundo o autor, os movimentos 

começam a perder forças, devido à ideia de que não havia racismo no Brasil e às repressões 

que seus militantes sofriam por parte dos militares. 

Thomas  Skidmore  julga  de  maneira  correta  quando  afirma  que,  no  período  da 
ditadura militar, “a elite brasileira defendia tenazmente a imagem do Brasil como 
uma democracia racial. Assim agia de inúmeras maneiras. Uma dessas maneiras era 
rotular de “não brasileiros” quem quer que levantasse sérias questões sobre relações 
raciais  no  Brasil”  e  de  que  não  havia  racismo  no  Brasil  (SKIDMORE  apud 
DOMINGUES, 2006, p. 111). 

De acordo com Gonçalves e Silva (2006), os conflitos entre os grupos hegemônicos e 

aqueles  que  são  marginalizados  socialmente  forjam um contexto  político  e  intelectual  de 

questionamento das relações sociais. Esses conflitos se iniciaram nos Estados Unidos, nos 

anos 1960, com a luta de líderes religiosos negros e estudantes, e foram aos poucos atraindo 

outros grupos de cidadãos que passaram a se organizar por partilhar o sentimento de exclusão. 

Líderes como Martins Luther King e Malcom X e grupos de Black Panther4 e Black Power5 

incentivaram e impulsionaram o movimento negro em direção à resistência à opressão. 

Gradativamente, começaram a se destacar também outros tipos de movimento, como o 

das feministas, dos deficientes, homossexuais, etc. Naquele momento, emergiam socialmente 

a  importância  da  diversidade  étnica  e  cultural  e  a  necessidade  de  acesso  igualitário  a 

oportunidades educacionais, de trabalho e de representação social.

2.5 Clube social como território da segregação social 

A partir de suas conquistas no meio social, os negros viram a necessidade de organiza-

se  socialmente  e  reconstruir  o  próprio  espaço  para  diálogos  e  práticas  culturais.   Foram 

espaços  que  por  muito  tempo  se  constituíram  em  territórios  de  segregados.  Neles 

intensificaram-se as regras de segregação territorial, tradicionais na organização de espaços 

brasileiros  (Sodré,  1988),  que  colocam  nitidamente  o  preconceito  racial  entre  negros  e 

brancos numa fase demarcada por normas e rejeições sociais como, por exemplo, faixas com 

4 A finalidade original do Partido dos Panteras Negras era patrulhar guetos negros para proteger os residentes dos 
atos  de  brutalidade  da polícia.  Com o tempo,  os Panteras tornaram-se um grupo revolucionário marxista que 
defendia o armamento de todos os negros, a isenção dos negros no pagamento de impostos e de todas as sanções 
da  chamada  "América  Branca",  a  libertação  de  todos  os negros da  cadeia,  e  o  pagamento  de  compensação 
aos negros por séculos de exploração branca.  Sua  ala  mais  radical  defendia  a  luta  armada  (WIKIPÉDIA, 
disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_dos_Panteras_Negras. Acesso em 10.nov.2011). 
5 Black Power (Poder Negro) é o movimento surgido nos Estados Unidos no final dos anos 1960 que enfatizava 
o orgulho racial e incentivava a criação de instituições culturais e políticos negros para cultivar e promover  
interesses  coletivos,  valores  e  autonomia  para  os  negros  (WIKIPÉDIA,  disponível  em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Black_Power. Acesso em 10.nov.2011). 
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a proibição do acesso de agregados e escravos ao interior das residências e o livre contato 

corporal e público com eles. Bastide descreve que a partir dessa regra excludente o africano 

teve que reorganizar-se socialmente no espaço em que foi inserido:

Em primeiro lugar, a sociedade negra nunca é uma sociedade desagregada. Mesmo 
onde  a  escravidão  e  depois,  as  novas  condições  urbanas  de  vida  destruíram os 
modelos africanos, o negro reagiu reestruturando sua comunidade. Ele vive como 
um homem de natureza, mas cria novas instituições, dão-se novas formas de vida, 
cria-se uma organização própria, separada da dos brancos. (...) Em segundo lugar 
distingui-se dois tipos de comunidades: A africana como aquela onde os modelos 
africanos  levam  vantagens  sobre  a  pressão  do  meio  ambiente;  por  certo,  estes 
modelos são obrigados a modificar-se para poderem adaptar-se, deixar-se aceitar. E 
aquelas que pelo contrário, nas quais a pressão do meio ambiente foi mais forte que 
os resquícios da memória coletiva,  usada por séculos de servidão, mas nas quais 
também a segregação racial não permitiu a aceitação pelo descendente de escravo 
dos  modelos  culturais  de  seus  antigos  senhores (BASTIDE  apud IANNI, 
1988, p.83-84).

De  cunho  eminentemente  assistencialista,  recreativo  e/ou  cultural,  segundo 

Domingues  (2006,  p.113),  as  associações  negras  conseguiam  agregar  um  número  não 

desprezível de “homens de cor”, como se dizia na época. Algumas delas tiveram como base 

de formação determinadas classes de trabalhadores negros, tais como: portuários, ferroviários 

e  ensacadores,  constituindo  uma  espécie  de  entidade  sindical. Neste  contexto,  os  clubes 

sociais  negros surgiram entre os séculos XIX e XX como um contraponto à ordem social 

vigente, além de constituírem um local de sociabilidade e de lazer para a população negra, que 

era impedida  de frequentar  os  tradicionais  clubes  sociais  brancos (ESCOBAR, 2010).  As 

‘sociedades’ como se denominaram os clubes, eram lugares em que os negros se reuniam para 

mobilizações contra o preconceito racial eram a zona de pertencimento. Também era nesses 

locais que as festas, batuques e a cultura negra eram vivenciados.  Os negros ali  reunidos 

buscavam agir por conquistas de direitos de igualdade, mas, além disso, estavam ali em busca 

da oportunidade da partilha social.  Silveira destaca que este espaço foi definido como um 

refúgio de cultura.

Os clubes sociais negros são espaços associativos do grupo étnico afro-brasileiro,  
originário da necessidade de convívio social do grupo, voluntariamente constituído e 
com caráter beneficente recreativo e cultural, desenvolvendo atividades no espaço 
físico próprio (SILVEIRA apud ESCOBAR, 2010, p.61).

Já Luna (1968) informa que os primeiros clubes sociais que apareceram no país não 

foram naturalmente de caráter social e recreativo, eram sociedades secretas organizadas com a 

finalidade de conspirar, promover rebeliões, organizar fugas de escravos e manter aceso o 
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fogo dos  quilombos.  Essas  associações  existiram em vários  pontos  do  Brasil,  sendo que 

algumas delas tiveram bastante destaque devido sua ação, como mostra o quadro 1 abaixo.

QUADRO 1 - Clubes e associações de negros no Brasil

Na antiga província do Rio de Janeiro são conhecidas às atividades revolucionárias da sociedade clandestina 
denominada Tates Corongo que teria promovido a rebelião de Manuel Congo. E também o União dos Homens 
de Cor.

Na Bahia existiram muitas associações que se reuniam em vários pontos da cidade de Salvador. Os escravos 
criaram, em 1835, um “Clube”, também secreto, que funcionava na Barra o (Vitória). Juntamente com esses 
havia outras sociedades secretas ou não, mas de iniciativa de brancos abolicionistas, algumas com participação 
de escravos.

O Clube Cupim, no Recife, tinha José Mariano como figura central. 

A Federação Abolicionista, a Sociedade Brasileira Contra a Escravidão. Rio de Janeiro

São Paulo foi o primeiro estado a organizar a Frente Negra, seguindo-se-lhe Rio Grande do Sul, que  sempre 
foi um Estado de organizações e de lutas negras. É tradicional o Floresta Aurora, clube de pretos que data  
dos tempos da escravidão. E também em Porto Alegre, o Clube Satélite.

Em São Paulo, havia a Associação Cultural do Negro, o Teatro Experimental, sob a direção do jornalista 
Geraldo Carpos (no Rio, o Teatro Experimental do Negro foi fundado e dirigido por Abdias Nascimento), a 
Casa de Cultura Afro-Brasileira e a Sociedade José do Patrocínio, além do Aristocrata Clube que, como o 
nome está dizendo, congrega os negros ricos da cidade.

A  Frente Negra Pernambucana (Pernambuco) teve atuacão destacada nas grandes lutas da época. Esteve 
presente em todos movimentos que agitaram a vida pernambucana e foi uma das entidades promotoras do II 
Congresso Afro-Brasileiro.

Em Minas Gerais, em 1936, fundou-se a Frente Negra Mineira e existiu  também a Sociedade de Cor  o 
mesmo programa da União, do Rio de Janeiro. 

Pode-se destacar ainda os Clubes Sociais Negros mais antigos do país criados no século XIX, que estão em 
plena atividade como a Sociedade Floresta Aurora de Porto Alegre-RS fundada em 1872; o Clube 13 de 
Maio de Curitiba-PR, de 1888; o Clube Mundo Velho de Sarabá-MG de 1894 e o Clube 28 de Setembro de 
Jundiaí-SP de 1897. 

Fontes: Luna, 1968, p 214-218 e Escobar (2010, p.64)

Não importa qual linha essas associações e clubes seguiam, o que se percebe é que 

tiveram grande influência na organização negra, tanto no aspecto social, na cultura, como nas 

políticas a favor dos seus direitos.  E a partir daí, os espaços de expressão de construção social 

representados por  tais  territórios  são definidos  como patrimônio  de conquista  dos negros, 

como  um lugar  pertinente  — localização  limite  — da  ação  dos  sujeitos  (BAREL  apud 

SODRÉ, 1988 p.50). Ou seja, um espaço social, que se distingue dos demais segmentos da 

sociedade ou de outros territórios, configurando-se em lugar de grupos distintos, de memórias, 

de cultos, festas, teatro e dança.

O patrimônio simbólico do negro brasileiro (a memória cultural da África) afirmou-
se  aqui  como  território  político,  mítico,  religioso  para  a  sua  transmissão  e 
preservação. Perdida a antiga dimensão do poder guerreiro, ficou para os membros 
de  uma  civilização  desprovida  de  território  físico  a  possibilidade  de 
“reterritorializar” na diáspora através de um patrimônio simbólico (SODRÉ, 1988, 
p.50). 
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Na cidade de São Sepé não foi diferente, os negros tinham seu território e vida social 

bem distante dos brancos, inclusive na hora de cultivar as tradições gaúchas. O Centro de 

Tradições Gaúchas Ronda Crioula era e ainda é o local em que negros organizam as festas 

gaúchas. O “CTG dos negros”, como ainda é conhecido, está localizado abaixo da sede do 

Visconde do Rio Branco, na Rua Riachuelo.

Para  não  haver  mistura  de  negros  e  brancos  no  outro  CTG,  que  também  era 
conhecido como “CTG dos brancos”, nós negros fomos aconselhados a fundar nosso 
próprio CTG, porque devido essa separação tínhamos o desejo de também cultuar as 
tradições gaúchas e por isso que CTG Ronda Crioula foi fundado (Elpídio Santana, 
na entrevista). 

 Já o Clube do Visconde do Rio Branco foi fundado em 23 de abril  de 1953 por 

operários de baixa renda, quase todos eles descendentes de escravos.  Localizado na ‘baixada’ 

da cidade, na Rua Independência, nº 1169, por muitas décadas o Visconde foi referência em 

festas cujos frequentadores eram na maioria negros.  De acordo com o site Clubes Sociais 

Negros,  em  seus  tempos  áureos  “negros  e  negras  enfeitavam-se  e  perfumavam-se  para 

orgulhosamente  frequentar  seus  bailes”,  que  eram  muito  concorridos.   O  clube  também 

passou por diversas mudanças de endereço até conseguir construir a sede própria, chegando a 

ser fechado em 2004 por conta de mandado judicial, acumulava dívidas de água, luz e IPTU. 

A  partir  do  ano  de  2006,  militantes  do  Movimento  Negro  local  empenham-se  pela  sua 

revitalização, na qualidade de Instituição de Cultura Negra e, para isso, vêm buscando auxílio 

e apoio do poder público local e de órgãos dos Governos Estadual e Federal6. 

O Clube Visconde do Rio Branco teve seu auge em entre os anos de 1943 aos anos de 

1960.  O visconde foi uma sociedade de negros, e seu ambiente era formado por operários que 

se reuniam no final da tarde e final de semana para o lazer, e a recreação sadia e finalidades  

sociais e culturais.  O Clube era, e ainda é uma referencia para os negros de São Sepé. Nas 

suas dependências tinha uma atividade cívica e esportiva muito grande, além de um time de 

futebol também muito prestigiado.  Os carnavais, o Baile da Primavera e o Baile de final de 

ano eram uma das maiores festas sociais do Visconde. − “Vinha gente de todos os lugares do 

estado para prestigiar os bailes. Nele os negros separavam sua roupa de linho, e a melhor 

fatiota para esses eventos”, declarou Elpídio Santana7. O Visconde do Rio Branco também 

6 Informação retirada do site Clubes Sociais Negros. Disponível em: http://www.clubessociaisnegros. Acesso em 
21.jul.2011.  
7 Entrevista com o frequentador e ex-presidente do Clube do Visconde do Rio Branco Elpídio Santana, que ficou 
no cargo de 1972 a 1974.  Hoje ele luta para reabrir do Clube. 
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tinha  um  concorrente,  o  “Clube  dos  Roxos”,  localizado  no  centro  de  São  Sepé.  Nas 

dependências deste clube, negros com a cor da pele mais escura tinham a entrada proibida 

para os eventos8.  O Clube dos Roxos ficou na ativa mais ou menos por 20 anos, porém não 

há  confirmação  da  data  de  abertura  e  fechamento.  Hoje,  em  São  Sepé  os  negros 

reterritorializaram-se e  frequentam um local  que já  foi  somente  dos  brancos,  o  Clube do 

Comércio.

2.6 Segregação, hibridismo e identidade no Brasil

Para conhecer o que é segregação e as influências na sociedade brasileira, é importante 

descrever qual o significado da expressão segregação social, e os seus legados para negros e 

brancos. No dicionário, segregação significa “separação ou isolamento de uma raça ou grupo 

étnico  por  residência  forçada  ou  voluntária  em  determinada  área,  ou  por  barreiras  de 

comunicação  social,  como  estabelecimentos  de  ensino  separados  ou  outras  medidas 

discriminativas”9. Assim, se pode ter uma noção de como a sociedade brasileira foi formulada 

segundo esse conceito. Desde o descobrimento do Brasil, a organização social entre as “raças” 

de brancos, índios, negros, japoneses, chineses, entre outras, foi se alterando, à medida que as 

atividades sociais e as relações político-econômicas foram sendo produzidas e reproduzidas 

conforme as exigências e o contexto dos setores da sociedade. Nesta pesquisa são destacados 

alguns autores influentes no assunto da segregação do negro,  que expõem a sua visão da 

sociedade segregada à união “dissimulada” que por mais de três séculos fizeram parte da 

história do mundo.  

Na percepção de Fernandes (1972), a segregação racial  persiste por ser produto da 

mentalidade escravagista projetada por brancos e herdada por negros.  Ele também se refere à 

“segregação dissimulada”, quando o negro usa essa separação como disfarce para confundir-

se com o branco isto é, ser livre, ter os mesmos direitos e buscar a igualdade social. 

A segregação  do  ‘negro’  é  sutil  e  dissimulada,  pois,  ele  é  confinado  ao  que  os 
antigos  lideres  dos  movimentos  negros  de  São  Paulo  chamavam  da  “porão  da 
sociedade”. As coisas estão se alterando, nos últimos tempos, mas de forma muito 
superficial e demorada. Para atingirmos a situação oposta, implícita no nosso mito 
de democracia racial,  o negro e o mulato precisariam confundir-se com o branco 
num mundo de igualdade de oportunidades para todos, independentemente da cor da 
pele ou da extração social (FERNANDES, 1972, p. 43). 

8 Informação colhida na entrevista com Elpídio Santana, 
9 Verbete do Dicionário On line de Português. Disponível em http://www.dicio.com.br/. Acessado em 16-05-11 
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Na estrutura social do Brasil no passado colonial, dentre outros fatores que indicaram 

segregação, destaca-se a cor e a raça.  De um lado, o negro com suas práticas culturais, suas 

crenças, seus batuques, música, dança, roupas coloridas, culinária, entre outros aspectos que o 

identificam. De outro, o branco europeu tentando estabelecer nos trópicos modos de vida que 

iam dos pesados trajes em veludo à ideia de ser o dono, o senhor e superior ao negro. Isso era 

o que separava as  duas raças  de vivências  comuns,  quando dada à  condição escrava dos 

negros, estes eram impedidos de participar da cultura e da sociedade do branco em igualdade 

de condições. Situação que os impedia de ter afinidades em outras áreas da vida. Ao longo de 

gerações,  essas  relações  entre  negros  e  brancos  foram  sendo  reproduzidas  e  recriadas 

conforme as especificidades históricas. Foi esta divisão social que fez com que persistissem as 

relações conflituosas na sociedade pós-escravagista.

A discriminação existente é um produto do que chamei ‘persistência ao passado’, 
em  todas  as  esferas  das  relações  humanas  na  mentalidade  do  branco  —  na 
mentalidade do ‘branco’ e do ‘negro’,  nos seus ajustamentos à vida prática e na 
organização  das instituições  e dos grupos sociais.  [...]  O  mundo dos brancos foi 
profundamente  alterado  pelo  surto  econômico  e  pelo  desenvolvimento  social, 
ligados à produção e à exportação do café, no início, e a urbanização acelerada e à  
industriazalização, em seguida.  O mundo dos negros ficou praticamente à margem 
desses processos sócio econômicos, como se estivesse dentro dos muros da cidade, 
mas não participassem coletivamente de sua economia social e político. Portanto, a 
desagregação e a extinção do regime servil não significou, de imediato e a curto 
prazo,  modificação  das  posições  relativas  dos  estoques  raciais  em  presença  na 
estrutura social da comunidade (FERNANDES, 1972,  p. 85).  

No Brasil, as constantes transformações econômicas e sociais foram mecanismos para 

uma nova estruturação social, ou melhor, uma diferente ordem social entre negros e brancos, 

cujas marcas raciais vão sendo selecionadas socialmente como caracteres grupais, definindo 

fenotipicamente  os  negros,  ou  seja,  os  que  são  escravos  ou  de  procedência  escrava.  A 

metamorfose do africano em escravo — do escravo em negro cativo, negro livre e mulato 

livre, deu-se na sociedade escravista, quando os relacionamentos entre senhores e escravos se 

tencionaram,  nas  ações,  na  cultura,  na  economia,  e  na  organização  social  recriada  e 

reproduzida conforme as necessidades e as condições do sistema. 

Em suma condições de vida social, fundadas em relações de produção organizadas 
com  base  no  trabalho  cativo,  propiciaram  o  desenvolvimento  de  padrões  de 
convivência  social  que  afetaram em maior ou menor  intensidade  as  posições  de 
escravos e livres, brancos e negros. Nasceram da convivência, às vezes prolongadas, 
vínculos sociais ou estados de tensão que acabaram afetando as próprias condições 
de emergentes daqueles mesmos fenômenos (IANNI, 1988, p. 135).
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Sobre a segregação social entre essas duas raças, Ianni (1988) afirma que o aspecto 

sócio-econômico foi uma das principais causas geradoras da segregação social que ocorreram 

no contexto da história do país, em que categorias de raças distintas e duas classes sociais 

emergiram.  A dominante, no caso os brancos, senhores europeus que tinham posses e cultura, 

e  a  classe  subjugada e  explorada,  isto  é,  os  negros  africanos  que  não tinham nada,  nem 

formação  escolar  nem os  demais  bens  econômicos  e  simbólicos,  e  serviam  apenas  para 

trabalhar e servir a seu senhor (branco) até a morte.

Um princípio básico de exclusão distinguia determinadas categorias  sociais,  pelo 
menos até uma carta-lei de 1773. Era o princípio de pureza do sangue. Impuros eram 
os cristãos novos, os negros, mesmo quando livres os índios em certa medida e as 
várias espécies  de mestiços.  Eles não podiam ocupar cargos de governo,  receber 
títulos de nobreza,  participar de irmandades de prestígio etc. A carta-lei de 1773 
acabou com a distinção entre cristãos antigos e novos, o que não quer dizer que daí  
para a frente o preconceito tenha se extinguido  (FAUSTO, 1996, p.38).

Na organização social engendrada pelo branco, quem sofreu com imposições foram os 

negros, que tiveram diversos aspectos de sua vida afetada. Graças à nova configuração das 

condições de trabalho dadas pela imigração de outros povos para o Brasil, passam a existir 

novas categorias raciais, emergentes das misturas inter-raciais. Com a miscigenação de raças, 

a cor foi um elemento decisivo para o deslocamento de valores e atributos sociais. 

A  política  do  racismo  social  no  Brasil  agiu  como  um  sistema  de  pensamento 

institucional, isto é, desde a época colonial, o importante era o povo não perder a ideia de sua 

pátria  (européia)  e manter-se fiel  aos padrões e condições dos europeus,  que pregavam a 

formação de um país  ‘homogêneo’  (branco) e ‘puro’(branco),  excluindo o negro e outros 

pigmentos de cor diferentes para manter  a elite  branca num patamar alto e dominante na 

sociedade. Aos demais, descendentes de africanos e aqueles resultantes de miscigenação com 

negros, restava o patamar inferior e submissão social.

Assim, a sociedade brasileira conseguia manter a desigualdade social constituída ao 

longo do tempo,  a fim de tentar  diferenciar  e manter  o  branco mais distante  possível  da 

identificação africana, bem como de outras raças “indesejáveis”, como judeus e imigrantes 

pobres de um modo geral.

Negros, índios e brancos foram as primeiras “raças” (ou etnias) a povoar as terras 

brasileiras, e estão ligados à história de ocupação, de colonização, formação e organização da 

sociedade do Brasil (SILVA, 2000). Mais tarde, imigrantes de vários pontos do mundo forma 

chegando ao Brasil, promovendo as mais inusitadas “misturas”, sobretudo nas camadas mais 

pobres da população. Ou seja, a mistura entre as raças que se encontrará no Brasil durante 
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séculos pode ter sido um dos fatores motivadores de mais separação e divisão da sociedade, e 

de sistemas identitários híbridos.  Especialmente porque fica difícil distinguir quem pertence a 

que raça ou etnia, já que não há uma raça integralmente pura.

O hibridismo — a mistura, a conjunção, o intercurso entre diferentes nacionalidades, 
entre diferentes etnias, entre diferentes raças — coloca em xeque aqueles processos 
que  tendem  a  conceber  identidades  como  fundamentalmente  separadas,  divididas, 
segregadas.  O processo de hibridização confunde a suposta pureza e insolubilidade 
dos grupos que se reúnem sob as diferentes identidades nacionais, raciais e étnicas. A 
identidade que se forma por meio do hibridismo não é mais integralmente nenhuma 
das identidades originais, embora guarde traços delas (SILVA, 2000, p. 87).

O que se percebe é que se os negros e índios eram submissos aos brancos, e apesar de 

haver diferenças entre essas etnias também houve uma relação muito forte (amores e torturas) 

entre brancos, índios e negros, a que vieram se somar outros segmentos, como a imigração. 

Sodré (2000, 2000, p. 261) considera que foi por essa proximidade nas relações entre “claros 

e escuros” que o Brasil tornou-se conhecido no exterior como uma espécie de “laboratório de 

mistura racial”. Ou seja, mesmo diante do esforço dos brancos em defender e tentar preservar 

a  “pureza  racial”,  no  convívio  espacial  e  social  com o negro,  de  certa  forma houve um 

hibridismo,  que  se transformou novamente  numa relação de  discriminação racial  e  social 

utilizada para demarcar o espaço social branco e diferenciá-lo do espaço do negro (ou do 

“menos branco”). 

A semelhança sugere proximidade de território e de corpos, daí implica sempre o 
racismo uma desterritorialização — do mesmo ou do outro. Abandonado o seu lugar 
predeterminado, o outro (o imigrante, o diferente, o negro) é conotado como intruso 
que  ameaça  dividir  o  lugar  do  mesmo  hegemônico.  O  outro  é  aquele  que 
supostamente ‘não conhece o seu lugar’ (SODRÉ, 2000, p. 261).         

O autor complementa,  afirmando que a identidade de alguém, de um ‘si mesmo’ é 

sempre dada pelo reconhecimento de um ‘outro’ ou seja,  a representação que o classifica 

socialmente  num  determinado  espaço.  “Identidade  é  de  fato  algo  implícito  em  qualquer 

representação  que  fazemos  de  nós  mesmos.  Na  prática,  é  aquilo  de  que  lembramos.  A 

representação determina a definição que nos damos e o lugar que ocupamos dentro de um 

certo sistema de relação” (SODRÉ, 2000, p.35).  No Brasil,  essa demarcação do território 

identitário  foi  baseada  em  referenciais  diferentes,  de  sujeitos  de  padrões  europeus  com 

sujeitos de outros contextos e formas de viver também diferentes, o que institui uma difícil 

relação.

29



Na verdade, triunfava aqui a ideologia européia do progresso infinito com base na 
civilização  industrial.  Passava-se  a  explicar  o  mundo  físico  e  humano  por  leis 
matemáticas  e  mecânicas,  os  conceitos  darwinianos  e  spencerianos  de  evolução 
estabeleciam  padrões  de  pensamento  em  níveis  diversos.  O  cientificismo 
(determinismo e evolucionismo) trazido pela doutrina positiva de Augusto Comte 
contagiava intelectual e emocionalmente toda a geração de pensadores e escritores,  
cada  vez  mais  preocupados  com,  o  problema  de  hereditariedade  e  melhoria  nos 
padrões  genéticos.  Nesse  ambiente  de  importação  de  idéias,  as  teorias  raciais 
transformavam-se  em  ferramentas  para  a  invenção  de  uma  identidade  nacional 
(SODRÉ, 2000, p.85) 

A partir dessas diferenças forjadas, nasceu a principal causa que moveu e ainda move 

grandes  questões,  divisões  e  movimentos  de  reivindicação  social.  O preconceito  racial,  a 

discriminação da cor de pele e raça tem sua trajetória, a partir de fatos que distinguiram os 

negros e  os brancos  (ou “claros  e escuros”,  como aponta Sodré [2000]).  De acordo com 

Santos (1980) surgiu, então, a sociedade de diferenças, em que as nações civilizadas, antes de 

serem brancas, são patroas; e as pobres e de “cor” (ou “de cores”) são nações empregadas que 

trabalham para enriquecer seus senhores. Foi assim durante o tempo de escravidão, e até hoje 

ainda há resquícios de um tipo de racismo que atinge os negros, os escuros, os pobres.  

Por que boa parte dos brasileiros  ainda acredita  que vivamos numa “democracia 
racial”? Para começar,  porque as elites que nos governavam até hoje precisavam 
vender mentira, aqui no exterior. A cabeça de uma sociedade é, em geral, feita pela 
sua classe dominante – com o objetivo duplo de manter seus privilégios e deixá-la  
dormir em paz (SANTOS, 1980, p.43).

Ou seja, muitas vezes se acha que o racismo é coisa do passado, mas ele ainda está à  

espreita e enraizado na mente das pessoas, tanto de negros como de brancos. É não somente 

por ser negro, também por ter traços culturais diferentes, religião, costumes e práticas sociais 

marginais  aos padrões dominantes,  por ser pobre e desempregado,  dentre  tantas  situações 

sociais que diferem grupos identitários.

2.7 identidade e diferença 

A questão da identidade racial no Brasil e a diferença etnocultural que se encontram na 

sociedade  brasileira  desde  a  descoberta  foram  de  grande  importância  na  formação  e 

construção social. Depois de o país ser uma colônia, na sua trajetória de crescimento até se 

tornar um país auto-suficiente, muitas lutas sociais foram travadas entre as raças, que habitam 

as terras brasileiras em busca de seus direitos. Fatores como a exploração, a escravidão e a 

imigração foram as causas das mazelas sociais perceptíveis na sociedade. Nesta pesquisa trata 

de investigar e analisar através do cunho informacional,  a discriminação racial em relação 
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àquele que foi um dos protagonistas (negros) da história de progresso do país. As diferenças 

entre as ‘raças’, entre as culturas e em relação à cor da pele, ao longo dos séculos tornaram-se 

uma problemática na construção social do Brasil. 

De acordo com Silva (2000), a questão de identidade e diferença tenta desenvolver 

uma compreensão analítica  de um processo de produção da relação social  e  de poder  de 

grupos e classes, em que forças opostas tentam garantir seus espaços através de operações de 

afirmação de identidade. 

A  identidade,  tal  como  diferença,  é  uma  relação  social.  Isso  significa  que  sua 
definição- discursiva e lingüística – está sujeita a vetores de força, relação de poder.  
Elas  não  são  simplesmente  definidas;  elas  são  impostas.  Elas  não  convivem 
harmoniosamente, lado, a lado, em um campo sem hierarquias; elas são disputadas. 
Na  disputa  pela  identidade  está  envolvida  uma  disputa  mais  ampla  por  outros 
recursos simbólicos e materiais da sociedade. (...) A identidade e a diferença estão,  
pois, em estreita conexão com relação de poder. O poder de definir a identidade e de 
marcar a diferença não pode ser separado das relações mais amplas de poder.  A 
identidade e a diferença não são, nunca, inocentes (SILVA, 2000, p. 81).

Esse processo de classificação social que ‘um’ faz do ‘outro’ foi utilizada no contexto 

histórico e social do Brasil, no qual as raças branca e negra se organizaram na sociedade. A 

hierarquização das duas identidades foi constituída em cima de suas diferenças de fenótipos. 

Numa  sociedade  em que  impera  a  supremacia  branca,  por  exemplo,  “ser  branco”  não  é 

considerado  uma  identidade  étnica  ou  racial  (SILVA,  2000).  A  própria  raça  branca  se 

considerou superior às outras, e nomeou os demais tons de pele como diferentes, sendo a raça 

negra inferiorizada entre as demais. 

Fixar uma determinada identidade como norma é uma das formas privilegiadas de 
hierarquização das identidades e das diferenças. A normalização dos processos mais 
sutis  pelo  qual  o  poder  se  manifesta  no  campo  da  identidade  e  da  diferença. 
Normalizar  significa  eleger  arbitrariamente  uma  identidade  específica  como 
parâmetro em relação ao qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. 
Normalizar  significa  atribuir  a  essa  identidade  todas  as  características  positivas 
possíveis, em relação às quais outras identidades só podem ser avaliadas de forma 
negativa (SILVA, 2000, p. 83).

Na mesma linha de pensamento sobre identidade e como ela é representada pelo ser 

humano,  mesmo  sabendo  que  existe  uma  única  raça  humana,  ela  serve  com  já  diz  o 

‘sinônimo’  para  identificar  dentro  da  diversidade  o  próprio  ‘eu'.  Isto  é,  buscar  mundo 

homogêneo uma referência de quem ‘sou eu’ a fim de tentar se identificar no espaço que se 

ocupa. Silva (2000) aponta uma definição que demonstra que a identidade é difícil de teorizar.
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A identidade é aquilo que se é ‘sou brasileiro’‘sou negro’ ‘sou heterossexual’ ‘sou 
jovem’ ‘sou homem’.  A identidade assim concebida parece positividade (“aquilo 
que sou”), uma característica independente, um ‘fato’ autônomo. Nessa perspectiva, 
a identidade só tem com referência a si própria: ela é auto-contida e auto-suficiente. 
(...)  na  mesma linha  de  raciocínio,  também a  diferença  é  concebida  como uma 
entidade independente. Apenas neste caso, em relação, a diferença é aquilo que o 
outro é: ‘ela é italiana’, ‘ela é branca’, ‘ ela é homossexual. Da mesma forma que a 
identidade, a diferença é, nesta perspectiva, concebida como auto-referencia, como 
algo que remete a si próprio. A diferença, tal como identidade simplesmente existe 
(SILVA, 2000, p.74).

Isso implica que a identidade do sujeito negro, com valores afins ao da sociedade clara 

e hegemônica está baseada em valores estéticos tidos como racialmente positivos, ou seja, a 

forma de como o negro é visto, de como ele foi intitulado pelo branco e de como ele se vê,  

devido  às  imagens  negativas  postadas  sobre  si  no  âmbito  social  e  espacial  da  sociedade 

brasileira, é de certa forma benéfico para a hierarquia social branca, que reluta para não perder 

ou dividir seu território com eles. Já para Sodré (2000) a visibilidade do negro na sociedade 

fica ofuscada, pois a cor traz consigo elementos que são mal interpretados.

São fatos variados as estratégias discursivas para se tentar contornar a realidade de 
que,  no Brasil,  a  invisibilidade social  do indivíduo aumenta na razão  inversa da 
visibilidade de sua cor. Ou seja, como o negro é cromaticamente mais visível que o  
branco, torna-se socialmente invisível, é um padrão identificatório recusável. Esses 
antecedentes eticamente negativistas, as associações entre a pele escura e o ‘Mal’ 
bloqueiam  historicamente  a  introjeção  pela  consciência  eurocêntrica  de  uma 
identidade planamente ‘humana’ do sujeito negro (SODRÉ, 2000, p.152). 

Nas  investigações  de Stuart  Hall,  que  é  conhecido  como  um  autor  de  trabalhos 

importantes no campo dos Estudos Culturais, ele estabelece algumas reflexões fundamentais a 

respeito dos discursos gerados em torno de identidade e diferença social. No que se refere à 

questão da diferenciação do negro, para o autor essas diferenças podem ir além do histórico, 

das culturas, da comunidade e regiões, pois existem outros tipos de diferenças que localizam, 

situam e posicionam o povo negro.

A  questão  não  é  simplesmente  que,  visto  nossas  diferenças  raciais  não  nos 
constituem inteiramente,  somos  sempre  diferentes  e  estamos  sempre  negociando 
diferentes tipos de diferenças — de gênero, sexualidade, classe. Trata-se também 
do fato de que esses  antagonismos se recusam a ser alinhados; simplesmente 
não  se reduzem um ao outro, se recusam a se aglutinar em torno  de um eixo 
único de diferenciação. Estamos constantemente  em negociação, não com um 
único conjunto de oposiçòes que  nos situe sempre na mesma relação com os 
outros, mas com uma série de posições diferentes. Cada uma delas tem para 
nós o seu ponto de profunda identificação subjetiva. Essa é a questão mais difícil 
da proliferação no campo das identidades e antagonismos: elas frequentemente se 
deslocam entre si (HALL, 2003, p. 346). 
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Hall  (2003,  p.191)  discorre  da  visão  de  que  até  hoje  os  discursos  em relação  às 

categorias raciais e étnicas foram projetados das sociedades escravocratas para as sociedades 

capitalistas para “reproduzir  as relações sociais  de produção” já que o sistema racial  e de 

classe é consequência da sobreposição que ocorre de um sobre o outro. Para exemplificar esse 

processo,  ele  cita  a  Jamaica  e  descreve  como  seria  a  identificação  das  diferenças,  a 

organização e classificação da população em comparação a outro território e conclui que esses 

discursos claramente constroem a sociedade jamaicana como um campo de diferenças social 

organizada em torno de categorias de raça, cor e etnia. A ideologia neste caso exerce a função 

de estabelecer, para uma população, classificações específicas organizadas em torno dessas 

categorias.

 Na  articulação  entre  os  discursos  de  classe  e  raça-cor-etnia  (e  o  deslocamento 
efetuado entre elas que possibilita isso), este último é constituído como o “discurso  
dominante” as categorias pelas quais as formas predominantes de consciência são 
geradas, o terreno dentro do qual seres humanos “se movem” adquirem consciência 
de sua posição  e lutam. (...)  “É possível,  então,  examinar  o campo das  relações 
sociais,  na  Jamaica  e na Grã-Bretanha,  em termos de um campo interdiscursivo 
gerado por pelo menos três contradições (classe, raça e gênero), cada qual com uma 
história diferente,  um modo distinto de operação;  cada qual divide e classifica o 
mundo de formas diferentes. Seria então necessário, em qualquer formação social 
específica, analisar como a raça e a classe, a raça e o gênero são articulados um com 
o outro para estabelecer posições sociais condensadas. As posições sociais, pode-se 
dizer, são aqui sujeitas a uma “dupla articulação” (HALL, 2003, p. 190-192).

O autor  também acredita  que  uma das  causas  para  o  descentramento  de  culturas, 

narrativas  e hierarquias,  o que abriu novos espaços para mudanças  culturais,  foi  a era da 

modernidade.  A etnia negra, bem como sua história de escravidão, suas lutas, sua cultura e 

conquistas, foram afetadas. Variações culturais afetaram a vida social e as relações sociais 

entre  os  negros,  e  entre  negros  e  brancos,  surgindo  novas  combinações  que  formaram 

sistemas de significações e discriminação, tendo a raça como marca identitária. A vida social, 

a  economia,  o  capitalismo foram fomentadores  de novas  identidades,  diferenças  raciais  e 

rejeição visível da própria etnia. 

O momento essencializante é fraco porque naturaliza e des-historiciza a diferença, 
confunde o que é histórico e cultural com o que é natural, biológico e genético. No 
momento em que o negro é arrancado de seu encaixe histórico, cultural e político, e 
é  alojado  em uma categoria  racial  biologicamente  constituída,  valorizamos,  pela 
inversão, a própria base de racismo que estamos tentando desconstruir (HALL 2003, 
p. 345). 
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Logo este conceito mostra os percalços trazidos ao longo história do racismo e suas 

analogias em relação às questões das diferenças entre seres humanos, seja cor de pele, cultura 

ou religião, entre outras formas de do ser humano ver o outro ser humano. 
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2.8 Conceitos de Dominante, Residual e Emergente 

Para tratar os elementos que estão presentes na sociedade e retratados na coluna social 

do jornal Apalavra, os conceitos de dominante, residual e emergente podem fazer parte da 

operação  de  análise,  pois,  quando  aplicados  a  uma  pesquisa  que  trabalha  com  dados 

importantes  que  ao  longo  do  tempo  foram se  transformando,  por  vezes  de  forma  quase 

imperceptível,  esses  conceitos  oferecem  a  necessária  contextualização  no  tempo-espaço 

cultural. Ou seja, tais noções permitem ao pesquisador trabalhar o tempo, num determinado 

contexto histórico. 

Na análise histórica autêntica, é necessário, em todos os pontos, reconhecer as inter-
relações complexas entre movimentos e tendências, tanto dentro como além de um 
domínio específico e efetivo. É necessário examinar como estes se relacionam com a 
totalidade do processo cultural, e não apenas com o sistema dominante selecionado e 
abstrato (WILLIAMS apud SILVA, 2010, p. 58).

Essas  concepções  podem  fazer-se  presente  no  processo  para  encontrar  indícios 

significativos  no material  empírico,  isto  é,  a  partir  das  vivências  e  experiências  sociais  e 

culturais se pode entender os significados das mudanças ocorridas na estrutura social e na 

vida de quem faz parte do grupo em estudo. Pode ser tanto na linguagem como na produção 

cultural, por exemplo, que foram vividos e sentidos em determinado tempo de interesse da 

pesquisa. 

A  partir  destes  elementos  que  foram  introduzidos,  criados  ou  recriados,  tanto  na 

cultura ou na vida social,  de uma determinada comunidade ou estrato social,  por exemplo, 

será possível levantar hipóteses e descrever seu percurso, ‘e de como são afetadas as tradições 

vividas, na linha do tempo em que se concentrar a pesquisa.  Neste âmbito, a análise que 

emprega os conceitos de residual, dominante e emergente, pode elenca diferente elementos de 

um estilo de vida, e a partir daí, fazer as observações e comparações, a fim de justificar o 

porquê  das  variações  de  gêneros,  contidos  no  histórico  passado  que,  contudo,  ainda 

sobrevivem no tempo.  As estratégias  utilizadas  nos  procedimentos  de inserção  das  novas 

práticas,  que  foram  embutidas  no  cotidiano  cultural  e  que  de  certa  forma  acarretaram 

alterações  que  refletiram  no  conjunto  e  respingaram  no  presente,  traduzem  a  ideia  de 

emergente, dominante e residual.

Através da noção de dominante,  é possível identificar os elementos que podem ser 

tanto  culturais,  econômicos  e  sociais  inseridos  no  contexto  social  do  grupo.   Esta  noção 

também permite reconhecer os elementos dominantes em uma dada cultura, a partir de suas 

relações,  com a finalidade de distinguir  a complexidade  como um todo, e de como essas 

relações  predominam uma sobre  a  outra.  Assim,  a  análise  da  cultura  contemporânea  é  a 
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análise  daquilo  que  se  configurou  historicamente  como dominante,  juntamente  com suas 

instituições e formações, e seus processos de imposição sobre outras forças desenvolvidas em 

paralelo (SILVA, 2010). Entretanto,  de acordo com Raymond Williams (1970) a conexão 

entre o presente, o passado e o futuro devem estar articuladas na análise da cultura.

Na análise histórica autêntica, é necessário, em todos os pontos, reconhecer as inter-
relações complexas entre movimentos e tendências, tanto dentro como além de um 
domínio específico e efetivo. É necessário examinar como estes se relacionam com a 
totalidade do processo cultural, e não apenas com o sistema dominante selecionado e 
abstrato (WILLIAMS apud SILVA, 2010, p. 58).

A concepção de residual é a busca de vestígios que podem indicar possíveis causas e 

conseqüências ou anomalias do passado que ainda estão entranhadas no presente cultural da 

sociedade.  Tal  concepção  pode  trazer  as  informações  que  precederam  as  causas  de 

determinados  acontecimentos  sociais  vividos  por  uma  sociedade,  ou  seja,  ao  longo  do 

processo histórico, novas práticas sociais emergem, valores, costumes, normas e vivências são 

substituídas ou até mesmo mescladas por novas experiências, mas permanecem resquícios e 

características  do  passado.  Logo,  essas  nuances  são  residuais.  O conceito  de  residual  faz 

referência a elementos que ainda estão em operação no presente, e que de certa forma, ao 

longo da sua trajetória na história, resistiram à cultura dominante a que era imposta. 

O residual por definição, foi efetivamente formado no passado, mas que ainda está 
ativo  no  processo  cultural,  não  só  como  elemento  do  passado,  mas  como  um 
elemento efetivo do presente. Assim, certas experiências, significados e valores que 
não  se  podem  expressar,  ou  verificar,  substancialmente,  em  termos  da  cultura 
dominante, ainda são vividos e praticados à base de resíduo − cultural bem como 
social  − de  uma instituição  ou formação social  e  cultural  anterior  (WILLIAMS, 
1979, p. 125).

Da concepção emergente é possível dizer que ela é resultado da tensão dos aspectos 

dominantes  e  residuais,  que  ao  longo  da  história  vão  se  fragmentando.  A  partir  desses 

fragmentos  é  possível  identificar  outros  aspectos  que  surgem  durante  o  processo  de 

implantação  de  novas  ações,  regras  ou  valores.  Assim,  gradativamente,  os  aspectos 

dominantes e os residuais perdem sua força diante das novas práticas sociais que emergem, 

mas não desaparecem. O que se dá é uma fusão entre o novo e o velho, pois há aspectos 

dominantes e residuais que sobrevivem ao emergente. Williams (1979, p. 127) considera essa 

articulação no modo como se estruturam as classes sociais: “É verdade que na estrutura de 

qualquer sociedade real, e em especial em sua estrutura de classes, há sempre uma base social 

para  elementos  de  processo  cultural  que  são  alternativos  ou  opostos  aos  elementos 
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dominantes”. No entanto, o autor ressalva que não há uma mera incorporação dos elementos 

emergentes, esse processo é desigual e inclui o aparato comunicacional.

A incorporação simples é mais diretamente tentada contra os elementos de classe 
visivelmente alternativos e opostos: sindicatos, partidos políticos operários, estilos 
de  vida  da  classe  operária  (incorporados  no  jornalismo,  na  publicidade  e  no 
entretenimento  comercial  “populares”).  O  processo  de  aparecimento,  nessas 
condições, é então um movimento constantemente repetido, e sempre renovável [...].  
(WILLIAMS, 1979, p. 127)

Do conceito  de  emergente  também  é  possível  dizer  que  é  o  resultado  do  que  o 

dominante e o residual trazem para o contexto histórico, quando entram em confronto, isto é, 

quando novas práticas e valores, que podem ser tanto sociais ou culturais,  são inseridas e 

intituladas  como dominantes,  há certa discordância do que pode,  do que deve ou não ser 

assumido como novas inclinações da sociedade.  Com isso, surgem os meios de resistência 

que tentam inserir ou fazer adaptações das novas práticas. Isto significa que no histórico de 

determinada  sociedade  em estudo,  através  das  noções  residual,  dominante  e  emergente,  é 

possível diagnosticar que num determinado espaço de tempo, houve momentos de tensão, 

disputa e dominação, cuja intenção era ressaltar um elemento como dominante. No entanto, 

nesse  exame,  os  resultados  não  apontaram em um sentido  único,  pois  durante  quaisquer 

espaços de tempo que sejam focados, o dominante inclui em sua processualidade tanto as 

novas práticas culturais que emergem quanto os aspectos residuais que permanecem. 

Isso se faz notar quando se examina, por exemplo, a questão da segregação tanto na 

sociedade sepeense, bem como na coluna social, e os eventos sociais de brancos e negros, que 

agregam em vestígios de questões dominantes que foi as diferenças raciais, residuais quando 

essas diferenças foram contempladas com novos valores e emergente com as novas ações.  
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QUADRO 2: Esquema para melhor compreensão do processo dos conceitos de 

dominante, residual e emergente, de Raymond Williams

  passado   presente                          tensionados             presente   presente

                                                     futuro   presente

2.9 Visibilidade Midiática 

Os  meios  de  comunicação  têm  uma  ética  a  seguir  e  responsabilidade  sobre  a 

informação  veiculada,  decidindo  o  que  pode  ou  não  ser  considerado  um  acontecimento 

jornalístico. A seleção das informações se dá sob determinadas regras editoriais, e o contexto 

desses acontecimentos e os atores neles envolvidos de alguma forma são afetados.  No artigo 

em que  comentava  uma  notícia  que  saíra  em dois  grandes  jornais  do  Brasil  ― de  uma 

empresa  que  recusava  funcionários  “de  pele  escura  para  trabalhar”  ―  Sodré  (2005) 

exemplifica como a mídia trata as questões raciais.  Segundo o autor, o assunto não ganhou 

grandes proporções, mas abriu uma discussão no meio jornalístico sobre problemas raciais, 

colocando  em  pauta  acontecimentos  que  não  costumam  estar  presentes  nos  meios  de 

comunicação, como o racismo. O autor declara que há dois motivos para a não visibilidade do 

negro na mídia:

A negação – Do mesmo modo como as elites de hoje rejeitam o racismo doutrinário  
ou evitam a pecha de "sujeitos da discriminação", a mídia tende a negar a existência  
do racismo, a não ser quanto este aparece como objeto noticioso, devido à violação 
flagrante desse ou daquele dispositivo anti-racista ou a episódicos conflitos raciais.  
O recalcamento – Tanto no jornalismo como na indústria cultural em seus diferentes 
modos  de  produção,  costuma-se  recalcar  aspectos  identitários  positivos  das 
manifestações simbólicas de origem negra. Assim é que, quando se fala do vitalismo 
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cultural  da  música  popular  brasileira,  não  se  acentua  suficientemente  a  sua 
proveniência nem o papel tático que tem desempenhado nas relações interraciais. O 
mesmo acontece quando se trata de vultos importantes da História,  das artes,  da 
literatura.  É  frequente  encontrarem-se  profissionais  competentes  da  mídia 
completamente ignorantes no que diz respeito à História do negro no Brasil ou nas 
Américas (SODRÉ, 2005, p. 1).

O  autor  acrescenta  que  os  profissionais  de  imprensa  não  são  sensibilizados  pela 

problemática dos negros, pois, além do fato de haver poucos negros na mídia, esta se pauta 

pelos imperativos  do comércio e da publicidade,  pouco interessados em questões  como a 

discriminação do negro ou de quaisquer outras minorias.

Na América Latina, segundo Martín-Barbero (2003), a comunicação está relacionada 

com a cultura, e na prática da comunicação o que existe é uma homogeneidade de conteúdos, 

a partir da visão hegemônica.

A comunicação é percebida como cenário do cotidiano, do reconhecimento social, 
da  constituição  e  expressão  dos  imaginários  a  partir  dos  quais  as  pessoas 
representam aquilo que temem ou o que têm direito, seus medos e suas esperanças.  
O que significa que neles não apenas se reproduz ideologia, mas também se refaz a 
cultura das maiorias,  não somente se comercializam formatos,  mas recriam-se as 
narrativas nas quais se entrelaça o imaginário mercantil como a memória coletiva 
(BARBERO, 2003. p. 63).

Nas narrativas do cotidiano através dos meios de comunicação há certa divisão social 

nas  formas  de  descrever  os  negros  como  pobres,  desvalorizados  social  e  culturalmente, 

marginais e inferiores aos brancos. Já os brancos são descritos como os únicos possuidores de 

poder,  status social,  superioridade  sobre todas  as  etnias  e  sobrevalorização  cultural.  Uma 

competição social  que segundo Martín-Barbero (2003) se constitui  em uma discriminação 

implícita desde suas formas difusas até o racismo, enraizando-se no tecido social.

Já Francisco (2000) acredita  que a diferença entre  negros e  brancos na mídia está 

relacionada  a  questões  identitárias  e  se  localiza  na  linguagem.  Segundo  ele,  trata-se  de 

alternativas para o modo como se vê e se é visto socialmente:

A identidade é jogo de semelhança e diferenciação, e esse jogo é linguageiro. Esse 
jogo conforma um modo de ver  a  si  mesmo como idêntico e ver  o outro como 
diferença,  mas  diferença  concebida  como  tal  e,  portanto,  diferença  como 
reafirmação do si mesmo ou da mesmidade. Há, portanto, modos de ver o negro (e 
de ver o branco) que convém estudar, pois que aparecem na produção de noticiários 
e  de  reportagens,  nos  jornais  impressos  brasileiros,  assim  como  na  produção 
jornalística ou cultural radiofônica ou televisiva (FRANCISCO, 2002, p. 26). 

Para Ramos (2002), o racismo não se reproduz na mídia (nem, via de regra, em outros 

âmbitos  da  sociedade  brasileira)  através  da  afirmação  aberta  da  inferioridade  e  da 
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superioridade, através da marca da racialização ou de mecanismos explícitos de segregação. 

Contudo, o discurso midiático tem o poder de posicionar o negro através de dispositivos de 

denegação, de recalque, de silêncio e de invisibilidade, que muitas vezes não são perceptíveis. 

Mas  eles  existem,  e  deixam  transparecer  a  questão  das  diferenças  raciais  no  contexto 

midiático.

2.10 Coluna Social 

A questão da visibilidade do negro, que este trabalho investiga na coluna social de um 

jornal da pequena cidade de São Sepé, é algo que perpassa a mídia como instituição produtora 

de discurso social nesta editoria. E para uma melhor compreensão é importante descrever o 

que  é  uma  coluna  social,  de  como  surgiu,  quem  nela  pode  aparecer,  quais  os  assuntos 

publicados e a quem são direcionados. 

 A coluna social dos jornais brasileiros foi adaptada do colunismo norte-americano que 

marcou  as  décadas  de  50,  60  e  70  do  século  XX.  Nos  Estados  Unidos,  desde  1920  o 

colunismo social já tinha grande prestígio e as gossip collums (colunas de fofocas) criadas por 

Walter Winchell se tornavam sucesso de público.

Quando a coluna de Winchell apareceu primeiramente em 1920 no diário New York 
Evening  Graphic,  editores  de  jornais  concorrentes  viram  o  que  ela  fizera  pela 
circulação do periódico e rapidamente trataram de providenciar suas próprias gossip  
columns. Logo, a maior parte dos jornais no país continha pelo menos uma coluna 
de fofocas e muitos traziam quatro ou mais. Entre as décadas de 1930 e 1940, estas 
colunas  eram  parte  integral  dos  jornais,  e  os  colunistas  sociais  eram  amados  e 
mesmo respeitados pelo público (WALLS apud SOUZA, 2008, p.72).

No Brasil, havia periódicos que circulavam pelos grandes centros do país, cuja linha 

de produção de informação seguia um modelo francês, de tendência mais literária. Jornalistas 

que trabalharam em alguns dos maiores e mais conceituados jornais norte-americanos foram 

os responsáveis por mudanças no modo de fazer jornal no Brasil.  Maurício Maria (2008) 

aponta algumas dessas mudanças:

Técnicas como o lead e a “pirâmide invertida”, implantação de novos cargos nas 
redações dos jornais, como o copy-desk, e a adoção e criação de manuais de redação 
passaram  a  moldar  a  prática  jornalística  dos  grandes  centros  brasileiros,  sendo 
somente  décadas  mais  tarde  difundido para  as  capitais  menores  e  outras  cidades 
brasileiras (MARIA, 2008, p.2).

Estas transformações que ocorreram nas redações se consolidaram e se mantêm até 

hoje  no meio  jornalístico  brasileiro.  Considerado  um gênero  jornalístico,  o  colunismo ou 
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coluna social foi fruto desta nova fase, ou melhor, a nova forma de construir a informação que 

começou com os americanos e logo foi trazida para as páginas dos jornais brasileiros. Um 

primeiro ponto na definição do que é uma coluna social e de sua importância na sociedade é 

que inicialmente ela expressava a opinião de quem a redigia ou do veículo ao qual o colunista  

estava vinculado, tendo como temas assuntos ligados às grandes famílias da alta sociedade 

(MARIA, 2008).

Nas colunas,  havia  relatos  de festas,  informações  fúteis,  curiosidades,  perpassando 

desde  peculiaridades  políticas  à  vida  de  socialites,  fofocas  sobre  milionários,  artistas  e 

celebridades da época. Para Sodré (2003) até hoje é possível verificar informações sobre esses 

segmentos na coluna social, e, sob o seu ponto vista a coluna social ajudou a construir uma 

“mitologia  pequeno-burguesa” sinalizando  aqueles  que  tinham  poder,  oferecendo-lhes 

visibilidade. 

A função histórica da "coluna social" era a de consagrar a modernização dos estilos 
de  vida  das  elites.  Em  termos  mais  diretos,  tratava-se  da  chegada  à  coalizão 
dominante no Brasil de setores ponderáveis da burguesia industrial e mercantil, que 
depois da Segunda Grande Guerra foi aos poucos tomando o lugar da classe agrário-
exportadora. A temperatura ideológica deste gênero, ou seja, aquilo que constituía o 
"tom" jornalístico da visibilidade social da nova fração de classe no poder, consistia 
na celebração de sinais exteriores de consumo conspícuo (SODRÉ, 2003, p, 1).

Além da alta sociedade,  havia aqueles que não tinham a mesma pompa social  dos 

“colunáveis”, mas ansiavam alçá-la. Para esses, a coluna era um mecanismo de inclusão na 

elite. Desta forma, as colunas sociais passam a ser um importante meio de inserção desses 

novos ricos nas “altas rodas”, bastava ter (várias vezes) seus nomes veiculados em alguma 

coluna social de prestígio. E não era menor o prestígio adquirido pelos próprios colunistas. 

Maria  (2008)  cita  alguns  desses  nomes,  que  segundo  o  autor  foram menos  críticos  com 

relação a  temas  políticos  do que os  seus  colegas  norte-americanos,  além de  darem outro 

significado a eventos trazidos dos Estados Unidos para a sociedade brasileira:

Jacinto de Thormes e Ibrahim Sued, o paulista Tavares de Miranda, entre outros, 
seriam mais sutis em suas críticas políticas. “A lista das dez mais elegantes era coisa 
americana, mas as listas americanas não tinham a dimensão que estas ganharam aqui 
no Brasil”. Assim se referiu Manuel Bernardes Müller (Jacinto de Thormes) a uma 
das  práticas  do  colunismo norte-americano  que  ele  iria  se  inspirar  no  início  da 
década de 50 e que o levaria a ser reconhecido no Brasil como o criador do moderno 
colunismo social brasileiro (MARIA, 2008, p.6).

Ibrahim Sued foi um dos grandes colunistas e influenciador das colunas sociais no 

Brasil na década de 50. Escrevendo uma coluna diária - Zum-Zum - que começou a circular 
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em 1951 no jornal Vanguarda, o jornalista criou um estilo próprio de noticiar o mundo e a 

elite carioca através de suas notas. Em 45 anos de imprensa, ele inovou o colunismo social 

dando-lhe nova perspectiva, nova abordagem, nova estrutura e linguagem.

Desde o começo,  Ibrahim se  destaca  por seu estilo  pessoal,  franco,  sarcástico  e 
agressivo. E seu texto apresenta notas curtas e diretas, mesclando informações sobre 
a vida mundana com notícias sobre política e economia ou eventos internacionais. 
Para muitos, ele é o 'pai' do colunismo social (TRAVANCAS, 2000, p.1).

Ibrahim  Sued  teve  suas  colunas  veiculadas  nos  jornais  o  Globo,  Manchete,  Diário 

Carioca, Gazeta de Notícias entre outros. Sua originalidade na forma de abordar diversos temas 

foi  o  que  lhe  deu  notoriedade  e  visibilidade  para  além do  ambiente  dos  jornais  nos  quais 

trabalhou.  Segundo o próprio Ibrahim Sued, seus feitos foram de grande importância para o 

jornalismo de hoje: 

Ninguém pode negar que o colunismo na imprensa brasileira é uma especialidade 
imprescindível nos tempos atuais. E para este colunista isto constitui uma vitória que 
agora  é  reconhecida  por  todos,  inclusive  por  aqueles  que  tanto  nos  combatiam. 
Contribuímos para  transformar  esse gênero  do jornalismo, que até  então  era um 
simples “bico” para aqueles que o praticavam em uma profissão honesta, honrada e 
valiosa dentro da nossa imprensa (SUED apud TRAVANCAS, 2000, p.1). 

Logo, os acontecimentos relacionados às notícias sociais da coluna incluíam a opinião, 

a posição sobre o assunto, o relato e estilo do colunista do jornal.  Segundo Travancas o estilo 

adotado por Ibrahim ao fazer a coluna social deixa dúvidas sobre o gênero dos relatos que 

compõem a produção de sua coluna. Desta forma, ela recorre a Melo (1994), para ressaltar 

que o tipo de texto que Ibrahim Sued apresenta nas páginas de jornal deve ser entendido como 

coluna, no sentido de ser “um mosaico, estruturado por unidades curtíssimas de informação e 

opinião, caracterizando-se pela agilidade e pela abrangência” (MELO  apud  TRAVANCAS, 

2000, p. 1). 

Marques de Melo (1994) se refere à coluna social como uma seção fixa, que contém 

comentários  rápidos,  muitas  vezes  sobre  situações  emergentes,  mais  pessoal  e  redigida 

livremente pelo colunista. Segundo o autor, trata-se de um produto jornalístico do gênero de 

opinião, mas que também tem caráter informativo, já que a coluna registra, embora de forma 

levemente persuasiva, o que está ocorrendo na sociedade.

Trata-se,  portanto,  de  um  mosaico,  estruturado  por  unidades  curtíssimas  de 
informação e de opinião, caracterizando-se pela agilidade e pela abrangência.  Na 
verdade, a coluna cumpre hoje uma função que foi peculiar ao jornalismo impresso 
antes do aparecimento do rádio e da televisão: o furo. Procura trazer fatos, idéias e 
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julgamentos em primeira mão, antecipando-se à sua apropriação pelas outras seções 
dos jornais, quando não funciona como fonte de informação (MELO, 1994, p. 136). 

De acordo com o autor, a coluna não se limita a emitir uma simples opinião, promove 

reflexão  sobre  tudo  o  que  ocorre  na  sociedade;  contém  críticas  tanto  positivas  quanto 

negativas do colunista responsável pela publicação dos fatos sociais. Contudo, ao longo das 

décadas este formato sofreu variações na sua posição nos jornais. 

Historicamente a coluna originou-se dentro da antiga diagramação vertical, em que 
as matérias eram dispostas de cima para baixo, passando, se necessário, à coluna 
vizinha. Hoje, com a diagramação horizontal, a coluna já não mais ocupa o espaço 
disposto verticalmente e se alarga pelo espaço fronteiriço estruturado por unidades 
curtíssimas  de  informação  e  de  opinião  caracterizando-se  pela  agilidade  e 
abrangência (MELO, 1994, p. 136). 

Segundo o autor,  a  coluna social  tem como uma característica  a personalidade  do 

redator, pois ele é considerado o grande influenciador na forma de como são publicados os 

fatos e acontecimentos da vida social,  que têm sua marca, isto é, ele é reconhecido e tem 

visibilidade  pelo  seu  trabalho.  A  coluna  social  se  enquadra  em  um dos  quatro  tipos  de 

colunismo, conforme seus conteúdos: 

A coluna padrão se dedica aos assuntos editoriais de menor importância (...) apenas 
sugerindo tendências  ou propondo padrões  de  julgamento.  A coluna  miscelânea, 
combinação de prosa e verso (...) não se prende a nenhum assunto, incluindo uma 
grande variedade de temas e atribuindo uma certa dose de humor e sarcasmo aos 
assuntos tratados. Coluna de mexericos - centralizada em pessoas, principalmente as 
figuras  de  alta  sociedade,  as  personalidades  famosas,  ou  no  caso  de  pequenos 
jornais, às pessoas de destaque na comunidade. Divulga confidências, indiscrições, 
faz  elogios,  impõe sanções  comportamentais.  [...]  Coluna sobre  os  bastidores  da 
política {...} situa o leitor no mundo (MELO, 1994, p. 138).

Melo (1994) ressalta ainda a ligação do colunismo social com a publicidade, da arte e 

de objetos valiosos, bem como com os profissionais de relações públicas, que dela se valem 

para projetar a imagem de seus clientes — empresas, políticos, artistas, marcas, produtos entre 

outras manifestações que através da visibilidade na coluna são reconhecidos e têm alimentada 

a sua vaidade.  

Essa utilização da coluna social pelas relações públicas, resultado de um pacto não 
explicito  entre  colunista  e  suas  fontes  de  informação,  fundamenta-se  naquele 
principio enunciado por  Lazarsfel  e  Merton  o de que os meios de comunicação, 
particularmente a imprensa, conferem status. Aparecer em letra de forma significa 
ganhar projeção e obter simpatia (MELO 1994, p. 139).
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Como se pode observar a coluna social do jornal tem um direcionamento a um público 

alvo que é minoria na sociedade, as pessoas muito ricas, os políticos e estrelas de cinema que 

através  da  coluna  social  se  promovem.  O  colunista  do  jornal  seria  um portal  para  essa 

projeção, oferecendo status e promovendo o consumo na sociedade. Na pesquisa realizada por 

Anamaria  Kovacs  sobre  a  representação  que  as  colunas  sociais  do  Rio  de  Janeiro,  por 

exemplo, há vários elementos expressivos como nota mundana, nota crítica, a nota cultural, 

nota  política  e  econômica,  bem como  rumores  nas  colunas  sociais  publicadas.  A  autora 

constatou que além divulgar os acontecimentos sociais, elas teriam outras funções que ela 

define da seguinte maneira:

Colocar em evidência os personagens-paradigmas, ou seja, (...) promover, através 
destes personagens, todo um setor da indústria de consumo e de lazer. Confirmou 
também aquela função de psicoterapêutica: relaxar as tensões e frustrações da vida 
real. Também trata-se de uma montagem de notícias que interessam aos leitores que 
são notícias (membros da classe A), àqueles que gostariam de ser notícia (a massa) e 
àqueles que se interessam  por outros assuntos divulgados pela coluna — culturais,  
econômicos, políticos — e que servem de pretexto para leiam, também, a parte dos 
mexericos (KOVACS apud MELO 1995, p. 141).

Melo (1994) ressalta ainda o hibridismo da coluna, cuja identidade se constrói entre a 

crônica literária, de um lado, e o noticiário, do outro. A coluna social, na visão de Coutinho:

é a prática de tornar tudo mundano. [...] tudo é uma festa, uma festa, uma festa. Tudo 
passa pelo olhar de uma certa ala da burguesia que consome tanto a cultura, como 
automóveis,  jantares  e  viagens. É a ala dourada, que trabalha pouco e cujo ritual 
antropofágio consiste exatamente nisso: a vida deve ser  devorada (COUTINHO 
apud MELO, 1994, p. 145).

Os conceitos aqui apresentados do que pode ser uma coluna social demonstra que as 

suas atividades  estão relacionadas  relativamente ao jornalismo,  porém o que muda são as 

informações que são um tanto opinativas, já que é o colunista tem grande influência do que 

pode ou não ser notícia na coluna, sendo essas provenientes da vida social das pessoas da alta 

sociedade e celebridades, o lazer, as fofocas, assuntos da cultura, também promover pessoas e 

evento sociais  entre outras atividades  que tenham relevância para ser publicada na coluna 

social de um jornal. 

Os exemplos que se encontras em anexo2 são da coluna social do Jornal Correio do 

Povo. Nela é possível conferir alguns pontos que (Mello 1994) e (Travancas 2000) descrevem 

sob o que é a seção.  A coluna é apresentada em apenas numa página que é dividida em três 

partes. A primeira uma coluna no lado esquerdo da página que fala de assuntos relacionado ao 
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cinema, da divulgação de eventos que ocorrem na capital e evento de empresas privadas. A 

parte maior fica com os assuntos e fotos relacionados aos clubes e também há informações de 

presenças de pessoas ilustres e pessoas da alta sociedade que circulam na capital. A terceira 

parte é uma miscelânea de informações locais e do Brasil em que os assuntos são variados 

como informações sobre celebridades, música, teatro, cinema e homenagens. 

Já a coluna social  do jornal  Apalavra  de São Sepé porta-se um tanto diferente da 

coluna social do Correio. Na sua apresentação, os assuntos estão relacionados basicamente 

nos eventos sociais de clubes da cidade.  Em maior número estão os eventos do Clube do 

Comércio e festas privadas da alta sociedade. A pequena diferença está em alguns assuntos 

que integram a coluna, como nascimento, nova decoração da casa, viagens para várias partes 

do  Brasil,  para  o  capital  Porto  Alegre  e  inclusive  a  cidade  de  Santa  Maria,  bem  como 

falecimentos,  aniversários,  casamentos,  concursos  de  beleza,  formaturas  entre  outros.  Os 

textos têm no máximo um parágrafo e não há separação das informações, o seja, todas estão 

localizadas num quadro no lado esquerdo da página, uma embaixo da outra.
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 3. METODOLOGIA 

Neste capítulo,  está  descrito  o percurso metodológico  adotado no estudo,  que  tem 

como finalidade analisar qual era a visibilidade social dos negros no espaço da coluna social 

do jornal Apalavra, através da publicação e divulgação dos eventos do Clube do Comércio e 

do Visconde do Rio Branco.

Com o intuito de responder ao problema da pesquisa, selecionou-se como corpus a ser 

analisado o material dos arquivos do jornal Apalavra das décadas de 1950, 1960, 1970, 1980, 

1990, 2000 e de 2004 (quando se encerraram as atividades do Clube do Visconde). Dessa 

forma,  foram selecionados  os  seguintes  documentos,  que  se  encontram nos  anexos  deste 

trabalho:

Ano de 1966 – registros da coluna social dos dias 01, 08, 22 e 29 de janeiro; 12, 19 e 

26 de fevereiro; 5 de março; 2, 9, 16 e 30 de abril; 28 de maio; 4, 11 e 18 de junho; 2 e 23 de  

julho; 6, 13, 20 e 27 de agosto; 10 e 17 de setembro; 8, 15 e 28 de outubro; 26 de novembro, 

3,10,17 e 25 de dezembro. 

Ano de 1971 − registros da coluna social dos dias 16,30 de janeiro, 20 de fevereiro, 13 

de março, 12, 28 de junho, 03 de julho, 06 de agosto, 11 de setembro, 09 de outubro, 13 de 

novembro, 08 de dezembro. 

 Ano de 1980 – registros da coluna social dos dias 2 e 16 de fevereiro, 1º de março, 17, 

e 24 de maio, 7 e 21 de junho, 15 de novembro. 

Ano de 1990 – registros da coluna social dos dias 13 de janeiro, 21,28 de abril, 01 de 

setembro, 3, 17, 24 de novembro, 8 e 15 de dezembro.

Ano de 2000 – registros da coluna social dos dias 1º, 8, e 29 de janeiro, 29 de abril, 20 

de maio, 8, 15 de julho, 26 de agosto, 21 de outubro, 2, 30 de dezembro.

Ano de 2004 – registros da coluna social dos dias 8 de maio, 18 de setembro, 25 de 

setembro, 7 e 16 de outubro; 4 e 12 de novembro. 

 E para atingir  os objetivos da pesquisa, os procedimentos metodológicos assim se 

organizaram:

a) Quanto à natureza da pesquisa: quantitativa e qualitativa.

b) Quanto ao tipo da pesquisa: descritiva.

c) Quanto  à  coleta  de  dados:  pesquisa  bibliográfica  (dados  de  fundamentação 

teórica), pesquisa documental (os registros da coluna social no período selecionado 

para compor o corpus do trabalho).

46



d) Quanto ao método norteador das análises: método comparativo articulado à crítica 

diagnóstica preconizada por Kellner (2001).

Assim, esclarece-se, inicialmente, que quanto à natureza este estudo é tanto qualitativo 

quanto  quantitativo.  O  aspecto  quantitativo  contempla  o rigor  na  busca  de  dados  que 

demonstram, através da quantidade de entradas na coluna social, a representatividade de cada 

um dos clubes no contexto da cobertura jornalística do jornal Apalavra aos eventos de negros 

e brancos.

Já a aplicação da pesquisa de natureza qualitativa neste trabalho visa ao surgimento de 

aspectos importantes para a percepção e compreensão do tema como um todo, o que abre 

espaço para as interpretações e questionamentos que se desenvolvem no capítulo dedicado à 

análise dos dados coletados no jornal APalavra.

Os  dados  podem  ser  definidos  como  “fragmentos  e  peças  de  informações 
encontradas no ambiente” (Merriam,  1998, p.  70),  que são coletados de maneira 
sistemática  para  proporcionar  a  base  de  evidências  a  partir  da  qual  são  feitas 
interpretações  e  declarações  destinadas  a  desenvolver  o  conhecimento  e  o 
entendimento relacionado a uma questão ou problema de pesquisa [...] a quantidade 
de dados coletados ou registrados,  as fontes a partir  das quais são coletados e o 
período de tempo que eles compreendem introduz diretamente a questão de como o 
pesquisador constrói o conjunto de dados para um determinado projeto, e como este 
projeto  molda  e  apóia  uma  particular  “versão”  dos  eventos  (LANKSHEAR  E 
KNOBEL, 2008, p. 149-150). 

Na  pesquisa  de  natureza  qualitativa,  há  o reconhecimento  da  subjetividade  do 

pesquisador  que,  fazendo  uso  da  flexibilidade  e  da  criatividade,  vai  ao  encontro  da 

compreensão  do  significado  dos  dados  coletados,  descrevendo-os  e  analisando-os.  Para 

Michel  (2005,  p.  33),  “na  pesquisa  qualitativa  o  pesquisador  participa,  compreende  e 

interpreta.”

Trata-se  também de uma pesquisa do tipo  descritivo,  já  que  se  dedica  a  delinear, 

através da coluna social do jornal Apalavra, as características dos grupos que frequentavam os 

dois clubes de São Sepé: brancos e negros. Gil afirma que as pesquisas do tipo descritivo “têm 

como  objetivo  primordial  a  descrição  das  características  de  determinada  população  ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2008, p. 44).

Para  a  obtenção  dos  dados,  elegeu-se  a  pesquisa  bibliográfica,  para  compor  o 

referencial  teórico  do trabalho,  e  fazendo uso da coleta  de  dados documentais  em fontes 

secundárias, ou seja, os registros relativos às colunas sociais, no acervo do jornal Apalavra. 

Além disso,  utilizou-se a técnica  da entrevista  semi-aberta,  para ouvir  as declarações  dos 
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presidentes, colunistas e frequentadores de ambos os clubes focalizados neste trabalho final de 

graduação.

Depois  de definir  o  tema  de estudo,  a  pesquisa bibliográfica  é  uma das  primeiras 

etapas quando se planeja o trabalho de investigação. Nela está o contexto da história a ser 

pesquisada, que vai desde a identificação, localização e obtenção da bibliografia pertinente 

sobre o assunto, até a apresentação de um texto sistematizado (STUMPF, 2005). A pesquisa 

bibliográfica  deste  estudo  corresponde  aos  conteúdos  apresentados  no  segundo  capítulo, 

dedicado aos conceitos e teorias que compõem sua fundamentação teórica.

No tratamento dos dados se inclui a reunião do material coletado, no caso, os arquivos 

do jornal Apalavra,  teve o amparo da pesquisa documental,  que muitas vezes pode servir 

como método e técnica de estudo. Talvez esse modelo de pesquisa não seja muito utilizado 

nos estudos da comunicação, mas pode ser de grande contribuição já que a comunicação não 

possui suas próprias técnicas.

O uso da análise documental pelos estudiosos do campo da comunicação no Brasil 
não apresenta a mesma tradição em parte por constituir um recorte mais recente do 
campo científico,  em constante e  mutante processo  de delimitação,  o  recurso  da 
análise  documental  costuma  ser  utilizado  no  resgate  da  história  de  meios  de 
comunicação,  personagens  ou  períodos.  As  fontes  mais  comuns  são  os  acervos 
impressos  (jornais,  revistas,  catálogos,  almanaques).  Mas  também  serve  como 
expediente  a  consulta  a  documentos  oficiais,  técnicos  ou  pessoais  (arquivos 
particulares reunindo originais), sendo esta última categoria mais rara e realizada 
apenas quando o acesso é permitido ao pesquisador (MOREIRA, 2005, p. 269-270).

No caso do estudo em questão, o recurso de análise documental atende e contempla as 

necessidades da pesquisa, pois reúne registros e informações sobre o Clube do Comércio e o Clube do 

Visconde, em especial na seção da coluna social. Esses documentos  foram coletados através da 

fotografia − pois não havia outro meio de adquirir os documentos, sendo que os arquivos eram 

grandes, não havia como escanear e nem retirar do local.  Depois de ser verificado cada ano do 

jornal proposto na pesquisa, todas as coluna sociais em que constavam informações dos dois 

clubes foram fotografadas para posterior análise. Logo, essas informações foram contabilizadas 

para verificar  quantitativamente os registros relativos ao Clube do Comércio e ao Clube do 

Visconde, e assim  ter a confirmação de quem teve mais visibilidade na coluna social do Jornal A 

palavra de São Sepé. Assim que foram coletados os dados, a análise ofereceu o embasamento 

para traçar a quantidade de publicação das notícias dos dois clubes no espaço de tempo  que a 

pesquisa se propôs .

Já a técnica de entrevista,  especificamente a entrevista semi-aberta, foi aplicada na 

pesquisa para obter um apanhado de registros de informantes como diretores dos clubes e 
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sócios da época, bem como o colunista social do jornal, já que eles vivenciaram o período. 

Esse  instrumento  de  pesquisa  contribui  e  incrementa  as  informações  que  não  estão 

disponíveis no jornal.  Sua aplicabilidade pode trazer  resultados importantes,  uma vez que 

Duarte (2005) acredita que este tipo de entrevista ajuda o pesquisador no sentido de buscar 

tratar a amplitude do tema, apresentando cada pergunta o mais aberta possível. 

Ela conjuga a flexibilidade da questão não estruturada com um roteiro de controle. 
As  questões,  sua  ordem,  profundidade,  forma  e  apresentação,  dependem  do 
entrevistador,  mas  a  partir  do  conhecimento  e  disposição  do  entrevistado,  da 
qualidade das respostas, das circunstâncias da entrevista. (...) O roteiro exige poucas 
questões, mas suficientemente amplas para serem discutidas em profundidade sem 
que haja interferências  entre elas ou redundâncias.  A entrevista  é  conduzida,  em 
grande medida, pelo entrevistado valorizando seu conhecimento, mas ajustada ao 
roteiro do pesquisador. (...) Uma vantagem desse modelo é permitir uma estrutura 
para  a  comparação  de  respostas  e  articulações  de  resultados,  auxiliando  na 
sistematização  das  informações  fornecidas  por diferentes  informantes.  (DUARTE 
2005, p. 66-67) 

 Com esta metodologia de resgate de elementos históricos, é possível recuperar relatos 

de quem viveu a época. A pesquisa, neste âmbito, pode reunir informações que não estão em 

papel ou em outra forma de registro, e sim o que as pessoas vivenciaram nos tempos das 

marcantes diferenças sociais.  Para as entrevistas foram selecionadas quatro pessoas: Sérgio 

Machado,  que de  1988 a 2006 assinou a  coluna  social  do jornal  Apalavra;  Pedro Altino 

Machado Pinto, presidente do Clube do Comércio de 1989 a 1999; a aposentada Eva Correa, 

antiga frequentadora do Clube Visconde do Rio Branco; e José Elpídio Santana, Presidente do 

Visconde  de  1972  a  1974  e  membro  da  diretoria  desde  então.  A  partir  das  perguntas 

transcritas  em anexo  2  ,  foi  possível  saber  muito  mais  do  que  se  passava  na  sociedade 

sepeense em relação a separação social que havia entre negros e brancos.

Por fim, como caminho para se chegar aos resultados obtidos, buscou-se o apoio do 

método  comparativo  articulando-o  à  crítica  diagnóstica.  O método  comparativo,  para  Gil 

(1999, p.34), consiste em proceder “a investigação de indivíduos, classes, fenômenos ou fatos, 

com  vistas  a  ressaltar  as  diferenças  e  similaridades  entre  eles”.  Este  método  vem 

complementar  o  presente  estudo,  no  sentido  de  oferecer  a  perspectiva  comparativa  para 

instrumentalizar as análises dos espaços dedicados a eventos de negros e de brancos na coluna 

social  do jornal. Já a crítica diagnóstica,  desenvolvida por Kellner, configura-se no recurso 

analítico apropriado para articular a investigação desta pesquisa com a fundamentação teórica 

que  se  norteou  ao  amparo  dos  Estudos  Culturais,  teoria  crítica  que  neste  trabalho  está 

representada  pelos  conceitos  de  Raymond  Williams  e  Stuart  Hall.  Isso  porque,  a  crítica 

diagnóstica 
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utiliza a cultura da mídia para  diagnosticar as inclinações e tendências sociais, lendo 
em suas entrelinhas  as  fantasias,  os  temores,  as  esperanças  e  os  desejos  que  ela 
articula. Um diagnóstico crítico também analisa o modo como a cultura da mídia provê 
recursos  para  a  formação  de  identidades  e  promove  políticas  reacionárias  ou 
progressistas - ou então põe à disposição textos e efeitos ambíguos, que podem ser 
utilizados de várias maneiras (KELLNER, 2001, p. 15).

Trata-se de uma perspectiva crítica que, de acordo com o autor, “usa a história para ler 

os textos e os textos para ler a história” (KELLNER, 2001, p. 153), o que facilita o exame dos 

documentos  que  compõem o corpus  desta  pesquisa,  bem como as  entrevistas  que  visam 

recuperar  um  pouco  da  história  de  um clube  que  tanto  significou  para  a  construção  de 

identidades dos negros que tiveram sua vida social acolhida pelo Visconde.

Sob tais aspectos e percursos metodológicos buscou-se aplicar os conceitos teóricos à 

prática, cumprindo assim com o objetivo do trabalho para a elaboração deste relatório com os 

resultados. Depois de confirmada as propostas da metodologia é hora da preparar e aplicar os 

instrumentos que neste caso são a coleta de dados, a análise documental e as entrevistas para 

que sejam feitas as análises da coluna social do jornal Apalavra. 

4 ANÁLISE DOS DADOS

Para melhor compreender as referências teóricas aplicadas ao  corpus desta pesquisa 

através da metodologia escolhida, é importante que se faça descrição detalhada do material 

encontrado nos arquivos do jornal Apalavra. A coleta dos dados, isto é, a seleção das colunas 

sociais do jornal Apalavra se deteve nos anos de 1966, 1971, 1980, 1990, 2000 e 2004, cada 

um deles representando uma década. Os jornais de 1960 e 1970 seriam a sequência inicial, 

porém eles não estavam disponíveis no arquivo, pois foram extraviados.  Logo os anos de 

1966 e 1971 entraram na pesquisa para suprir a falta destes documentos. No total foram seis 

anos,  um ano  de  cada  década  pesquisada,  que  aqui  se  apresentam  para  verificar  qual  a 

visibilidade que um meio de comunicação como o jornal Apalavra deu ao negro, por meio de 

sua coluna social. 

O jornal Apalavra de São Sepé teve sua primeira publicação no dia 1º de janeiro de 

1950, e em 2011 ele completou 61 anos circulando na cidade e região, com as principais 

notícias. Nos seus anos iniciais de publicação, o jornal, cujas matérias eram datilografadas, à 

máquina de escrever, contava com apenas quatro páginas, sendo a coluna social localizada na 

última delas.
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Por se tratar  de um município do interior,  as questões raciais  eram bem fortes até 

meados do ano 2000, sendo que, na cidade, negros e brancos não frequentavam os mesmos 

eventos sociais, cada um tinha seu espaço social.  Na sede do Clube do Comércio, que fica na 

Rua Cel. Veríssimo, nº 1000, no centro da cidade, é onde são encontradas as pessoas de pele 

branca, com alto padrão de vida como agropecuaristas, fazendeiros, médicos, advogados e 

comerciantes locais. Já na sociedade recreativa Visconde do Rio Branco, os sócios eram na 

sua totalidade negros, das classes média e baixa.

O material coletado — entradas dos clubes do Comércio e Visconde do Rio Branco — 

como mostra o quadro abaixo, é proveniente das seis décadas e está composto por 75 colunas 

sociais do jornal Apalavra, a serem analisadas de maneira a permitir encontrar as respostas 

para o problema de pesquisa. 
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        QUADRO 3 – Entradas nas Colunas Sociais 

Mês COMÉRCIO VISCONDE Mês COMÉRCIO VISCONDE

Jan 3 0 Jan 2 0

Fev 3 0 Fev 1 0

Mar 1 0 Mar 1 0

Abr 4 0 Abr 0 0

Mai 1 0 Mai 0 0

Jun 4 0 Jun 2 0

Jul 2 0 Jul 1 0

Ago 4 0 Ago 1 0

Set 2 0 Set 1 0

Out 3 0 Out 1 0

Nov 1 0 Nov 1 0

Dez 4 0 Dez 0 0

Ano: 1966 32 0 Ano: 1971 11 0

Mês COMÉRCIO VISCONDE Mês COMÉRCIO VISCONDE

Jan 0 0 Jan 1 0

Fev 1 0 Fev 0 0

Mar 0 1 Mar 0 0

Abr 0 0 Abr 2 0

Mai 2 0 Mai 0 0

Jun 2 0 Jun 0 0

Jul 0 0 Jul 0 0

Ago 0 0 Ago 1 0

Set 0 0 Set 1 0

Out 0 0 Out 0 0

Nov 1 0 Nov 1 2

Dez 0 0 Dez 2 0

Ano: 1980 6 1 Ano: 1990 9 2

Mês COMÉRCIO VISCONDE Mês COMÉRCIO VISCONDE

Jan 3 0 Jan 0 0

Fev 0 0 Fev 0 0

Mar 0 0 Mar 0 0

Abr 0 1 Abr 0 0

Mai 1 0 Mai 0 0

Jun 0 0 Jun 0 0

Jul 2 0 Jul 0 0

Ago 1 0 Ago 0 0

Set 0 0 Set 0 0

Out 1 1 Out 0 2

Nov 0 0 Nov 0 0

Dez 2 0 Dez 0 0

Ano: 2000 10 2 Ano: 2004 0 2

   TOTAL CLUBE DO COMÉRCIO: 68     TOTAL CLUBE VISCONDE DO RIO BRANCO: 7
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Na análise  dos dados, constata-se que do ano de 1966 e no ano de 1971 não houve 

qualquer  ocorrência  de  informações  sobre  a  Sociedade  Visconde  do  Rio  Branco  na  coluna 

social.  Já com relação ao Clube do Comércio, foram encontradas 32 ocorrências em 1966, e em 

1971  foram  10.   No  ano  de  1980,  foram  encontradas  sete  informações  sobre  o  Clube  do 

Comércio  e  uma  sobre  o  Clube  do  Visconde.  No  ano  de  1990,  houve  o  registro  de  oito 

ocorrências  de eventos sociais  do Clube do Comércio e duas do Clube Visconde na coluna 

social.  Nestes dois anos se pode constatar  que o número de informações  sobre o Clube do 

Visconde aumentou relativamente. No ano de 2000, foram registradas nove informações sobre o 

Clube do Comércio e duas sobre o Clube do Visconde. E, no ano de 2004, foram cinco do Clube 

do Comércio e três do Clube do Visconde. 

4.1 Ano de 1966 

 As primeiras edições do jornal Apalavra circulavam uma vez por semana. A coluna 

social ficava num quadro na terceira página, à esquerda. De 1º de janeiro até 30 de abril desse 

ano, a coluna se chamava ‘Em sociedade’, e era redigida pelo colunista Wladimir, que tratava 

o  espaço  como  uma  “crônica  social”.  O  colunista  destacava  na  sua  coluna  geralmente 

assuntos como festas de final de semana que ocorriam no Clube do Comércio, aniversários de 

pessoas da alta sociedade, fofocas, etc. Sua participação como colunista foi encerrada no dia 

30 de abril, com uma nota no final da coluna:  “Mas por motivos alheios à minha vontade  

deixarei  de assinar  esta coluna.  Aviso,  entretanto  que serei  substituído  por um elemento  

muito mais apto e capaz em comentar o Society”, como é possível conferir no ANEXO 1. 

Mudando de colunista, a coluna social do jornal Apalavra de São Sepé também mudou 

seu nome. Em maio de 1966, passou a se chamar “Cocktail Social”, assinada por colunista cujo 

pseudônimo era Lady La. Nos assuntos da coluna assinada por ela foram acrescentados palpites, 

sugestões, opiniões e descrição de nomes da alta sociedade e a presença das mesmas em eventos 

e datas importantes, além da inclusão de informações do Clube Bento Gonçalves, da Sociedade 

Iguaçu, porém com a todas as atenções voltadas aos eventos do Clube do Comércio.

Além da presença confirmada na coluna social,  os  eventos  do clube  do Comércio 

também eram notícia  nas  demais  páginas  do jornal,  principalmente  as  grandes  festas  que 

ocorriam nas  suas  dependências,  como o Grande Baile,  o Baile  das Bonecas,  o  Baile  do 

Arroz,  o  Baile  do Suéter,  o Baile  dos Estudantes,  o Baile  da Velha  Guarda,  o  Baile  das 

Debutantes  o  Baile  de  Natal  e  Reveillon,  além de  outras  atividades  que  aconteciam nas 

dependências no clube. 
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Percebe-se que neste ano não há registro de informações das atividades do Clube do 

Visconde na coluna Social e os assuntos da coluna estavam em sua totalidade relacionados ao 

clube do Comércio. Talvez isso se deva ao fato de que o próprio gênero coluna social recém 

havia chegado ao Brasil  nos anos 50,  e  estava sendo estruturado nos jornais  das grandes 

cidades dando destaque às elites. Na pequena cidade de São Sepé, os que poderiam estar na 

página da coluna seriam aquelas pessoas ligadas à elite,  à burguesia e às famílias da alta 

sociedade, que geralmente eram sócios do Clube do Comércio.  Como define (Sodré 2003), a 

coluna era um espaço que dava visibilidade social às classes que detinham o poder.  Neste 

contexto, os negros não estavam incluídos. Por isso, neste ano não há registro de atividades do 

Clube do Visconde na coluna social. 

4.2 Ano de 1971

Neste ano, não há registro de informações da Sociedade Recreativa Visconde do Rio 

Branco na coluna social,  o que atesta a invisibilidade social do negro no jornal Apalavra. A 

coluna Cocktail  Social  cobriu os mais variados eventos do Clube do Comércio,  um “enlace 

matrimonial”,  um baile  “do Suéter”  e  outro  de  debutantes,  um “carnaval  de  inverno”,  mas 

nenhuma  palavra  sobre  festas  eventualmente  promovidas  pelo  Visconde.  O  que  se  pode 

verificar, segundo os conceitos preconizados por Williams (1979), é a segregação social entre 

negros e brancos, elemento residual da época colonial, que, no entanto, se faz perceptível no 

contexto social dominante da cidade de São Sepé, já que os eventos sociais dos dois clubes não 

obtêm o mesmo registro,  sem citar  o fato de que negros e  brancos não compartilhavam as 

mesmas festas e o mesmo espaço na mídia local, em especial na coluna social.  

4.3 Ano de 1980

No de 1980, a colunista Clarinda Jacobi assinou a coluna social do jornal Apalavra por 

algum tempo, dando continuidade aos acontecimentos sociais  de São Sepé. Depois a coluna 

social ficou por um tempo sem assinatura de colunista.  Neste ano, primeiramente, a seção se 

chamava “Sociais” e, mais tarde, passou a se chamar de “Sociais em Destaque”. Também houve 

o acréscimo de fotografias relacionadas aos assuntos sociais, geralmente de moças bonitas — e 

brancas — da alta sociedade sepeense. Neste período, houve uma pequena redução da cobertura 

dos eventos sociais  do Clube do Comércio,  motivo que pode ter  dado lugar a vários outros 

assuntos como nascimentos, divulgação comercial, felicitações, comentários, entre outros.  

 Neste ano, foi  possível encontrar  uma informação do Clube do Visconde na coluna 

social do Jornal Apalavra.  No dia 1º de março, há uma nota na coluna social relacionada ao 
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Clube do Visconde, como mostra o anexo 1 da página 105.  O que se observa nesta informação 

é que o nome do clube não foi citado, ele é chamado “naquela Sociedade”, quando é relatado o 

sucesso de evento carnavalesco ocorrido nas dependências do clube. Diante desta situação, se 

pode constatar  que,  na  coluna  social,  a  identidade  negra  se  revela  através  da  diferença  em 

relação ao clube dos brancos. Essa atitude demonstra uma necessidade de preservar o espaço 

que antes era reservado somente aos segmentos sociais dos brancos frequentadores do Clube do 

Comércio. Trata-se do que Hall (2000) considera uma prática de significados e identificação de 

território,  ou seja, a invisibilidade do Clube Visconde encontrada até agora na coluna social 

apenas é alterada por uma referência “àquela sociedade”, e só é possível perceber que se trata da 

Sociedade Recreativa Visconde do Rio Branco, por ser o único clube da cidade que se chama 

“sociedade” (os demais são o Clube do Comércio e o Clube Bento Gonçalves) e porque há 

referência a uma fantasia cujo título é Feitiço Africano. No entanto, as pessoas citadas nesta 

mesma nota fazem parte de uma espécie de comitiva branca que se dirigiu ao Visconde naquela 

data, o prefeito e alguns outros “notáveis” da cidade. Em outras palavras, têm visibilidade os 

ricos,  que  têm  condições  de  pagar  o  jornal  e  consumir  os  lazeres  propostos  por  clubes  e 

associações  brancas.  E a justificativa apresentada pelo ex-presidente do Clube do Comércio 

Pedro Pinto, cuja gestão ocorreu entre os anos de 1989 e 1999, ao ser questionado sobre as 

razões pelas quais esse clube aparecia mais na coluna social, é a que se segue: − O clube era o 

que mais organizava festas e eventos sociais, e também era ele que patrocinava a coluna social, 

logo quem mais aparecia era ele e seus sócios10.  Isso implica que os assuntos da coluna estavam 

direcionados à elite social de São Sepé, sem a inclusão dos negros, inclusive porque estes não 

geravam renda para o jornal,  o que, segundo o ex-presidente do Clube do Comércio,  estava 

diretamente ligado à falta de notícias publicadas. Portanto, não se pode negar que há o lado 

econômico dos fatos, o que contribuía para que os negros não tivessem espaço na coluna social 

do jornal. Isso corrobora uma das funções da coluna social descrita por Kovacs (apud Melo, 

1995), que é atuar como veículo de projeção de setores da economia, como o do lazer.

10  Entrevista concedida no dia 11 de novembro de 2011, a respeito da separação social de negros e brancos na 

cidade de São Sepé, cuja cópia se encontra em anexo neste trabalho.
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4.4 Ano de 1990

 Ainda com o nome de “Sociais” e assinada pelo colunista Sérgio Machado desde o dia 

17 de dezembro de 1988, no ano de 2000 foi  possível  verificar  que a coluna ganhou mais 

espaço, quase uma folha inteira com os principais fatos sociais da cidade na penúltima página do 

jornal. Antes, nos anos 70 e anos 80 a coluna tinha disponível apenas um quadro. Isso significa 

que a coluna foi se estruturando e ganhando mais presença e espaço para os acontecimentos 

sociais. Também há o acréscimo de ocorrências dos eventos da Sociedade Recreativa Visconde 

do Rio Branco, como mostra o anexo da página 118 e 134 e também notícias relacionadas ao 

Visconde e aos negros em outra seção do jornal, como a escolha da Miss Mulata e a Festa do 

Rosário no Salão Paroquial  da Igreja,  que tinha a  organização exclusivamente por conta de 

festeiros negros. No jornal, esses organizadores são identificados como “os morenos”.  Neste 

conteúdo, está explícito o que Francisco (2002) afirma ao se referir às alternativas que a mídia 

usa para tentar diferenciar os negros e os brancos através de uma linguagem que, neste caso, faz 

uso do eufemismo “morenos” para falar  de negros,  como se ser negro se constituísse numa 

ofensa a ser atenuada com palavra menos forte.

Uma edição da coluna social deste ano também foi palco de situação de equívocos entre 

o colunista e os negros da sociedade Recreativa Visconde do Rio Branco, como mostra o anexo 

1  da  página  133  e  134.  No  primeiro  assunto  da  coluna  social,  o  colunista  se  refere  aos 

frequentadores do Visconde como “Negros de Mandela” e afirma que a sociedade é um Toma-

lá-da-cá11. Em entrevista concedida no dia 11 de novembro de 2011, o colunista Sérgio Machado 

conta que chegando ao clube para fazer a cobertura de um evento, não o deixaram entrar. Logo, 

no espaço da coluna social o colunista se manifestou, e disse que se eles (a diretoria do clube) 

quisessem a  divulgação  dos  eventos  na  coluna,  teriam que dar  livre  acesso  aos  eventos.  A 

polêmica deu o que falar na pequena cidade de São Sepé.  Na mesma seção do Jornal Apalavra, 

o  colunista  redigiu  um  pedido  de  desculpa  aos  frequentadores  do  Clube  do  Visconde  e 

esclareceu que citou o nome de Mandela por ser um grande líder negro, quando se referiu desta 

forma aos frequentadores do clube. Na coluna social esse acontecimento se deu porque é uma 

seção redigida livremente pelo colunista, pois nela constam assuntos que ele acha cabíveis para 

serem  publicados.  Assim,  não  há  maiores  interferências  no  seu  poder  de  decisão,  mas  o 

colunista é considerado um grande influenciador na forma de como são publicados os fatos e 

acontecimentos  da vida social  (MELO, 1994),  por  isso,  suas  palavras  repercutem no tecido 

11 De acordo com o dicionário Toma-lá-da-cá, expressão popular que significa troca de favores na qual quem 
favorece alguém é por este favorecido; ou, ainda ouvir e replicar da mesma forma, não ficar calado.
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social.  Por  outro  lado,  o  fato  de  o  colunista  dirigir  um pedido de desculpas  aos  negros  se 

configura como um elemento emergente na cultura segregacionista dominante, pois os até pouco 

tempo destituídos de qualquer visibilidade na coluna social (como nos anos de 1966 e 1971), 

agora são alvo de atitude respeitosa. 

4.5 Ano de 2000

Neste ano, o nome da coluna social do jornal apalavra é “O que rola em Sociedade”, 

ainda assinada pelo colunista Sérgio Machado. Em 2000, o Clube do Comércio passa a ter uma 

coluna exclusiva com seu nome na chamada, localizada na terceira página. Esse espaço divulga 

todos os eventos do Comércio, como está no anexo 1 na página 135. Isso não significa, contudo, 

que o clube tenha deixado de ser citado na coluna social.  Entretanto,  os eventos sociais  do 

Visconde começam a ter certa visibilidade. Na coluna, aparecem as chamadas para festas (“a 

folia momesca”, a visita da Escola de Samba Imperadores do Ritmo, a eleição da “Mais bela 

negra”), bem como a opinião do colunista em relação aos eventos ocorridos no Visconde no 

final de semana anterior (“a festa esteve animada”). 

Entretanto, o colunismo social sepeense persistia em seus alvos de divulgação, que no 

caso  da  coluna  do  Apalavra  continuavam majoritariamente  sob  dois  contextos:  a  cobertura 

completa dos pré e pós-eventos que ocorriam nas dependências do Clube do Comércio; e os 

acontecimentos importantes na vida das pessoas influentes da cidade, como a nova decoração da 

casa,  viagens  para  Santa  Maria,  Porto  Alegre  e  outras  partes  do  Brasil,  participações  de 

formaturas,  casamentos,  homenagens,  despedidas,  falecimentos,  pedidos  de  desculpas, 

desabafos, recepção de amigos (ou presença) em aniversários e em outras festas, etc. Segundo 

Melo (1994), tais assuntos fazem parte de uma coluna social devido à miscelânea de temas que 

caracteriza este gênero, são assuntos não muito importantes, variados e centralizados em pessoas 

de destaque da comunidade.

Na entrevista com o colunista de “O que rola em Sociedade”, ele defende o porquê de 

não  haver  um  equilíbrio  das  publicações  dos  dois  clubes:  −  Geralmente  era  o  Clube  do 

Comércio quem promovia as grandes festas para a sociedade sepeense.  Já no Visconde, não era 

sempre que havia eventos. Sérgio Machado também acredita que os representantes do Visconde 

não sabiam do espaço que tinham: − O que chegava às minhas mãos do Visconde, eu divulgava.

Neste caso, justifica-se o que aponta Fernandes (1972), sobre os brancos deterem o poder 

sobre a ordem social, e os negros ficarem à margem, como se não existissem. As manifestações 

culturais e sociais em que os protagonistas eram negros não tinham tanto interesse social para a 

comunidade, deixando-os de certa forma invisíveis.  O que demonstra que mesmo depois da 
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abolição  da escravatura,  de lutas  e conquistas  de igualdade entre  as raças,  ainda havia uma 

situação de segregação, que se pode dizer um tanto forte, entre negros e brancos de São Sepé, 

que repercutiu num meio de comunicação. Isto também se pode entender através das diferenças 

que Silva (2000) menciona, quando se refere aos processos de produção simbólica e discursiva 

entre grupos e classes, que estão sujeitos a vetores de força e relação de poder e que assim 

constituem as identidades. 

Percebe-se que em pleno século XXI, mesmo com as questões e lutas raciais já definidas 

e com campanhas contra o preconceito racial que remontam aos anos 1960, quando os direitos 

civis  começam a entrar  em pauta,  a  identidade  negra no jornal  Apalavra  se  depreende pela 

diferença, de registros dos eventos, da linguagem utilizada para se referir às pessoas envolvidas 

nesses eventos (“morenos”, “de cor”, “povo de Mandela”).

Em 2000, na coluna social do jornal Apalavra, não havia ainda o mesmo espaço para o 

clube dos negros e para o clube dos brancos. Apesar de as representações jornalísticas do negro 

na coluna social  terem sido sensivelmente mais representativas,  os resíduos segregacionistas 

ditados no Brasil colonial ainda se faziam presentes.

4.6 Ano de 2004: fim do Visconde 

Neste ano, houve apenas duas informações relacionadas ao Visconde, o que mostra um 

pequeno aumento da presença negra na coluna social, com fotos como mostra o anexo 1 da 

página 129, 130, 131 e 132. Mas, foi neste ano que o Visconde fechou as suas portas.   Não há 

uma data específica de quando isso aconteceu, mas segundo o colunista Sérgio Machado12, 

“não foi da noite para o dia” que negros e brancos começaram a compartilhar os mesmos 

eventos sociais:  − Teve a crise econômica e o clube começou a vender convites para não 

sócios.  Porém para comprar o convite  teria  que ser apresentado por um sócio,  senão não 

entrava no clube. Então, os negros não demoraram a frequentar o Clube do Comércio, e os 

que tinham mais condições financeiras se associavam. Mas para ele, o grande incentivador de 

reunir negros e brancos de São Sepé foi o Clube Bento Gonçalves com seu sarau todos os 

domingos.

 Nesta abertura das portas do clube dos brancos para os negros, é possível destacar 

alguns  aspectos  apontados  por  Williams  (1979),  quando  o  autor  explica  que  pode  haver 

tensões nos aspectos dominantes e residuais ao longo da história, dando lugar a novas ações e 

12  Em entrevista concedida no dia 12 de novembro de 2011.
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valores,  que  são  identificados  como  elementos  emergentes,  enquanto,  gradativamente,  os 

aspectos dominantes e residuais vão enfraquecendo. 

  Logo a abertura do Clube do Comércio aos negros se deve talvez a fatores como os 

econômicos, já que muitos sócios estavam optando por outros modos de recreação e lazer, 

deixavam  de  pagar  a  mensalidade  do  clube  que  precisava  se  manter.  Diante  dessas 

circunstâncias, o clube precisou abrir suas portas para os que pudessem pagar, dentre eles, os 

negros. Bastava pagar um valor na portaria e já tinha seu ingresso liberado para o evento. 

Também podemos  apontar  as  lutas  e  movimentos  negros  organizados  a  favor  do  fim da 

discriminação racial, que militaram para a criação de leis contra o preconceito racial, como a 

Lei n° 9.459, de 13 de maio de 199713, que afirma ser crime impedir o acesso ou recusar 

atendimento a quem quer que seja em estabelecimentos esportivos, casas de diversões, ou 

clubes sociais abertos ao público.

 

13  Artigo 1º da lei que define os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor. Disponível em 

http://direitos_humanos.sites.uol.com.br/Lei_do_Preconceito_Racial  Acessado em 18 de novembro de 2011
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo geral deste trabalho foi pesquisar a participação e a representação social do 

negro em São Sepé,  a  partir  da cobertura dos  eventos  sociais  do clube Visconde do Rio 

Branco  e  do  Clube  do  Comércio  na  coluna  social  do  jornal  Apalavra.  O  estudo  aqui 

apresentado pode ser considerado como uma discussão que partiu da área da comunicação 

social, em dois contextos: o primeiro é a visibilidade do negro na mídia e o segundo, o espaço 

jornalístico da coluna social.

A  partir  destes  dois  pontos,  foi  possível  verificar  que  autores  como  Florestan 

Fernandes, Octavio Ianni, Gilberto Freyre, Stuart Hall e Muniz Sodré, dentre outros citados 

neste trabalho, consideram que o racismo operou em várias frentes, e sempre esteve à frente 

de fatos e acontecimentos sociais, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, o que, 

entre outras consequências, relegou os negros à segregação e à invisibilidade social. 

Dessa maneira, contextualizar a chegada do negro no Brasil, a abolição da escravatura 

e a situação do negro no Brasil República ofereceu informações sobre as relações históricas 

entre as duas raças, que de certa forma enraizaram-se na sociedade de São Sepé até o século 

XXI. As questões sinalizadas pelos autores aos quais se recorreu para estabelecer o debate 

sobre a questão da pouca (ou nenhuma, em alguns momentos) visibilidade midiática do negro 

também trouxe a baila a relação entre os negros e os brancos, a hierarquia social imposta, as 

dificuldades  e  a  luta  do  negro  para  obter  liberdade,  em  primeiro  lugar,  mas,  também, 

participação  e  visibilidade  social,  na  sequência  dos  acontecimentos  históricos.  Tal  debate 

teórico foi de muita importância para contextualizar a segregação social que havia na cidade 

São Sepé. 

Também  é  importante  ressaltar  que  o  conceito  de  raça  e  de  racismo  aplicado  na 

pesquisa mostrou os prós e contras do uso da palavra “raça”, já que a mesma foi bastante 

citada, para identificar negros e brancos, e isso precisa estar bem explicado para que não haja 

mal entendido quanto à aplicação desse termo ou de seus equivalentes, como etnia.

A questão da identidade da raça negra e as diferenças sociais entre negros e brancos 

são assuntos que neste trabalho se articularam a partir dos Estudos Culturais, o que revelou os 

aspectos residuais de uma estruturação social  dominante nos diferentes recortes  no tempo 

focalizados  na  pesquisa  que  remete  ao  início  da  colonização  do  Brasil,  sob  regime 

escravocrata.  A partir  dos  conceitos  de dominante,  residual  e  emergente,  encontrados  em 

Raymond Williams (1979), foi possível posicionar historicamente a segregação social  que 

havia na cidade de São Sepé, sob o ponto de vista da invisibilidade do negro na coluna social,  
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que gradativamente se atenua com a inclusão de notícias relativas ao clube dos negros, em 

especial nas colunas dos anos de 2000 e 2004.

Como  se  pôde  constatar,  foi  a  partir  do  ano  de  1980  que  começaram a  aparecer 

algumas informações relacionadas ao Visconde. No ano de 1990 houve um aumento razoável 

das informações sobre o clube dos negros. Em 2000, elas surgiram com mais força na coluna 

social  do Jornal  Apalavra,  e  entre  os  anos de  2000 e 2004 já  se  pôde verificar  aspectos 

emergentes em relação à segregação de negros e brancos de São Sepé, como a abertura das 

portas do Clube do Comércio, e também uma visível, porém mínima inclusão do Visconde e 

seus seguidores na coluna social. 

 Assim,  considera-se que o conceito  de identidade  e  diferença  trouxe as possíveis 

definições  e  identificações  dadas  ao  negro  pelo  branco,  nomeando-o  como  o  outro  cuja 

identidade se estabelece pela diferença. Dessa forma, também foi possível estabelecer o papel 

dos clubes sociais  negros e  a sua finalidade na vida social  dos negros e  como territórios 

segregacionistas.  A Sociedade Recreativa Visconde do Rio Branco de certa  forma foi um 

desses territórios, ocupado por negros desde 1953, quando foi fundado por descendentes de 

escravos, e hoje é o orgulho dos negros que estão tentando reativá-lo. 

No entanto, abordar a visibilidade dada aos eventos e festividades do clube dos negros 

na coluna social do jornal Apalavra, trouxe o comportamento da mídia em relação a negro e o 

tipo de tratamento que ela dá às questões raciais referente a negros e brancos, mas também 

levou a pesquisa em busca da conceituação do gênero jornalístico em que se enquadra este 

tipo de texto. 

Assim, o trabalho apresentou o histórico do gênero coluna social, situando a partir de 

Marques de Melo (1994), além de alguns trabalhos pontuais, como o de Isabel Travancas 

(sobre Ibrahim Sued), os tipos de assuntos da seção, quem pode ou não aparecer e o que pode 

ser publicado pelo colunista. Com isso se revelou um gênero opinativo autoral, que privilegia 

a elite social, que no caso da coluna do jornal Apalavra se traduzia nos frequentadores do 

Clube do Comércio.

Como expõe Ianni (1989), todos diziam e até hoje dizem que não houve racismo ou 

preconceito com os negros, e que era apenas uma questão de organização social. Porém, isso 

afetou outros setores, inclusive separando uma cidade socialmente, em que dois clubes. Em 

São Sepé, de 1966 a 2004, período em que foi selecionado o corpus desta pesquisa, a coluna 

social também foi um lugar onde negros e brancos poucas vezes se encontraram. Se não havia 

preconceito,  quais seriam as razões do pouco aparecimento e registro das informações  do 

negro na mídia? Seria por falta de divulgação de seus eventos à mídia,  como sugeriu um 

61



colunista entrevistado, que o Visconde não teve publicados os fatos que mobilizavam a vida 

social  dos  negros,  em  determinada  época,  sendo  que  a  trajetória  histórica,  como  as 

desigualdades, a resistência e as lutas negras em si poderiam gerar assuntos importantes para 

os meios de comunicação, fazendo com que a coluna social pudesse vir a ter papel relevante 

na divulgação dos processos de organização e visibilidade dos negros?

Considera-se que esta pesquisa trouxe uma abordagem com resultados significativos 

quanto aos à postura em relação aos negros. Assim pode-se concluir que sim, havia e ainda há 

um racismo que não é declarado verbalmente, mas que aparece nas “entrelinhas” da sociedade 

sepeense ou na falta de notícias sobre eventos negros no seu jornal. O que se verificou neste 

estudo através do material coletado na coluna social do Jornal Apalavra de São Sepé é que 

houve uma segregação social que é residual do Brasil colônia, manifestando-se nas relações 

sociais de negros e brancos. Ou seja, as informações publicadas sobre o Visconde do Rio 

Branco têm um saldo inferior ao Clube do Comércio o que aponta a invisibilidade do negro na 

mídia entre os anos de 1960 1970, sendo que a partir dos anos 1980 e anos 1990 a aparição 

dos negros e os eventos sociais começam a ter uma visibilidade, porém ainda insignificante. 

Diante dos dados da pesquisa, observou-se certos fragmentos residuais da sociedade 

escravocrata na sociedade sepeense, bem como no jornal Apalavra, especificamente na coluna 

social, que ao longo dos anos sofreram transformações, tanto que hoje os negros frequentam o 

clube e ninguém gosta de comentar a segregação que ocorreu por muito tempo.

Contudo, o que se percebeu foi a carência e a omissão da gestão de alguns produtores 

e  colunistas  do jornal  Apalavra  de viabilizar  esses  espaços para que o negro pudesse ser 

representado com mais igualdade na coluna social. Diante de todos os resultados obtidos no 

estudo, o que se pode diagnosticar é que tratar das questões raciais, hoje, é uma problemática 

que ainda merece ser pesquisada, pois ainda há questionamento, dúvidas a serem desvendadas 

e muito a esclarecer no jogo de identidades e diferenças que se dá a partir da relação entre 

seres humanos cujas peles têm segmentação diversa. 

Logo,  os  conceitos  apresentados  nesta  pesquisa,  articulados  ao  corpus examinado, 

levaram  a  resultados  que  respondem  ao  problema  de  pesquisa,  isto  é,  como  se  deu  a 

invisibilidade do negro na coluna social do jornal Apalavra de São Sepé.  
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