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RESUMO 

 

O presente trabalho analisa representações produzidas, reproduzidas e associadas à 

África na revista O Cruzeiro de 1950 a 1959. Tal período ficou marcado na história da 

revista pela tiragem elevada e pela consolidação do fotojornalismo. Nossa problemática 

busca investigar tais representações discutindo as notícias e fotografias sobre o 

continente e percebendo quais são os significados atribuídos ao mesmo.    
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ABSTRACT 
 

 

The present work analyzes the representations produced, reproduced and associates to 
Africa in the magazine O Cruzeiro of 1950 the 1959. Such period was marked in the 
history of the magazine by the high circulation and the consolidation of the 
photojournalism. Our problematic search to investigate such representations discussing 
the news and photographs on the continent and perceiving which are the attributed 
meanings the same. 
 
Keywords: Africa; Representation; Photojournalism; O Cruzeiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No Brasil os estudos sobre África1 vêm ganhando destaque depois de uma já 

consolidada historiografia sobre a presença africana neste país. De acordo com Alberto 

da Costa e Silva2 é válido o esforço de tentarmos entender a África, pois esse continente 

está intimamente ligado ao Brasil e isso ajudaria a explicar-nos, visto que foi de lá que 

veio grande parte de nossos antepassados. Além disso, em razão das descobertas 

arqueológicas a África passou a ser vista como o berço da humanidade, por isso a 

importância de estudos sobre o tema. 

Neste sentido esta monografia tem como objeto de estudo as representações da 

África construídas, reproduzidas e difundidas pela revista O Cruzeiro nos anos de 1950 

a 1959. O recorte cronológico deve-se ao fato desse período ser considerado o auge da 

revista, quando atingiu o ápice na tiragem e distribuição no Brasil, ademais houve a 

consolidação da utilização da fotografia no chamado fotojornalismo ou fotorreportagem. 

A realização deste estudo parte de três noções, a saber, a de representação, a de 

discurso e a de fotografia. Utilizamos as definições dadas por Roger Chartier3 para 

representações, de Michel Foucault4e Eni Orlandi5 para discurso e as de Boris Kossoy6 

para fotografia. Conforme Chartier: 

 

As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à 
universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas 
pelos interesses de grupos que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário 
relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem os utiliza.7 

                                                             
1 Ver: Juvenal de Carvalho. Veja: Um olhar sobre a independência de Angola. Dissertação de Mestrado 
2002; Anderson Oliva. A África nos bancos escolares: Representações e imprecisões na literatura 
didática, 2003; Lucilene Reginaldo. Vagas informações, fortes impressões: a África nos livros didáticos 
de história, 2002; José Honório Rodrigues. Brasil e África: outro Horizonte, 1961. Entre outros. 
2 Idem 2003.p. 229-40. 
3 Roger Chartier. A História Cultural: entre práticas e representações, 1990 p.17. 
4 Michel Foucault. A Ordem do Discurso. 1999 p.10  
5Eni Puccinelli Orlandi (org). Discurso Fundador: A formação do país e a construção da identidade 
nacional, 2001 e Análise de Discurso: Princípios e procedimentos, 2005. 
6 Boris Kossoy. Fotografia e História, 1989. 
7Roger Chartier Op Cit, p.17. 
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Neste sentido, as práticas são representações sociais construídas por indivíduos e 

grupos e pelas quais os mesmos dão sentido ao mundo que é deles, ou seja, a partir das 

leituras que fazem do mundo e da produção de sentidos. Chartier salienta ainda que: 

 

As percepções do social não são discursos neutros: produzem estratégias e 
práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade à 
custa de outras, por elas menosprezadas, a legitimar um projeto reformador 
ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas.8 

 

Assim, as leituras de mundo são sempre práticas que consideram gestos, espaços, 

hábitos. E os grupos se apoderam de determinadas normas culturais que passam a fazer 

sentido para os mesmos. Entretanto, Chartier adverte quanto à apropriação dos textos, a 

pluralidade dos modos de emprego e a diversidade das leituras, pois os leitores são 

autônomos e um mesmo texto pode ser diversamente apreendido, manipulado e 

compreendido9. 

Segundo Chartier não existem práticas ou discursos neutros, pois essas 

representações são construídas no processo de luta pelo qual “(...) um grupo impõe, ou 

tenta impor, a sua concepção de mundo social, os valores que são seus, e o seu 

domínio.” 10 Assim, as representações são resultados da leitura que os sujeitos fazem do 

mundo e os discursos são produzidos para legitimar e impor as vontades, as percepções 

sociais daqueles que as divulgaram. 

Para Michel Foucault11 os discursos não são simplesmente aquilo que traduzem as 

lutas ou os sistemas de dominação, mas são aquilo pelo que se luta e o poder do qual os 

sujeitos querem se apoderar. 

Cabe ao historiador analisar os discursos e, como nos diz Eni Orlandi,12 analisar o 

discurso, no caso o jornalístico, é considerá-lo a partir de todo um contexto imaginário 

de uma determinada época, pois esse funciona tanto como prática produtora de sentidos 

como também veicula as ideias que construíram um determinado imaginário. 
                                                             

8 Idem, p.17. 
9 Roger Chartier. O Mundo como Representação, 1991p. 181. 
10 Roger Chartier Op.cit p.17. 
11 Michel Foucault. Op. Cit, p.10. 
12 Eni Puccinelli Orlandi. Op. Cit. 
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Boris Kossoy13 observa que as fotografias são importantes documentos que 

revelam informações, emoções, aspectos expressivos do cotidiano, das sociedades. Seus 

conteúdos não podem ser pensados como meras ilustrações de texto. Pensando o uso 

das fotografias veiculadas, particularmente, pela imprensa temos que considerá-las 

sempre enquanto mensagem político – ideológica. 

Outro elemento interessante na análise dos textos e fotografias na revista é a 

discussão proposta por Carlo Ginzburg14 para o trato com as fontes. Ele destaca a 

importância do chamado “paradigma indiciário” no interior das ciências humanas e de 

sua estreita relação com a semiótica médica. 

Para o autor, assim como os médicos produzem seus diagnósticos observando e 

investigando os sintomas, assim outros saberes também podem produzir conhecimento 

ao interpretar os sinais, as pistas. Com efeito, considerando tal método, investigando os 

sinais, os resíduos marginais, podemos encontrar elementos importantes nas construções 

e reconstruções do imaginário sobre África no Brasil nos anos de 1950, a exemplo das 

imagens de África relacionadas com outras imagens do mundo mostradas como exóticas 

e pitorescas na seção Fototeste.  

De modo que pretendemos analisar quais foram as representações textuais e 

fotográficas sobre a África construídas pelo discurso de O Cruzeiro no Brasil. Nessa 

perspectiva, a revista pode ser mais um instrumento que ajude a compreender como a 

África tem sido representada no Brasil e a própria relação Brasil – África que se 

constitui enquanto aspecto importante para pensarmos a nossa própria história. 

Conforme Tania de Luca,15 foi nas décadas finais do século XX que houve 

significativa alteração das práticas historiográficas, sobretudo, a partir da terceira 

geração dos Annales16 que propôs novos objetos, problemas e abordagens. Assim, os 

jornais e as revistas foram ganhando credibilidade nas produções acadêmicas, 

possibilitando à ampliação de estudos com temas ligados as representações, as 

mentalidades. 

                                                             
13 Boris Kossoy. Op. Cit. 
14 Carlo Ginzburg. Mitos, Emblemas, Sinais: morfologia e história, 1989 p.143-177. 
15 Tania Regina de Luca. História dos, nos e por meio dos periódicos, 2005.  
16Peter Burke. A escola dos Annales (1929 – 1989) 1991. 
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Estas transformações modificaram a concepção de documento e sua crítica, 

aumentando o uso das fontes produzidas pela imprensa e da análise desses discursos. 

Além, de aumentar também os estudos sobre a própria história da imprensa no Brasil. 

Tais estudos17 evidenciaram o uso da imprensa como uma fonte importante, pois a 

mesma é um instrumento de intervenção na vida social. 

No que diz respeito ao impresso revista, a autora considera que aos poucos o 

gênero foi se diferenciando e no Brasil teve como marco do modelo das chamadas 

revistas de variedades ou ilustradas A Revista da Semana no Rio de Janeiro em 1900. 

As revistas conquistaram espaço, devido à leitura agradável, diagramação que 

garantia lugar para imagens e conteúdos diversos como: moda, jogos, fatos curiosos, 

acontecimentos sociais, literatura entre outros. 

Foram muitas as revistas18 que circularam no Brasil, algumas por pouco tempo 

outras por décadas, mas a renovação do gênero veio com a revista O Cruzeiro em 1928. 

Tal revista deu as reportagens e as fotografias novos sentidos garantindo a liderança do 

gênero no mercado nacional por décadas. A autora salienta ainda que as revistas são 

empreendimentos que abarcam muitos indivíduos, ou seja, são projetos coletivos. Por 

isso, é importante identificarmos a proposta da linha editorial. 

Ainda conforme Tania de Luca19 há muitas discussões sobre o que se publica na 

imprensa periódica, questões quanto ao caráter da objetividade, da neutralidade, da 

notícia e das interpretações dessas fontes. É fato que as revistas e jornais, estruturam e 

narram de maneira determinada àquilo que consideram interessantes para chegar até o 

público.  

Portanto, ao tomarmos a revista O Cruzeiro como fonte levamos em consideração 

os cuidados quanto à sua utilização, pois entendemos que a mesma faz parte do contexto 

 

                                                             
17 Ver os trabalhos pioneiros de: Maria Helena Capelato. Os arautos do liberalismo: imprensa paulista 
(1920 – 1945) 1988; e Nelson Werneck Soderé. História da imprensa no Brasil, 1966. 
18 A Marmota (1849), Ilustração Brasileira (1854), Brasil Ilustrado (1855), Semana Brasileira (1860), 
Vida Fluminense (1868), O Mosquito (1869), Revista Ilustrada (1876), O Diabo Coxo (1864) e O 
Cabrião (1866). In: Tania Regina de Luca. Op Cit, p.135. 
19 Tania Regina de Luca. Op Cit, p.139  
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de uma determinada época que serviu para informar e formar opinião, importante meio 

de comunicação ligado a posições políticas, econômicas e ideológicas. 

Esta monografia é composta por duas partes: a primeira propõe uma breve 

contextualização da trajetória da imprensa no Brasil. Nesse cenário vemos o nascimento 

da revista O cruzeiro ressaltando sua importância na configuração de um novo modelo 

de revista em que houve a valorização de reportagens e de fotografias no chamado 

fotojornalismo. 

A segunda parte pretende discutir as representações da África construídas, 

reproduzidas e difundidas no discurso de O Cruzeiro. Para tanto, optamos por 

evidenciar cinco aspectos levantados pela revista: África no cenário político 

internacional; a seção Fototeste; a Relação Brasil-África; África sob as lentes do 

fotógrafo Pierre Verger e África selvagem. Pretendemos analisar tais aspectos por meio 

da correlação textos e fotografias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte I   Revista O Cruzeiro: um dos maiores veículos do jornalismo 

brasileiro 

 

 

1.1 Breve histórico da imprensa no Brasil 

 

Nesta primeira parte discutiremos a utilização da imprensa como fonte, 

particularmente a revista O Cruzeiro. A escolha desse veículo deve-se a sua importância 

como meio de comunicação no Brasil nos anos de 1950 considerando seu alto número 

de exemplares distribuídos semanalmente, chegando ao ápice de 720 mil no ano de 

1954. 

A revista também foi reconhecida pela implantação e consolidação do 

fotojornalismo, valorizando a utilização de fotografias. Por isso, usaremos esta fonte 

para investigarmos quais foram as notícias produzidas e reproduzidas sobre a África. 

Para tanto tomamos como categoria de análise as representações sociais e os discursos 

associados à África pela revista. De início, optamos por fazer uma breve 

contextualização da imprensa no Brasil e o nascimento da revista O Cruzeiro, bem 

como da utilização e valorização da fotografia na mesma. 

A imprensa foi inventada por Gutemberg no século XV e conforme Peter Burke20 

no século XVI a máquina impressora era então descrita como o símbolo de uma nova 

era vinculada ao “progresso do conhecimento”. Foi nesse período que surgiu a imprensa 

periódica, que teve na sua origem a expansão do comércio, a crescente urbanização das 

cidades, a acumulação capitalista e o lucro. Consolidando-se já nas primeiras décadas 

do século XVII com o desenvolvimento e expansão de vários meios impressos como os 

jornais e as revistas21. 

                                                             
20Peter Burke (org). A escrita da História: novas perspectivas, 1992 p.173. 
21Margareth de Oliveira Michel. O Discurso na Imprensa dita Feminina: representações sociais e 
imagens da mulher. 2006:02 XII Colóquio Internacional para o Desenvolvimento Regional     Disponível: 
http://www2.Metodista.br/unesco/1_Regiocom%25202009/arquivos/trabalhos/REGIOCOM%252033%2
520Michel%20%discurso%20%20na20%Revista%20º%20Cruzeiro%20%20Margareth%20Oliveira%20
Michel.pdf>.  Acesso em 20 de março de 2010. 
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Segundo Nilson Laje22 os primeiros jornais circularam na Europa a partir de 1609 

e eram pequenos os investimentos para imprimí-los, as redações eram limitadas a duas 

ou três pessoas e os leitores pagavam o preço da tinta e do papel. Já o termo revista data 

do início do século XVIII, em 1704, quando Daniel Defoe lançou em Londres A Weekly 

Review of the Affairs of France23. 

No Brasil, conforme Juarez Bahia24 a imprensa chegou junto com D. João VI em 

1808, com um atraso de três séculos. Sua estrutura foi montada no Rio de Janeiro, onde 

foram instaladas as oficinas da Imprensa Régia, que fez circular a Gazeta do Rio de 

Janeiro. Alguns anos depois surgiram os primeiros jornais e revistas, como por 

exemplo, a primeira revista impressa no Brasil em 1812, intitulada As Variedades ou 

Ensaios de Literatura. 

As primeiras revista brasileiras não se preocupavam muito com notícias críticas, 

eram publicações com um caráter mais opinativo. A partir de 1860 houve a inserção da 

ilustração e mesmo da fotografia. No entanto, as revistas ainda apresentavam artigos de 

pequeno fôlego, pequenos textos e legendas.25 

 De modo que a imprensa foi cada vez mais se distanciando do opinativo e as 

reportagens começaram a ganhar destaque. A imprensa estava crescendo, no Rio de 

Janeiro Irienu Marinho fundou O Globo, em 1925, enquanto em São Paulo surgia a 

Folha da Manhã de Pedro Cunha e Olival Costa.26  

 

 

1.2 O Cruzeiro: “a mais moderna revista brasileira” 

 

                                                             
22  Nilson Lage. Estrutura da Notícia, 1993:11. 
23 Thomaz Souto Corrêa (Ed). A Revista no Brasil, 2000 p.16. 
24  Juarez Bahia. Jornal, História e Técnica: história da imprensa brasileira, 1990. 
25  Thomaz Corrêa Op. Cit, p.18. 
26  Dulcília Helena Schroeder Buitoni. Mulher de papel: a representação da mulher pela imprensa 
feminina brasileira, 2009 p.64. 
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 No cenário, de franca expansão da imprensa no Brasil, surgiu a revista Cruzeiro, 

em 1928, fundada por Carlos Malheiros, que dois anos depois passou a se chamar O 

Cruzeiro e integrava os Diários Associados do visionário jornalista Assis 

Chateaubriand, que dava os primeiros passos para se tornar um imperador do mercado 

editorial brasileiro27. 

Conforme Bahia,28 em 10 de novembro de 1928, com uma tiragem de 50 mil 

exemplares semanais, inédita em sua categoria, nasceu a revista CRUZEIRO que 

chegou aos leitores do Rio de Janeiro, onde era editada, e aos principais Estados do país 

e logo esgotou. 

 

Depomos nas mãos do leitor a mais moderna revista brasileira (...) Cruzeiro 
encontra já, ao nascer, o arranha-céo, a radiotelephonia e o correio aéreo: o 
esboço de um mundo novo no Novo Mundo. Seu nome é o da constelação 
que, ha milhões incontaveis de annos, scintila, aparentemente immovel, no 
céo austral, e o da nova moeda em que resuscitará a circulação do ouro. 
Nome de luz e de opulencia, idealista e realistico, synonymo de Brasil na 
linguagem da poesia e dos symbolos (...) 29 

 

Para o lançamento da revista, que se auto intitulou contemporânea dos arranha-

céus, houve toda uma estratégia comercial, com a mobilização de uma multidão na 

Avenida Rio Branco. Dos prédios e aviões que sobrevoavam caíram panfletos, 

serpentinas e confetes, foi uma grande festa de inauguração. 

A redação da revista estava localizada na Rua Buenos Aires, 152, no Rio de 

Janeiro. A partir de 1938, depois de funcionar por algum tempo na Avenida 13 de maio, 

a sede da revista foi transferida para a Rua do Livramento, um prédio projetado pelo 

arquiteto Oscar Niemeyer, reafirmando sua aspiração ao moderno. 

A revista se situava editorialmente numa perspectiva que abandonava o passado 

colonial, e vivia outro tempo, o da revista impressa a cores em rotogravura30, da 

velocidade do avião, da extensão do correio aéreo, do conforto do automóvel, enfim, um 

                                                             
27 Thomaz Souto Corrêa Op. Cit, p.44. 
28 Juarez Bahia. Op. Cit, p 185-193. 
29 Fragmento disponível em: http://www.memoriaviva.com.br/ocruzeiro/ Acesso em: 24 de maio de 2009. 
30Uso da técnica da impressão por cilindro. Leslye Bombonatto Ursini. A Revista O Cruzeiro na virada 
da década de 1930. Dissertação de mestrado, 2000 p.07. 
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mundo novo. O Cruzeiro inovou em vários aspectos a cobertura da imprensa, nas suas 

matérias, fotografias, gráficos, mapas e ilustrações, propondo uma cobertura 

interpretativa e analítica dos fatos em oposição às primeiras revistas brasileiras que não 

davam muita ênfase as notícias. A partir desse momento, as reportagens31 tiveram um 

peso cada vez maior. 

Nesse sentido, O cruzeiro transformou a concepção de revista ilustrada que se 

tinha até então no país, inspirada na revista norte-americana Life, consagrando-se com a 

valorização da fotografia, dos repórteres fotográficos, das ilustrações, das grandes 

reportagens e, sobretudo, do fotojornalismo.Definido por Jorge Sousa como: 

 

(...) uma atividade sem fronteiras claramente delimitadas. O termo pode 
abranger quer fotografias de notícias, quer as fotografias dos grandes projetos 
documentais, passando pelas ilustrações fotográficas e pelos features (as 
fotografias intemporais de situações peculiares com que o fotógrafo depara), 
entre outras. De qualquer modo, como nos restantes tipos de jornalismo, a 
finalidade primeira do fotojornalismo (...) é informar. 32 

 

 O Cruzeiro foi uma revista de variedades que tratava dos mais diversos assuntos: 

a mulher, a moda, a música, o teatro, o cinema33, o esporte, a vida social das classes 

dirigentes. Estava dividida em: artigos – Pessoas e Coisas, Última Página; reportagens; 

seções - Escreve o Leitor, O Impossível Acontece, No Mundo dos Livros, Back-

Ground, Spot Light, Xadrez, Fototeste, Nostradamus, Palavras Cruzadas; Humorismo – 

Coisas Boas da Vida, As Garotas, O Amigo da Onça, Pif-Paf; Romances e Contos; 

Figurinos e Assuntos Femininos, os anúncios. 

De acordo com Leoní Serpa a revista teve a contribuição de grandes intelectuais, 

pintores, cartunistas, ilustradores, fotógrafos e escritores. 

 

                                                             
31Gênero jornalístico que consiste no levantamento de assuntos para contar uma história verdadeira, expor 
uma situação ou interpretar fatos. Setor da redação incumbido de apurar e redigir notícias. Nilson Lage. 
Op. Cit, p.46-7. 
32 Jorge Pedro Sousa. Fotojornalismo: uma introdução à história, às técnicas e a linguagem da fotografia 
na imprensa, 2002 p.7-8. 
33 Sobretudo baseado nos padrões hollywoodianos, inclusive, foi a primeira revista da América latina a 
manter correspondente em Hollywood – EUA. 
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(...) entre os quais Portinari, Di Cavalcanti, Santa Rosa, Djanira, Ismael Nery, 
Erico Bianco, Gilberto Trompowki, Anita Malfati, Millôr Fernandes, Ziraldo, 
Carlos Estevão, Alceu Pena, Zélio (...) os literatos também tinham nela 
espaço para escrever, como Humberto de Campos, Graciliano Ramos, Jorge 
Manuel Bandeira, Amado, Érico Verssimo, Franklin da Oliveira, 
Austregésilo de Athayde e Manuel Bandeira. 34 

 

Mais tarde O Cruzeiro contou com a colaboração de Gilberto Freyre, Rachel de 

Queiroz e do reconhecido fotógrafo Pierre Verger entre outros. 

 O Cruzeiro apostou também em técnicas inéditas na elaboração de anúncios, com 

mensagens bem impressas e dinâmicas. As propagandas estavam ao longo de toda a 

revista, inclusive as reportagens não seguiam uma sequência nas páginas. Assim, por 

exemplo, uma matéria iniciava na página dez, continuava na décima quinta e concluía 

na sétima, geralmente dividindo as páginas em matérias e propagandas. A revista 

também lançava promoções para alcançar maior popularidade e prestígio como os 

concursos de fotografia, poesia e de arquitetura. 

 A revista O Cruzeiro foi considerada a maior da América Latina. Circulou no 

Brasil, Argentina, Chile, Portugal, Espanha e mantinha correspondentes em New York, 

Montreal, Lima, Santiago, Toronto, Ottawa, Qebec, Copenhagen, Valparaiso, Salisbury 

(Rhodesia), Colombo e Melbourne.35Como observamos a revista matinha 

correspondente na Rhodesia – África, entretanto não encontramos nenhuma notícia 

vinda de tal país.   

A distribuição da revista foi possível por meio do aperfeiçoamento das empresas 

de transporte ferroviário, rodoviário, marítimo e aéreo favorecendo um maior 

dinamismo das entregas por correio e das vendas avulsas. O semanário que circulou 

praticamente em todo o território nacional e também no exterior36, teve altos números 

de exemplares distribuídos. Como podemos verificar a partir da tabela abaixo:37  

                                                             
34 Leoní Teresinha Vieira Serpa. A Máscara da Modernidade: a mulher na revista O Cruzeiro (1928-
1945). Dissertação de Mestrado. 2003 p.24. 
35 Fragmento extraído do documento referente à distribuição da revista durante o mês de outubro de 1949 
publicado na Revista O Cruzeiro de 07 de janeiro de 1950, Ano XXII - nº 12 p.89. 
36 A revista era distribuída em grande parte do território nacional. O ano de 1949, por exemplo, teve os 
seguintes números: “O estado de São Paulo (421.263 exemplares); Minas e Rio de Janeiro (119.949); Rio 
Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina (94.447); Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo, Bahia, 
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TABELA 1: NÚMERO DE EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS NOS ANOS 

DE1950 

 

ANO MÉDIA ANUAL DE EXEMPLARES 

DISTRIBUÍDOS (NACIONAL) 

1950 279.454 

1951 326.750 

1952 295.458 

1953 474.840 

1954 588.499 

1955 579.437 

1956 594.791 

1957 592.812 

1958 491.500 

1959 500.000 

TOTAL: 10 472.354 

 

Considerando Serpa38 a revista tinha um público-leitor com um perfil de 

indivíduos, sobretudo mulheres das “(...) camadas mais elevadas da população, 

especialmente as integrantes das famílias das classes médias e alta da burguesia”. De 

fato, o semanário tinha um público-leitor ligado as camadas dirigentes da sociedade 

                                                                                                                                                                                   
Pernambuco, Paraíba, Alagôas e Rio Grande do Norte (111.273); Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, 
Ceará e Território do Acre (23.740); Exterior (1.570)”. Idem. p.89. 
37 Tabela construída com base na pesquisa de 516 edições da revista O Cruzeiro nos anos de 1950 a 1959. 
Foi calculado primeiro a média semanal depois a mensal e por último a anual. 
38  Leoní Serpa Op. Cit, p.13. 
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brasileira, além de ter sido um veículo criado intencionalmente para ser porta-voz de 

uma chamada modernidade nacional.  

 O Cruzeiro atingiu o ápice de 720 mil39 exemplares distribuídos semanalmente, 

durante alguns meses do ano de 1954, número maior que qualquer outro índice de 

circulação na imprensa até então. Tal recorde só foi superado pela revista Veja, em 

1985, com 729 mil, e 1986, com 820 mil exemplares. Foi nos anos 50, abril de 1957, 

que O Cruzeiro lançou sua edição internacional, em espanhol, para a América Latina40.  

No entanto, a glória vivida nos anos 50 entra em crise a partir da década de 1970 

com a morte, em 1973, de Assis Chateaubriand, que deixou desestabilizado o grande 

império jornalístico dos Diários e Emissoras Associados. Em 1975 a ruína chegou 

definitivamente, quando o título da revista foi a leilão judicial. Atolada em dívidas 

trabalhistas, com salários atrasados, seu diretor-geral Leão Gondim de Oliveira e o 

diretor da redação, Gomes Maranhão, confirmaram a “morte” da revista.   O surgimento 

da televisão e a concorrência de novos grupos, como a Abril e a Bloch, também 

colaboraram para o declínio do semanário. De acordo com Bahia:  

 

O Cruzeiro reduz em 50% o número de páginas, de semanal passa a 
quinzenal e a mensal em vão [...] o último capítulo de O Cruzeiro é escrito 
em 1979 [...] proprietário da Editora Von Baumgarten Indústria e Comércio 
Ltda; ele arremata o título e anuncia uma “nova fase”. A primeira edição 
dessa fase sai em outubro de 79. O novo O Cruzeiro é apenas uma pálida, 
infeliz lembrança do original. Mensal, ao atingir o número 6, as suas vendas 
não passam de 11.800 exemplares, embora distribuídas as bancas. 41 

 

O Cruzeiro deixou de existir no fim dos anos 1970, mas certamente ficou no 

imaginário de muitos. Contribuiu com a inovação e renovação da imprensa brasileira 

além de influenciar nos padrões de comportamento sociais, principalmente na formação 

de um ideal feminino baseado nos padrões hollywoodianos e na moda de Paris, enfim, a 

revista servia de “vitrine” que importava os modelos norte-americanos e europeus de 

“civilização e modernidade”. 

                                                             
39 O Cruzeiro 30 de outubro de 1954 nº03- Ano XXV, Tiragem semanal: 720.000 exemplares. 
40  Juarez Bahia. Op.cit, p.191 
41 Idem, p.191-2 
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1.3 Fotografia e fotojornalismo n’ o cruzeiro 

 

 

Segundo Boris Kossoy,42 com a Revolução Industrial43 houve um grande 

desenvolvimento das ciências. É nesse contexto de transformações que surge a 

fotografia44, uma das invenções45 que teria papel importante na possibilidade de novas 

informações e conhecimentos. 

Conforme nos diz Milton Guran,46 a fotografia “(...) é uma extensão da nossa 

capacidade de olhar e constitui uma técnica de representação da realidade (...) por mais 

próximo que esteja do real, (...) não é o real em si, mas sim sua representação”. Kossoy 

considera ainda que a fotografia: 

 

(...) é indiscutivelmente um meio de conhecimento do passado, mas não 
reúne em seu conteúdo o conhecimento definitivo dele. A imagem 
fotográfica (...) mostra apenas um fragmento da realidade, um e só um quadro 
da realidade passada: um aspecto determinado. 47 

 

                                                             
42 Boris Kossoy. Op, Cit. p.14. 
43 Ver: Eric Hobsbawm. A Era das Revoluções, 1991 
44   A palavra fotografia significa desenho pela luz. Em 1839 foi empregada na Alemanha num relatório 
sobre a descoberta da fotografia em papel de William Henry Fox Talbot e no mesmo ano em carta a 
Talbot, Herschell. Sofia Olszewski Filha. A Fotografia e o Negro na Cidade do Salvador 1840-1914, 
1989:32. 
45 Os inventores da fotografia foram Joseh Nicephore Nièpce (1765-1833) e Louis Jacques Daguerre 
(1787-1851), na França. Enquanto que no Brasil Hercules Florence (1804-1879) também a desenvolvia. 
Foi em 1839 que Daguerre apresentou-a na Academia de Ciências da França ao qual deu o nome de 
deguerreótipo. No Brasil tal técnica chegou em 1840 pelas mãos de Louis Compte e faz grande sucesso 
até aproximadamente 1860, mas foram, sobretudo, os cartões de visita e os estúdios os grandes produtores 
de fotografia no século XIX. Boris Kossoy. Op cit p104-05. 
46  Milton Guran. Linguagem fotográfica e informação, 1999 p.6-7. 
47 Boris Kossoy. Op cit p.72. 
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Vale ressaltar também outros fatores que estão envolvidos por trás da produção 

fotográfica, tais como a intencionalidade do fotógrafo e da linha editorial na 

interpretação dos receptores contemporâneos ou não de uma determinada imagem48.  

        Segundo Silvia Martins49 a imprensa trabalha com o conceito de “verdade” e 

para uma determinada notícia ser considerada verdadeira recorre-se a “provas”. Tal 

prova poderia ser a fotografia que daria à reportagem uma objetividade e, pela “força” 

das imagens, uma maior veracidade à notícia. No entanto, as fotografias produzem uma  

“impressão de realidade” que dentro do contexto da imprensa traduz “por uma 

impressão de verdade”. 

Para Kossoy50 a fotografia representa determinados aspectos da realidade. Por 

mais que as imagens fotográficas possam ser vistas como uma verdade são sempre 

construções que resultam da mistura de técnica, estética e ideologia e sempre foram um 

poderoso instrumento para veiculação de ideias.  

Toda fotografia é composta por três elementos essenciais: o assunto, o fotógrafo e 

a tecnologia, que se concretizam em um definido espaço e tempo. Temos que levar em 

consideração as finalidades de cada fotografia, pois poderão ser “(...) um meio de 

informação, um meio de conhecimento, e conterão sempre valor documental, 

iconográfico”. Nesse sentido, as fotografias publicadas, por exemplo, pelas revistas Life, 

Paris Match e, no Brasil, O Cruzeiro são importantes fontes para o estudo da “(...) 

imagem enquanto mensagem político-ideológica”.51  

A revista O Cruzeiro transformou a partir da década de 1940 o jornalismo 

brasileiro, com a inserção do fotojornalismo.Conforme Guran:  

 

(...) o conteúdo da foto, é o fato jornalístico (a notícia), a maneira de 
fotografar que se busca é aquela que resulta em maior eficiência na 
transmissão da informação em pauta (...) No fotojornalismo, como em 

                                                             
48  Seja a fotografia original ou reproduzida pela imprensa. 
49  Silvia Helena Z. Martins. Imagens da pobreza urbana na imprensa paulista. O estado de S. Paulo. 
1933-1942. Disponível: http://www.dhi.uem.br/publicacoesdhi/dialogos/volume01/vol03_atg12.htm. 
Acesso: 20 de março de 2010. 
50 Boris Kossoy. Estética, Memória e Ideologia Fotográficas: Decifrando a Realidade Interior das 
Imagens do Passado, 1993 p.14. 
51 Boris Kossoy. Op cit p.31-6 
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qualquer outra utilização da fotografia, o que importa é a eficiência da foto 
em transmitir com clareza uma determinada informação. 52 

 

Esta técnica surgiu de fato a partir das reportagens de guerra, no entanto, desde 

1880, a fotografia já havia sido usada como complemento de informações em revistas 

ilustradas, mas é no século XX que ganha prestígio53. 

No Brasil a fotorreportagem se desenvolveu com destaque na década de 1940, 

pois O Cruzeiro a partir desse momento mudou a relação dos textos com as imagens e 

passou a valorizar a fotografia, os fotógrafos que passaram a assinar suas fotos, as 

reportagens que ganharam uma dimensão mais informativa, ilustrada e questionadora. 

Para Bahia54 a fotografia jornalística foi valorizada pela revista O Cruzeiro, que 

rompeu com as normas vigentes da imprensa e alterou a imagem que se tinha da 

fotografia e dos repórteres, estimulando, inclusive, a formação dos mesmos. A revista 

tornou-se dinâmica e objetiva inovando o perfil da reportagem no Brasil. 

Tais transformações capitaneadas pela revista O Cruzeiro se deram, por meio da 

introdução dessa nova técnica55, trazida pelo fotógrafo Francês Jean Mazon56 que com 

sua máquina Rolly-Flex e ao lado do jornalista David Nasser formou a dupla mais 

famosa da revista criando um modelo de fotógrafo e repórter para a cobertura de 

grandes notícias. 

 Mazon “(...) tinha um estilo próprio, fazendo sempre fotos arranjadas, posadas, 

compostas e construídas”. Este “(...) estilo chegou a ser descrito como isento, imparcial e 

                                                             
52 Milton Guran. Op. Cit, p.10. 
53Ranielle Leal Moura. José Medeiros e o fotojornalismo na Revista O Cruzeiro. 2009 XIII Colóquio 
Internacional para o Desenvolvimento Regional.  Disponível em: 
<http://www2.metodista.br/unesco/1_Regiocom%202009/arquivos/trabalhos/REGIOCOM%2033%20%2
0Jos%C3%A9%20Medeiros%20e%20o%20fotojornalismo%20na%Revista%20O%20Cruzeiro%20-
%20Ranielle%20Leal%20Moura.pdf>. Acesso em 20 de março de 2010. 
54  Juarez Bahia. Op.cit, p. 189. 
55  Do fotojornalismo e das mudanças na diagramação da revista. 
56 “[...] nascido em Paris em 1915, trouxera muito da experiência francesa para o Brasil, tendo trabalhado, 
primeiramente, para o governo de Getúlio Vargas no Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 
órgão executor da censura à imprensa pela ditadura do Estado Novo. Quando Mazon chegou ao Brasil, na 
década de 1940, a fotorreportagem era inexistente e o atraso era muito grande. Mazon contribuiu com a 
implantação das reportagens fotográficas em O Cruzeiro, utilizando a sua experiência de participação em 
coberturas de guerras, o que modificaria por completo o jornalismo nacional.” Leoní Serpa. Op cit, p. 31. 
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objetivo, como expressão da realidade” 57 e o diferia dos demais colegas de trabalho, 

muitos deles, indicados pelo próprio Jean Mazon. Entre eles, estão José Medeiros, 

Pierre Verger.  

O fotógrafo francês Pierre Verger passou a fazer parte da revista em 1946, quando 

resolveu morar em Salvador-Ba e foi um dos grandes colaboradores d’O Cruzeiro. Já o 

repórter fotográfico que utilizou o fotojornalismo como técnica essencial foi José 

Medeiros considerado pelo próprio Mazon como pioneiro do fotojornalismo 

brasileiro.Segundo Moura o fotógrafo piauiense José Medeiros: 

 

(...) procurava não colocar nada a mais junto à imagem, ou seja, buscava 
retratar a vida do brasileiro através de um foco simples, sem o uso de luzes 
excessivas (...) vê a realidade tal como ela é, sem explorá-la para além do que 
apresentava, sem transformá-la em espetáculo dramático (...) 58 

 

Medeiros ficou conhecido por se interessar por realidades desconhecidas do Brasil 

e por tratar de temas ligados a injustiças sociais. Fez grandes reportagens como a que 

falou dos índios Xavantes “(...) expedição Roncadora-xingu, 1949, que foi tema 

inclusive de uma reportagem da revista (...) Time, na qual aparece uma foto sua com 

dois índios (...)” outra também sobre índios, só que dessa vez os Caiapós, em 1952. Essa 

reportagem foi muito questionada pela imprensa que a acusava de fraude. No entanto, a 

revista conseguiu provar a veracidade da notícia.59 

    Outra reportagem bastante polêmica foi sobre os ritos de candomblé na Bahia, 

Moura apresenta as repercussões de tal reportagem: 

 

(...) 15 de setembro de 1951, a revista O Cruzeiro publicou uma reportagem 
polêmica e muito citada posteriormente, com o título “As noivas dos Deuses 
Sanguinários” com fotos de José Medeiros e texto de Arlindo Silva. O 
lançamento da reportagem (...) foi precedido de ampla divulgação (...) A 
revista sabia do impacto (...) e aumentou a tiragem de 300.000 para 330.000 
mil exemplares. Era praticamente uma reportagem fotográfica (...) a 
reportagem provocou uma grande vendagem (...) em grande parte devido ao 

                                                             
57 Ranielle Moura. Op cit, p. 03. 
58 Idem, p.04. 
59 Ibdem, p. 06. 
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número excessivo de comentários e de matérias em outros meios de 
comunicação tanto em nível nacional como internacional.60 

 

Medeiros não foi o único que divulgou questões polêmicas na revista. O próprio 

Jean Mazon e o repórter David Nasser trouxeram “(...) reportagens fabulosas e até 

ficcionistas”. Por exemplo, o falso relato da morte do próprio Mazon em 1944.  No 

mesmo ano outra reportagem duvidosa sobre a esposa de um ditador chinês que esteve 

no Brasil.61  

A revista O Cruzeiro não parece ter sido um modelo de grande rigor jornalístico e 

serviu, principalmente, aos interesses de Chateaubriand, que segundo Bahia foi: 

 

Pouco atento a preceitos éticos, Chateaubriand impõe aos jornais, revistas e 
emissoras de rádio e TV o padrão associado, isto é, um tipo de jornalismo 
que procura atender o gosto comum dos consumidores, mas que, ao mesmo 
tempo, se põe ao serviço exclusivo dos interesses de seu proprietário. 
Conservador, violento, generoso, incansável, Chateaubriand imprime à sua 
cadeia a ideologia do lucro e do êxito, algo que o projeta sempre ao seio do 
poder. 62 

 

Ainda assim, O Cruzeiro contribuiu de modo decisivo para a história do 

jornalismo brasileiro com a inovação nas reportagens e a inserção e valorização da 

fotografia. 

É certo que a imprensa tem um grande poder ideológico. A partir desse 

pressuposto a revista O Cruzeiro pode funcionar como meio de comunicação, presente 

na sociedade, como um instrumento que difunde discursos e “visões de mundo”, por 

isso tem papel fundamental na construção e manutenção de valores sociais.  

 

 

                                                             
60 Ibdem, p. 06-09. 
61 Leoní Serpa. Op cit, p. 32-33. 
62  Juarez Bahia. Op.cit, p. 260 



2 Parte II África na revista O Cruzeiro 

 

 

2.1 Representações de África no Brasil 

 

Nesta segunda parte apresentaremos alguns trabalhos que abordam ideias de 

África construídas e reproduzidas, sobretudo pela imprensa no Brasil, bem como a 

análise das representações textuais e fotográficas elaboradas e veiculadas pela revista O 

Cruzeiro sobre o continente africano. 

São muitos os estudos sobre as representações da África no Brasil. Vale ressaltar o 

pioneirismo de José Honório Rodrigues63 na abordagem de tal discussão. Para o autor o 

Brasil sempre manteve relações estreitas com o continente africano ou com certas 

regiões deste. Na imagem brasileira do continente houve influência das ideias européias 

mais precisamente dos portugueses. Estes desde o século XVI disseminaram “(...) a 

impressão de bestialidade, brutalidade e maldade que tiveram dos negros.” e 

conseqüentemente da África. 

 Para além da imagem criada em relação às pessoas, houve também tal impressão, 

no que diz respeito ao clima “(...) da zona tórrida, inabitável, de calor inacreditável 

(...)”, ou seja, os portugueses criaram esses estereótipos em torno das pessoas e do clima 

difundindo- os na Europa e no Brasil. 

Anani Dzidzienyo64 (1970) em seu artigo A África vista do Brasil: Uma pesquisa 

sobre o modo pelo qual o Jornal da Bahia encarou a África de 1958 a 1969, inclusive 

as relações do Brasil com os países africanos apresenta as notícias sobre a África 

analisando-as e procurando sempre estabelecer uma relação entre Brasil - Portugal – 

África, apontando a importância da África na contribuição da formação do Brasil. 

Escolhe o período de 1958 a 1969 pelo fato de estarem acontecendo às lutas de  

libertação na África e questiona se a partir das independências fomentou-se no Brasil 

uma nova consciência a respeito da África. 

                                                             
63 José HonórioRodrigues. Op. Cit,1961 p.03-05. 
64 Anani Dzidzienyo. A África vista do Brasil: Uma pesquisa sobre o modo pelo qual o Jornal da Bahia 
encarou a África de 1958 a 1969, inclusive as relações do Brasil com os países africanos, 1970 p.79-97. 
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Ao longo do artigo o autor relata as notícias encontradas sobre a África apontando 

que quase sempre há uma generalização enorme do que é o continente. Considera que 

na maioria das vezes as notícias sobre a África aparecem mal estruturadas, sem 

explicações maiores ou comentários e geralmente em linhas curtas. Contudo, considera 

a atuação do Jornal da Bahia importante. 

Juvenal de Carvalho65 em sua dissertação Veja: Um Olhar sobre a Independência 

de Angola faz um estudo sobre o modo como a África é vista na imprensa brasileira. O 

autor reflete sobre “Imagens da África”, que para ele foram construídas pelas classes 

dirigentes brasileiras. Seu objeto é a cobertura que a Revista Veja deu ao processo de 

independência de Angola (1968-1979). O autor parte do pressuposto de que a idéia em 

torno da África:  

  

 (...) constitui-se como um aspecto decisivo na construção da identidade 
nacional e da hegemonia de classes. A imprensa tem sido, (...) um dos 
principais veículos utilizados pelas classes hegemônicas para estabelecer, 
reproduzir e consolidar sua supremacia na sociedade.   

 

Carvalho analisa o discurso da Veja identificando a relação entre a abordagem da 

revista e as imagens que foram construídas da África ao longo da história do Brasil. Em 

seguida começa a tratar de seu objeto específico: a independência de Angola, 

descrevendo seu processo de libertação a partir do discurso produzido pela revista. Para 

uma compreensão mais ampla de tal processo, o autor trabalha com a análise da política 

externa brasileira e de como o regime militar reconhece a proclamação de 

independência de Angola. 

 Conclui que a imagem da África “que predomina na mentalidade coletiva do 

brasileiro” está associada à falta de informação, ao distanciamento e as noções 

carregadas de valores negativos. A Independência de Angola para a Revista Veja não foi 

uma conquista e sim uma concessão, uma retirada do governo português. Nesse sentido, 

às imagens produzidas sobre a independência de Angola para o autor, “reproduziu o 

                                                             
65 Juvenal de Carvalho. Op, Cit. p. 07-120 
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padrão de relações que as classes dirigentes brasileiras desenvolveram com relação à 

África: omissão e distanciamento”. 

 Lucilene Reginaldo66 em seu artigo Vagas informações, fortes impressões: A 

África nos livros didáticos de História identifica e analisa representações sobre a África 

em livros didáticos utilizados em escolas públicas de Salvador e Feira de Santana-Ba na 

década de 1990. Segundo Reginaldo a história da África foi relegada a um “(...) lugar 

menor, tem seu estudo envolto em vários preconceitos e limitações historiográficas 

(...)”. 

 Temos também o trabalho de Anderson Oliva67 A História da África nos bancos 

escolares: Representações imprecisões na literatura didática que analisa como a 

História da África e os africanos foram representados em um determinado livro didático 

que dedica um capítulo exclusivo a história do continente africano. Considera que 

apesar de alguns avanços a História da África ainda esta permeada por “(...) distorções, 

simplificações e generalizações (...)”. 

Ambos os autores consideram que é necessário reconhecer a importância da 

História da África por si só e também para as relações com Brasil e ir além dos 

silêncios, das vagas informações, explicações generalizantes e representações na 

maioria das vezes negativas. 

Meire dos Reis68 em sua dissertação A Cor da Notícia: discursos sobre o negro na 

imprensa baiana 1888-1937 analisou a partir de fontes jornalísticas, particularmente, 

jornais baianos, a construção e reprodução do imaginário sobre o negro na sociedade 

baiana. O discurso da imprensa desse período evidenciou a absorção e adaptação das 

teorias raciais, dos conceitos de civilização e da ideia de democracia racial da elite 

baiana. 

A autora salienta que a construção da ideia sobre o negro estava associada ao seu 

continente de origem, por isso, a África foi também representada nos jornais. E chega a  

                                                             
66 Lucilene Reginaldo. Op. Cit, p.99- 121. 
67 Anderson Oliva. Op. Cit, p.421-61.   
68 Meire Lúcia Alves dos Reis. A Cor da Notícia: discursos sobre o negro na imprensa baiana 1888-1937. 
Dissertação de Mestrado, 2000 p.07-145. 
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conclusão que as imagens sobre África estavam geralmente ligadas a um continente 

selvagem e de povos semibárbaros. 

 Nesses trabalhos supracitados vemos como as imagens em torno da África vêm 

sendo construídas desde o século XVI e como essas imagens estão na maioria das vezes 

vinculadas as ideias de “inferioridade, brutalidade, maldade” do continente que também 

é visto como algo “distante” e “homogêneo”. 

 

 

2.2 Ideias de África no discurso de O Cruzeiro 

 

Para a configuração desse estudo analisamos os anos de 1950 a 1959 que resultou 

em um total de 516 edições de O cruzeiro. Por meio da pesquisa dessas edições 

encontramos 220 notícias referentes à África. Como podemos verificar na tabela abaixo: 

 

TABELA 2: TOTAL DE NOTÍCIAS SOBRE ÁFRICA 

 

ANO TOTAL DE EDIÇÕES TOTAL DE NOTÍCIAS SOBRE ÁFRICA 

1950 Jan-dez 53 22 

1951 Jan-dez 50 49 

1952 Jan-dez 52 29 

1953 Jan-dez 51 26 

1954 Jan-dez 50 24 

1955 Jan-dez 53 13 

1956 Jan-dez 52 11 

1957 Jan-dez 51 14 
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1958 Jan-dez 52 16 

1959 Jan-dez 52 16 

TOTAL: 10 516 220 

 

As notícias sobre África apareceram frequentemente em reportagens; artigos sobre 

História do Brasil; artigos sobre o cenário internacional; seções sobre livros e seções de 

jogos e curiosidades. O discurso da revista sobre África pode ser pensado em cinco 

aspectos: África no cenário político internacional; a seção Fototeste; a Relação Brasil-

África; África sob as lentes do fotógrafo Pierre Verger e África selvagem. Para cada um 

desses aspectos apresentados pela revista, optamos por trazer fragmentos de fontes 

escritas e fotografias. 

 

 

2.3 África no cenário político internacional  

 

Na revista O Cruzeiro havia uma seção dedicada ao cenário político internacional 

chamada: Carrossel do Mundo, escrita pelo correspondente internacional Drew Pearson. 

Essa seção seria o local ideal para encontrarmos notícias sobre África. No entanto, 

raramente as encontramos. Tal seção era encarregada, quase que exclusivamente, de 

fazer a cobertura dos acontecimentos referente ao conflito da Guerra Fria entre EUA e 

URSS. Nesse sentido, notícias sobre outros continentes e países só apareciam quando 

relacionados à política dos EUA ou da URSS.  

Temos, por exemplo, a reportagem Os Isolacionistas Republicanos que traz uma 

nota sobre África: Carrossel do Mundo Drew Pearson “O embaixador americano no 

Cairo comunica que a influência alemã se está propagando rapidamente no Egito (...)”.69 

Essa notícia demonstra o temor norte americano de que os alemães pudessem penetrar 

                                                             
69  O Cruzeiro 29 de novembro de 1952 nº07 - Ano XXV p.42. 
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no norte do continente. Evidencia como a África foi palco de disputas das potências 

imperialistas pelo domínio de territórios e de sujeitos. 

Foi nas décadas de 1880 e 1890 que a África teve suas fronteiras coloniais 

definidas a partir da ocupação e colonização por potências estrangeiras 70. Embora 

desde a expansão européia já houvesse tentativas de ocupação neste continente. 

O fato é que a seção Carrossel do Mundo não foi o lugar reservado à África na 

revista, pois as notícias que apareceram estavam associadas, geralmente, a política norte 

americana. De modo que notícias sobre questões políticas do continente acabaram sendo 

inseridas em outras seções da revista como: artigos e reportagens.  

As notícias mais recorrentes foram sobre o Egito.  País africano localizado no 

nordeste do continente, local onde se desenvolveu uma das mais importantes 

civilizações da Antiguidade. Essa civilização construiu as grandiosas pirâmides de 

Quéops, Quéfren e Miquerinos, consideradas patrimônios da humanidade e seus 

registros históricos datam de 4000 a.C. 

O Cruzeiro deu destaque ao Egito através de reportagens em série71 dedicadas a 

registrar as memórias do então rei Faruk, como por exemplo: 

 

Série: Memórias do Rei Faruk 

Egito, Coréia Número Dois 

Revelações sensacionais sobre os antecedentes do golpe de Naguib – Como a 
Embaixada Soviética financiou a revolução da Irmandade Muçulmana – Êste 
é um capitulo que o ex-Rei diz que “fará escoicear” a Fathy Radwan, 
Ministro da Propaganda de Naguib. Causou sensação, no mundo inteiro, o 
fato de que o Rei do Egito, obrigado a abdicar, pelo golpe de força dado pelo 
General Naguib, resolvera publicar as suas “Memórias”. Em geral, os 
testacoroadas, apeados de poder, ou se fecham em absoluto mutismo, a fim 
de não perpetuar a ação de seus amigos ou os interêsses da dinastia, ou 
entram diretamente na ação política, procurando recuperar a situação perdida. 
O Rei Faruk não seguiu nenhum dos dois caminhos. Preferiu o intermediário, 
que foi o da publicação prematura de suas “Memórias”. Tratando-se de um 
documento de grande atualidade, escrito de maneira pitoresca, embora muitas 
vêzes cheio de paixão política, abre O CRUZEIRO as suas colunas para 
publicá-la (...) intituladas de “O QUE REALMENTE ACONTECEU...” 72 

Batalha do Palácio “Rasel – Tin”  
                                                             

70 Roland Oliver A experiência africana, 1994. 
71 Foram 14 reportagens sobre as Memórias do Rei Faruk. 
72 O Cruzeiro 03 de janeiro de 1953 nº12- Ano XXV p.p. 102, 103,98 
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O Golpe de Estado do General Naguib – Um plano bem executado como o 
sangue correu em Alexandria – As angústias de uma batalha perdida – O 
Embaixador Caffery salva o Rei e sua família.73 

 

Em 1936 o rei Farouk assumiu o poder no Egito. Com os conflitos da Segunda 

Guerra Mundial que chegaram ao país, as dificuldades econômicas do pós-guerra e a 

derrota para os israelenses, houve protestos antimonarquistas e anticolonialistas. Em 

1952, oficiais liderados pelo coronel Nasser depõem Farouk e proclamam a República 

em 1953. Nasser tornou-se presidente em 1954 e promoveu a reforma agrária e a 

industrialização. Ele teve uma política baseada no nacionalismo árabe e procurou reunir 

os países árabes em torno de sua liderança. Assim em 1958, o Egito e a Síria formaram 

um único Estado, da República Árabe Unida e Nasser foi o presidente.74 Dentro desta 

perspectiva, de país árabe no contexto do pós-guerra que O Cruzeiro deu destaque ao 

Egito, omitindo qualquer relação deste como a África. 

Já no que diz respeito a notícias de outros países, temos o exemplo, de dois artigos 

que falaram sobre a independência de Ghana: 

 

GHANA, O MAIS NOVO MEMBRO DA ONU.  

NA COSTA DO OURO NASCE 

UM NOVO PAÍS  
Nasce uma nação. Nesta época, em que estamos preocupados com uma 
guerra chamada fria entre o Ocidente e o Oriente, no continente africano, 
bem na Costa do Ouro, surge um país, que tem o nome de Ghana. Terá 
governo próprio e será um membro do “Commonwealth” Britânico. Uma 
festa com danças típicas e recepção a todos os vizinhos foi realizada no dia 
em que se comemorou o nascimento da mais nova nação do mundo, já aceita, 
por unanimidade, como membro da ONU. 75 

 
MAIS UMA ESTRÊLA NEGRA Theophilo de Andrade  
 
Nenhuma nação há de ter nascido e obtido a sua maioridade tão ràpidamente 
quanto Ghana, o novo Estado Negro, que acaba de surgir, na antiga Costa do 
Ouro, em união com o mandato da Togolândia. Teve a sua independência 
proclamada a 6 de março e já a 8 seguinte era recebida no seio da 
Organização das Nações Unidas, por unanimidade. 

                                                             
73 O Cruzeiro 10 de janeiro de 1953 nº13- Ano XXV p.p. 100, 101, 102, 103,05 
74 Sobre a História do Egito. Ver: http://www.casadasafricas.org.br/site/page.php?id=mapas&sub=17. 
Acesso em: 20 de maio de 2010. 
75 O Cruzeiro 13 de abril de 1957 nº22- Ano XXV p.62 
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Ghana põe fim ao colonialismo em uma das zonas mais importantes da 
África, e constitui mais um ato, neste drama histórico que estamos a assistir, 
do levantamento dos povos de côr, antes submetidos ao domínio do homem 
branco (...). O novo Estado foi formado, paternalmente pelo govêrno de 
Londres (...) sob modêlo britânico, com instituiçoes políticas parlamentares, e 
coma presença da Duquesa de Kent, que representou a Rainha da Inglaterra 
(...). A Inglaterra deu ao novo Estado também a língua, pois, (...) os nativos 
falam os dialetos mais variados, de sorte que só mesmo inglês pode ser o 
instrumento de entedimento geral dos órgãos do govêrno com o povo (...) 
produtor de mais da metade de cacau que o globo consome (...)70.000 
ràpidamente, sob os nossos olhos, nesse movimentado século XX, após a 
segunda guerra mundial. (...)  
toneladas mensais de manganês (...) são inesgotáveis as suas jazidas de 
bauxita (...) riquezas (...) em sua maior parte, nas mãos dos inglêses, que as 
têm explorado, com êxito, até agora (...) 76 

 
 

A partir destes artigos, verificamos que O Cruzeiro fala da independência de 

Ghana em uma perspectiva de um país que mesmo independente do seu colonizador, 

ainda necessitava de ajuda para organizar questões administrativas e políticas. Tal 

discurso coloca a África sempre como dependente de um “civilizador” que possa 

ensinar aos sujeitos a administrar a política, as riqueza e mesmo a língua. 

Desconsiderando a história da África repleta de exemplos de nações organizadas 

politicamente, por exemplo: Império de Mali século XIII – XVII, Songai XVII – XVIII, 

os reinos Iorubás, Daomeanos,Congo, Monomotapa entre outros 77  

 

 

                                                             
76 O Cruzeiro 04 de maio de 1957 nº29- Ano XXIX p.40 
77 Marina de Mello Souza. África e Brasil Africano, 2007 p.16 
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FOTO 1 

O Cruzeiro 13 de abril de 1957 nº22- Ano XXV p.62 
 

Na foto acima, de número 1 metade da página foi dedicada a falar da 

independência de Gana. Aparecem mulheres dançando e barcos que buscavam 

mantimentos para a festa. A legenda afirma: “O povo dança, comemorando o 

nascimento do caçula Commonwealth”. Essa imagem valorizou o que disse os artigos e 

reafirmou a condição de Gana - África de dependente do país colonizador, inclusive 

festejado a permanência dos britânicos no apoio da organização política do país. 

Estes fragmentos apresentaram uma África incapaz de se autogovernar 

dependente sempre da ajuda de outros países para conseguir quem sabe se tornar 

“civilizada”. Além, da omissão, como no caso das reportagens sobre o Egito, que não 

foi associado à África. 

 

2.4 A seção Fototeste e a África 

 

A seção Fototeste estava entre os espaços da revista dedicados a curiosidades. Era 

um jogo de perguntas e respostas que testava os conhecimentos dos leitores, sendo que 

cada pergunta valia sete pontos e tinha o seguinte nível de acertos: 56 pontos – sofrível; 

70 pontos – regular; 84 pontos – bom e 98 pontos – ótimo. Em tal seção houve uma 
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grande quantidade de notícias no estilo de curiosidades e exotismo sobre o continente 

africano como podemos verificar abaixo: 

 

7- OS MONUMENTOS CHAMADOS “COLOSSO DE MEMNON” 
a) Na Grécia                 c) Pérsia  
b) Índia                         d) Egito  
 
Resposta: 7- Egito78 
 
3- REPÚBLICA  
a) Da Rodésia                c) Libéria  
b) Índia                          d) Vietnan  
 
Resposta: 3- Libéria79 
 
1- UM SÊLO VERDE 
a) De Cabo Verde                    c)  Angola 
b) Moçambique                         d) Goa 
 
Resposta: 1- De Cabo Verde80 
 
7- UMA BELA GRAVURA EGÍPCIA 

 

 

a)Hidrocaris                           c) Hieróglifos  
b) Cuneiformes                       d) Pentagrama  
 
Resposta: 7- Hieróglifos81 

 
4- A ZEBRA É  
 
a) Asiática                  c)Americana  
b) Africana                 d) Européia 
Resposta: 4- Africana82 

 
 
4- UM SÊLO ROXO 
a) De Loanda                 c) Angola 
b) Moçambique               d) Ilha da Madeira 
Resposta: Angola83 
 
 

                                                             
78 O Cruzeiro 11 de fevereiro 1950 nº17- Ano XXII p.p 46,58 
79 O Cruzeiro 18 de fevereiro de 1950 nº18- Ano XXII p.p 46, 47,48 
80 O Cruzeiro 10 de julho de 1950 nº34- Ano XXII p.p 50,60 
81 O Cruzeiro 15 de julho de 1950 nº39- Ano XXII p.p 50,64 
82 O Cruzeiro 28 de outubro 1950 nº2- Ano XXII p.p 74,72 
83 O Cruzeiro 14 de abril de 1951 nº26- Ano XXII p.p102, 103, 104 
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6 – ÊSTE BICHO É 
a)Tatu                          c) Tapi 
b) Porco africano         d) Capivara 
Resposta: 6- Porco africano84 
 
7 – CÉLEBRE TRIBO DO SUL DA ÁFRICA 
a) Hotentotes              c) Cafres  
b) Baschimanes          d) Malgaches 
Resposta: 7 – Cafres (zulus) 85 
 
 
 

Nestes trechos da seção Fototeste podemos observar como O Cruzeiro reservou a 

África o lugar de curiosidades, por exemplo, saber qual o selo ou a bandeira de 

determinados países africanos, além do exótico representado por animais e por pessoas. 

De modo que para o leitor a imagem da África fica associada ao selvagem, aos animais 

e aos sujeitos vistos como o não humano. Esse discurso foi reforçado na foto de número 

2 abaixo: 

 
 
 

      
 
 

FOTO 2 
 

O Cruzeiro 09 de maio de 1953 nº30- Ano XXV p.p 38,48 
O Cruzeiro 15 de julho de 1950 nº39- Ano XXII p.p 50,64 

                                                             
84 O Cruzeiro 20 de outubro de 1951 nº1- Ano XXIV p.p 78,76 
85 O Cruzeiro 09 de maio de 1953 nº30- Ano XXV p.p 38,48 
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Como nos diz Ginzburg86 é preciso considerar os indícios na análise do todo. 

Assim, percebemos que na divisão do espaço das páginas entre propagandas e notícias 

sobre África a revista acaba apresentando uma África de forma bastante superficial.  

Na primeira edição, temos no final da página a imagem de um homem com um 

escudo e uma mulher com uma lança da “tribo” dos zulus. A imagem retratada 

apresenta uma ideia de África e indivíduos exóticos. Enquanto que a segunda imagem 

também no final da página retrata uma gravura egípcia, novamente o Egito apareceu no 

discurso da revista que continuou a desconsiderar sua relação com a África. Podemos 

compreender tal omissão como uma maneira de não associar à África aquilo que é 

considerado belo e fascinante relegando à mesma o lugar do curioso e exótico. 

 

2.5 Relações África - Brasil  

Na revista O Cruzeiro, no que tange às notícias referentes à relação África – 

Brasil, houve uma predominância na seção Segredos e Revelações da História do Brasil 

redigida por Gustavo Barroso (Da Academia Brasileira de Letras – Diretor do Museu 

Histórico). Nesta seção as notícias sobre África encaminhavam-se em discussões que na 

maioria das vezes remetiam ao período da escravidão no Brasil, por exemplo: 

 

                                            Uma Guerra Mao-metana no Brasil Gustavo Barroso 

A religião de Maomé na Bahia- os negros malês- Suas revoltas- A guerra 
santa de 1835 

A RELIGIÃO de Maomé e a civilização árabe chegaram ao Brasil através 
dos escravos importados das regiões africanas de cultura árabe. Tentaram até 
deflagrar uma guerra santa na Província da Bahia, onde eram numerosos. 
Davam-se a si próprios o nome de Musulmis, muçulmanos, mas os outros 
escravos negros de origem bantu ou congolesa os denominavam Malês, isto 
é, gente do Imperio Africano e Maometano do Niger, - Mali. (...) não 
seguiam ortodoxamente o Corão, porém as práticas duma das seitas do Islão 
que se tinham espalhado pela África (...) muitos dos rebeldes presos, 

                                                             
86 Carlo Ginzburg. Op. Cit, p.143-177. 
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condenados à morte, foram fusilados ou enforcados; outros receberam penas 
de prisão mais ou menos longa; enfim alguns voltaram para África, (...).87 

 

A reportagem ao fazer referência a revolta escrava dos Malês na Bahia em 1835 

aponta uma leitura simplista do movimento apenas como uma guerra santa. 

Desconsiderando que esses africanos escravizados no Brasil foram sujeitos articulados 

que se organizaram no plano de conquistar Salvador e o Recôncavo.88 Ainda sobre o 

período da escravidão temos o exemplo de duas reportagens: 

 

O Brasil governou a África 
O sistema econômico Portugal-África-Brasil e vice-vesra – Os lusos e 
flamengos disputam êsse Giro de negócios – Importância da posse das duas 
margens do Atlântico – O livro de José Antônio Caldas – Teve o governo da 
jurisdição sôbre a África? 
A costa africana (...) fornecia os pretos para todo o Brasil, sobretudo 
Pernambuco e Bahia. Criou-se desta sorte um sistema econômico baseado 
num ciclo fechado de navegação. Os barcos deixavam o pôrto de Lisboa 
atestados de bugigangas, panos, tabaco, aguardente e outras mercânicas que 
nos portos de Benin, do Daomei, do Camarão, da Serra Leoa, da Mina, de 
Angola, de Luanda e de Benguela se trocavam por negros colhidos nas raízes 
e guerras dos sobas do sertão e trazidos em grandes caravanas para o litoral. 
(...) Negro e açúcar eram os pontos extremos da oscilação do pêndulo 
econômico. Assim, a África e o Nordeste do Brasil se completavam dentro do 
sistema. Daí o cuidado do Gôverno luso na dependência constante das duas 
margens do Atlântico equatorial e tropical, procurando ligá-las por laços 
administrativos e influências morais. Para Angola se mandavam a governá-la 
homens que já haviam exercido cargos de governança no Brasil (...).89 
 
O Rei dos Mongos 
O tráfico negreiro e os Mongos da costa D’África – Um mulato brasileiro Rei 
dos Mongos – Sua vida, sua morte e seus funerais daomeanos – chá-chá e sua 
reencarnação africana 
(...) a Lei do lucrativo tráfico de escravos entre a costa da África e as colônias 
americanas produziu o mongo. Era êste o intermediário entre os fornecedores 
de escravos – sobas do sertão, caçadores de carne humana, régulos litorâneos 
– e os negreiros, que, com seus brigues e sumacas vinham buscar a 
mercadoria nas calas e angras da Guiné, do Congo, de Benguela e de 
Luanda, desde as bôcas do Senegal à Foz do Zaire. (...) o Rei dos Mongos 
foi, sem dúvida, o mulato brasileiro Francisco Fêlix de Sousa, alcunhado o 
Chá-Chá, natural da Ilha Grande, na Província fluminense que, já como 
Sargento do Exército, se empregava na compra e venda de escravos.90 

 
 

                                                             
87 O Cruzeiro 24 de fevereiro de 1951 nº 19 - Ano XXIII p.p. 10,31 
88 Sobre os Malês ver: João José Reis. Rebelião Escrava no Brasil: a história do levante dos malês 1835, 
1986. 
89 O Cruzeiro 08 de novembro de 1952 nº 04 - Ano XXV p.p. 62, 63, 44,52 
90 O Cruzeiro 14 de julho de 1956 nº39 - Ano XXVIII p.p. 44,45 
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Nestas reportagens ficou evidenciada a relação Brasil – África, sobretudo, no 

comércio atlântico de escravos. E também a presença da interessante figura de 

Francisco Félix de Souza, o Chachá I91 que foi um grande empreendedor do tráfico de 

escravos para o Brasil e Cuba e fez fortuna no reino do Daomé intermediando as 

relações entre brasileiros, portugueses e africanos. 

 

 

  

FOTO 3 

O Cruzeiro 14 de julho de 1956 nº39 - Ano XXVIII p.p. 44,45 

 

Na foto de número 3 foi retratado o Mongo na costa africana sendo carregado 

pelos seus escravos. Vale ressaltar que o Mongo é um sujeito negro e provavelmente 

africano e que na reportagem não há qualquer elucidação sobre escravidão em África o 

que favorecia para que os leitores ficassem no senso comum de justificativa da 

escravidão atlântica “os africanos escravizavam os próprios africanos”.  

                                                             
91  Sobre Francisco Félix de Souza e seus descendentes em África. Ver: Alberto da Costa e Silva. 
Francisco Félix de Souza, Mercador de escravos, 2004; Júlio Santana Braga. Notas sobre o “Quartier 
Brésil” no Daomé. Disponível em: www.afroasia.com.br. Acesso em 03 de maio de 2010; e ainda sobre 
os chamados retornados (ex-escravos e libertos) que voltaram à África. Ver: Milton Guran. Agudás: os 
brasileiros do Benim, 1999; Renato Bardieri. Atlântico Negro: na rota dos Orixás. 1998. 
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Consideramos que a escravidão existia em África e os sujeitos eram escravizados 

por situações de guerra, por serem inimigos e não tendo como critério a cor da pele, 

como aconteceu do lado americano do atlântico. Essa imagem evidenciada na foto 

reforça o imaginário de que os africanos foram “povos bárbaros e desumanos” que se 

escravizavam entre si, no sentido, da escravidão na América. 

 

2.6 África sob as lentes do fotógrafo Pierre Verger 

 

A ideia de África apresentada nas fotografias de Pierre Verger, que foram 

acompanhadas, ora de textos de Odorico Tavares, ora de Gilberto Freyre pode ser 

pensada também dentro da relação África – Brasil. No entanto, estas reportagens 

merecem destaque por tratar, em grande parte, da relação África – Bahia trazendo um 

viés de contribuição da cultura africana e também relatos de experiências dos chamados 

retornados, escravos, libertos e ex-escravos que voltaram para África. Como podemos 

verificar abaixo: 

Odorico Tavares e Pierre Verger 
COSME E DAMIÃO 
OS SANTOS MABAÇAS 
São Cosme e Damião, patronos dos médicos e farmacêuticos, protetores da 
saúde – São Crispim e Crispiniano, patronos dos sapateiros – Os gêmeos 
Ibeji, que vieram da África – Tradições da Bahia, que glorificam os mabaças 
– A festa do caruru dos santos e os sete meninos. 
Origem dos Santos 
No que se refere ao ramo africano, sabe-se que foram os nagôs que nos 
trouxeram os seus gêmeos Ibeji, transformados numa das maiores tradições 
vivas das populações baianas, especialmente (...). Nos lares católicos, suas 
imagens são comumente encontradas, (...), como também na prática religiosa 
dos negros é invocado, como dissemos, sob o nome de Ibeji, (...).92 

 
Odorico Tavares e Pierre Verger 
A COZINHA DA BAHIA 
Caruru, vatapá e muqueca – Mas também o efó, os camarões e o siri mole – 
A cozinha baiana é a mais opulenta do Brasil – Dos Passos e Neruda na 
Bahia – As grandes quituteiras da cidade: Maria São Pedro, Odília e Vitorina 
– O poeta Godofredo Filho, grão-mestre da cozinha baiana – Quem vai à 
Bahia, comerá bem se souber onde, na cidade do Salvador. 
ORIGEM 
Quanto a origem, não é segrêdo nem novidade que foi o negro que nos trouxe 
os elementos mais fortemente integrantes da cozinha baiana. Artur Ramos 

                                                             
92 O Cruzeiro 18 de novembro de 1950 nº5- Ano XXIII p.p 35, 36, 37, 38, 40,44 
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ensina que “foi o negro sudanês, principalmente, que introduziu no Brasil o 
azeite de côco de dendê, o camarão sêco, a pinenta malagueta (...) alguns dos 
pratos mais caracteristicamente brasileiros são de origem africana: a farofa, o 
quibebe, o vatapá (...). O certo é que sem o dendê, sem o camarão, sem a 
malagueta, não existiria a cozinha baiana. Sem a pedra de ralar, sem o pilão, 
a colher de pau, o alguidar, a panela de barro, todos da mais pura e autêntica 
origem africana.93 
 

                                             Odorico Tavares e Pierre Verger 
A ESCULTURA AFRO-BRASILEIRA NA BAHIA 
O rosto severo de Iemanjá, mãe dos deuses negros, evoca as esculturas 
egípcias – Uma arte tribal e mágica que influi na criação estética da Europa 
moderna – Nina Rodrigues, maranhense da Bahia, um precursor – influencia 
da arte negra na criação artística da Europa contemporânea – As relíquias do 
I.H.G da Bahia. 
Sòmente nos primeiros anos deste século os centros artísticos da Europa 
tomaram conhecimento de uma grande verdade: os negros africanos 
possuíam uma escultura atingindo padrões dos mais elevados. A civilização 
de Paris, Berlim, de Roma, “descobria” que os negros da África – sobretudo 
os das regiões do gôlfo de Guiné e do vale do Congo – eram senhores de uma 
arte com fôrça e valores suficientes para fazer uma renovação nos setores das 
artes plásticas européias. (...)94 
 

Nestas reportagens identificamos a inserção de um discurso diferente do que 

vinha sendo apresentado pela revista O Cruzeiro. A África foi vista como berço de 

importantes tradições na área cultural e, sobretudo, de influências para a Bahia como a 

festa dos santos católicos Cosme e Damião, resignificados com elementos da cultura 

Afro-brasileira e a interessante culinária baiana cheia de influências do modo de 

cozinhar e também dos sabores vindo da África.    

Vejamos outras reportagens sobre África e Bahia que foram produzidas pela 

revista com as fotografias de Verger e os textos de Gilberto Freyre. Essas fizeram parte 

da Série “Acontece que são Baianos” inclusive, mais tarde, publicadas como ensaio no 

livro: Problemas brasileiros de antropologia do mesmo autor: 

ACONTECE QUE SÃO BAIANOS I 
Festas populares levadas do Brasil para África por africanos abrasileirados 
pela Bahia – Cantigas do Brasil ainda hoje cantadas em português – Erotismo 
contido por familismo – Explicação da sobrevivência dos “brasileiros”  na 
África e de sua resistência à reabsorção pela cultura africana. 
Não é de admirar que dentre os elementos de cultura brasileira levados à 
África por africanos abrasileirados por longo contato com o Brasil, 
destaquem-se as festas. As festas populares, com sua gorda e bonita 
substância folclórica. As festas profanas, das quais nem sempre é fácil 
separar as religiosas propriamente ditas. Quase todos os africanos 

                                                             
93 O Cruzeiro 02 de dezembro de 1950 nº7- Ano XXIII p.p 65, 66, 67, 68, 72, 76,84 
94 O Cruzeiro 14 de abril de 1951 nº26- Ano XXIII p.p 58,59 
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“brasileiros” voltaram à África, da Bahia. Às vêzes de outros pontos do 
Brasil, mas “via Bahia”. Abaianados, portanto. Amaciados, urbanizados, 
polidos pela Bahia.95 

 
ACONTECE QUE SÃO BAIANOS II 
Festas e cerimônias religiosas entre africanos “brasileiros” de Lagos – Nomes 
cristãos e de famílias – Cemitérios e Capela cristãs – Irmandade e culto do 
Senhor do Bomfim – Testamento cristão de um “ioiô” rico e dono de 
escravos. 
 Já sugerimos esta explicação para a sobrevivência dos africanos “brasileiros” 
em Lagos e noutros pontos da África como grupos não só 
predominantemente endogâmico – isto é, de gente que vem casando entre si – 
como culturalmente diferenciado da cultura puramente africana pelo conjunto 
de costumes, hábitos e estilos de vida abaianados que conservam (...). A 
África a querer reabsorver sua própria gente. Sua própria carne. A querer 
vencer, quebrar, destruir o que de sagrado ou de santo os “brasileiros” tinham 
trazido da Bahia juntamente com os nomes de família, os chambres, as saias, 
a língua, os ritos de família, a liturgia religiosa, as farinhas, os deces, os 
cantos, os costumes imitados dos ioiôs e das iaiás brancas. A verdade, porém, 
é que nessa luta entre a Bahia e a África – luta campo de batalha tem sido  
 
menos a carne que o espírito de ex-escravos, em parte desafricanizados pelo 
Brasil – a Bahia vem conseguindo conservar seu estandarte em plena terra 
inimiga.96 

 
ACONTECE QUE SÃO BAIANOS III 
CASAS BRASILEIRAS NA ÁFRICA  
Arquitetura de feitio brasileiro ou baiano na África – Mestres de obras, 
construtores, pintores de casas – As artes do móvel, da cozinha, do doce, do 
traje, levadas da Bahia para a África por africanos abrasileirados. 
 Sobrevivência da cultura brasileira na África, através da casa e das artes 
domésticas. Mas não foi só a arte de construtor, de mestre de obras, de 
pedreiro que, através de africanos por longos anos presos ao Brasil, uns como 
escravos, outros como homens livres (...) marcou, durante longo tempo (...) a 
paisagem da África ocidental (...). Confirma-se, ainda aqui, a tese desde o 
início esboçada nesta série de artigos: a de que foi o familismo unido ao 
cristianismo que permitiu aos africanos “brasileiros” de Lagos e de outros 
pontos da África, sobreviverem aos perigos da reabsorção da cultura luso-
brasileira, por êles adquirida na Bahia, pela cultura africana (...).97 

 
 

Nestas três reportagens Gilberto Freyre falou sobre os descendentes de ex-

escravos brasileiros que retornaram ao continente africano, sobretudo, para a região de 

Lagos e levaram tradições do Brasil, principalmente da Bahia para o outro lado do 

atlântico. Essa comunidade de “brasileiros” de certa forma “abrasileiraram” algumas 

regiões da África com as festas populares, as cerimônias religiosas, a culinária, as 

construções arquitetônicas entre outros fatores. Para Freyre, esses elementos facilitaram 
                                                             

95 O Cruzeiro 11 de agosto de 1951 nº43- Ano XXIII p.p 72,73, 74, 75, 76, 104,45 
96 O Cruzeiro 18 de agosto de 1951 nº44- Ano XXIII p.p 62, 63, 64, 68,90 
97 O Cruzeiro 25 de agosto de 1951 nº45- Ano XXIII p.p 102, 103, 104, 106 
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a sobrevivência da cultura luso-brasileira e de alguma maneira impediram uma perigosa 

reabsorção da cultura africana.   

Ao mesmo tempo em que a revista apresentou algumas contribuições da cultura 

africana para o Brasil – Bahia trouxe também no texto de Freyre elementos 

preconceituosos, quando afirmou a superioridade da cultura luso-brasileira em 

detrimento da africana.  

 

       
FOTO 4 

O Cruzeiro 14 de abril de 1951 nº26- Ano XXIII p.p 58,59 
O Cruzeiro 11 de agosto de 1951 nº43- Ano XXIII p.p 72,73, 74, 75, 76, 104,45 

 

A quarta foto retrata duas reportagens com fotografias de Verger. Na primeira 

temos homens e mulheres festejando a festa do Bonfim na África e um cartaz que 

anunciava a festa brasileira, reforçando a imagem apresentada por Freyre de valorização 

da cultura luso-brasileira em África. Já a segunda foto com texto de Tavares enfatiza a 

grandeza da cultura africana em esculturas de madeira, inclusive tidas como parte 

importante da renovação das artes no ocidente.  

O Cruzeiro apresentou um discurso de África através das fotografias de Pierre 

Verger que retratavam certa valorização do continente numa mensagem de “resgate” 

das tradições culturais vinda da África e resignificadas no Brasil, bem como, das 
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influências brasileiras em determinadas regiões do continente.  Todavia, as fotografias 

de Verger não vinham acompanhadas por textos seus, mas sim de outros autores como 

observamos, Odorico Tavares ou Gilberto Freyre, por isso, tal valorização foi apenas 

parcial. No sentido de que, por exemplo, nos textos de Freyre havia valorização e 

sobreposição da cultura luso-brasileira em detrimento à africana. 

2.7 A África selvagem 

 

Ainda que a revista O Cruzeiro tenha trazido, certa valorização da África nas 

reportagens de Freyre e Tavares com fotografias de Verger, o discurso predominante98 

da revista foi de uma África selvagem, primitiva e exótica. Tal imagem vem sendo 

construída há tempos, desde o período da escravidão no Brasil e continuou a ser tecida 

ao longo de décadas e séculos. Uma ideia de África relacionada à selvageria, ao 

primitivismo, ao exótico visto aqui não somente como algo diferente mais como feio e 

inferior sendo essa a imagem que tem sido difundida e que provavelmente permanece 

na mentalidade das pessoas. Para tanto temos alguns exemplos: 

 

                                              No Mundo dos Livros por Geraldo de Freitas 
ÁFRICA 
Uma aventura extraordinária, em plenas florestas da África, entre tribos 
jamais vistas pelo homem branco e entre animais apanhados pela primeira 
vez na história. Atílio Gatti, que se tornou famoso pelas suas audaciosas 
aventuras, conta em ÁFRICA cenas de espantar, tornando o livro de um 
sabor sensacional. A fama do autor e suas viagens para museus e zoológicos 
dão fôrça de verdade às suas narrativas, à primeira vista acima da capacidade 
humana de resistência e coragem. (...)99 

 
                                              Cine-Revista  José Amádio 

A COROAÇÃO DO REI  
O trono é de carne e osso... 
(...) Eis que surge uma fita de cinema diga dêsse título. E não se trata de algo 
esplendoroso sob seu aspecto técnico; (...) Esplendor Selvagem mostra-nos as 
aventuras de dois exploradores que viajaram dez mil quilômetros em 
caminhões pelo Continente Negro em busca do pitoresco e de feras para 
jardins zoológicos praticamente despovoado devido à guerra. (...) a África 
fabulosa em seus mistérios insondáveis, a África desconhecida e de selvagem 
beleza, a África que nos é mostrada, desvendada para melhor dizer, pela 
primeira vez em tecnicolor. (...) Quase não há o que destacar em Esplendor 

                                                             
98  Das 220 notícias divididas nos cinco aspectos aqui evidenciados foram encontradas mais de 50 sobre a 
África Selvagem. 
99 O Cruzeiro 28 de janeiro de 1950 nº15- Ano XXII p.p 39 
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Selvagem –tudo é excelente. Desde a coroação do nédio rei até o maravilhoso 
ballet dos hipopótamos no fundo do lago. A subida dos negros em canoas 
pelo rio caudaloso é quase irreal de tão bela e forte – assim tôdas as cenas de 
danças, principalmente aquela que nos mostra a tribo de gigantes com seu 
chefe de dois metros e dez. (...)100 

 
  Reportagem Ruth e Hassoldt Davis  
 A ÁFRICA NEGRA DE ASSOMBROS E TERRORES  

 OS GIGANTES GUÉRÉS MALABARISTAS DA MORTE 

Gigantes negros da tribo Guéré – com a profissão de saltimbancos, 
vagabundeiam pelas fronteiras perdidas da Costa do Marfim, executando 
arriscados números de acrobacias, fazendo joguêtes de pobres crianças – o 
que a Expedição Davis viu em África. Em plena Era Atônica (...) a África, o 
vasto continente negro, como que desafiando os conceitos e as normas da 
civilização ocidental, permanece quase intrasmutável, ostentando 
exuberantemente o esplendor selvagem dos primeiros tempos. Viajar pela 
África é penetrar pelos domínios assombrosos de mistérios e surprêsas 
inenarráveis, em estranhos ambientes fetichistas entre gente exótica e 
bárbara. (...) nessa viagem perigosa, os exploradores brancos viram fatos e 
costumes espantosos. (...) viu um grupo de malabaristas composto de dois 
homens agigantados e diversas meninas, que vão desde três a dez anos. As 
garotinhas são hipnotizadas e nunca sorriem. (...) assistiram a uma curiosa 
dança fetichista negra com serpentes venenosas. O único homem branco que 
vive ali, o Com. Van Grevenenynghe, informou: “o canibalismo ainda é 
praticado esporadicamente em alguns pontos da “jugle”. Vez por outra, os 
guardas franceses são obrigados a prender mulheres negras, que venderam 
seus filhos (“estavam no ponto”) no mercado, juntamente com carne de boi e 
de carneiro.”101 

 

Nestas notícias podemos verificar que a revista coloca a África como um todo 

homogêneo, primitivo, com paisagens e animais selvagens. Além, de estender tal 

impressão de primitivismo e exotismo as pessoas. É interessante notarmos que essa 

ideia de África apresentada por O Cruzeiro foi também veiculada, no primeiro caso, por 

um livro e no segundo por um filme, ou seja, outros meios de comunicação do período 

em questão acabaram do mesmo modo difundindo tal imagem do continente. A terceira 

reportagem merece destaque, pois ao falar de uma expedição pelo continente confirmou 

um discurso totalmente preconceituoso sobre África que foi vista como um lugar de 

“assombros e terrores” fora dos padrões de “civilização” europeus e povoada por “gente 

bárbara”.   

 

                                                             
100 O Cruzeiro 06 de maio de 1950 nº29- Ano XXII p.p 104 
101 O Cruzeiro 03 de janeiro de 1952 nº12- Ano XXIV p.p 64,65,66,67,68,69 
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Foto 5 
O Cruzeiro 03 de janeiro de 1952 nº12- Ano XXIV p.p 64,65,66,67,68,69 

 

                                               

Na quinta foto a revista retrata o chamado “espetáculo da gente bárbara” com os 

malabaristas e crianças em uma espécie de show. No entanto, as fotografias aliadas às 

legendas afirmaram que as crianças foram hipnotizadas para serem “joguetes humanos” 

e que o som de tambores representava a “voz bárbara da África”. Essa expressão 

artística e as pessoas ganharam um caráter de exotismo bárbaro e inaceitável em 

sociedades “civilizadas”. 

Um tema muito explorado pela revista foi o Safari na África com reportagens que 

ganharam várias páginas e inúmeras fotografias. Vejamos dois exemplos dessas 

notícias: 

 

                               Reportagem Ernest Hemingway 
                              SAFARI  

Regressando, vinte anos depois, à cena de “As Neves do kilimanjoro”, Ernest 
Hemingway empreendeu uma viagem de cinco meses através da África 
oriental – Nas primeiras cinco semanas, sua “safari” (expedição) cobriu 2.000 
milhas através da selvagem região de Masai, ao sul do Kenia, por caminhão, 
carro de caça, jipe e a pé – Acompanharam-no sua esposa Mary, um amigo 
cubano, um caçador branco, um batedor de caça, o fotógrafo Earl Theisen e 
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22 nativos. Ao voltar dessa viagem, Hemingway sofreu dois sérios desastres 
de aviação, do quais, porém, conseguiu escapar (...)102 

 
                                             Reportagem José Medeiros  

Safari 
Os preparativos que antecedem um caçada no continente africano 
responsabilidade do caçador que chefia um safári – Kikunha, um pisteiro 
excepcional – o perigo da caça ao elefante, e a velocidade da zebra. 
(...) Para se fazer um safári no Kenya, a distante colônia inglesa da África, 
onde a organização e o espírito inglês chegaram com os primeiros 
colonizadores, é preciso cuidar de todos os detalhes com grande 
antecedência. Cartas, inicialmente, são trocadas entre o pretenso cliente e o 
caçador profissional escolhido para ser o seu guia (...). Chegamos a Nairobi e 
lá estava o nosso caçador e guia, o famoso Bunny e Allen. (...) Três carros de 
caça eram o nosso comboio (...). Pernoitando em Nanyuky, encontramos 
surprêsos, um dos melhores hotéis de tôda a África. Uma americana rica o 
havia construído para ser sua residência (...). Da janela do quarto se 
descortina uma vista inesquecível dos picos gelados. A paisagem é 
tipicamente européia, e mal acreditamos que estamos em plena África 103 
 
Reportagem Anésio Amaral Filho 
Um par de prêsas de marfim 
Cada de elefantes – Bagagem de troféus – sensação de perigo – A marcha do 
“safári” – Um par de prêsas de marfim- Instinto e inteligência – Na floresta – 
Um tiro no ouvido – Hienas, leões e antílopes – Alegria do “zus” – Na África 
Equatorial Francesa. 
(...) Faziam já cinco meses que estava enterrado na África Equatorial 
Francesa, em companhia dos meus sobrinhos (...) e a nossa bagagem de 
troféus não era desprezível: crocodilos, antílopes (...). Mas o que mais 
ambicionávamos era um par de prêsa de marfim (...)104   

 

As reportagens que trataram de safáris no continente africano, geralmente 

explicavam de modo geral, como se organizava um empreendimento desse tipo, os 

lugares, as despesas com comida, hospedagem e com os guias. Incentivando sempre o 

abatimento em massa de animais de determinadas regiões do continente como: 

elefantes, búfalos, leões, hipopótamos entre outros. E na maioria das vezes as pessoas 

foram comparadas a amimais não só no sentido do “selvagem” mais também do 

“exótico”. Os safáris para os europeus e para outros povos, como nas reportagens acima, 

                                                             
102 O Cruzeiro 13 de fevereiro de 1954 nº18- Ano XXVI p.p 06, 07, 08, 09, 10,11 
103 O Cruzeiro 04 de maio de 1957 nº29- Ano XXIX p.p 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65,66 
104

O Cruzeiro 12 de agosto de 1950 nº43- Ano XXII p.p 38, 39, 40, 41, 42, 43, 56,62 
 

 



47 

 

 

 

reforçavam uma imagem da África a ser descoberta, desbravada, um continente cheio de 

aventuras e perigos.  

 

 

Foto 6 

O Cruzeiro 12 de agosto de 1950 nº43- Ano XXII p.p 38, 39, 40, 41, 42, 43, 56,62 
 

 

 

Foto 7 

O Cruzeiro 04 de maio de 1957 nº29- Ano XXIX p.p 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65,66 
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A sexta e a sétima fotos retratam as expedições de caça na África, os chamados 

Safáris. Reforçando o sentido dado a imagem, os textos das legendas enfatizam o 

continente como o lugar propício para buscar feras, emoções e troféus. Na sétima foto 

podemos confirmar a imagem idealizada pela revista O Cruzeiro sobre a África 

selvagem, primitiva e exótica, pois a legenda dizia: “Na África, o homem e a natureza 

se confundem. O nativo africano, tal qual os animais, tem um sexto sentido. Descobre 

onde tem caça abatida (...) caminha pelos “bushes” (...) e foge dos animais (...). 

Essa imagem de selvageria dos safáris quando iguala o homem africano a 

natureza, a fauma e flora, reafirma o discurso da revista dos sujeitos totalmente 

desprovidos de humanidade, seres exóticos beirando a animalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No século XX a imprensa periódica como os jornais e as revistas foram 

certamente os grandes meios de comunicação no Brasil. Esses veículos produziram e 

reproduziram ideias e imagens sobre muitos aspectos da sociedade e ajudaram na 

construção de determinadas mentalidades.  

Ressaltamos que a imprensa produz discursos que consideram verdadeiros, por 

isso as imagens difundidas na mesma, acabam moldando e educando, os 

comportamentos e modos de ver dos leitores. Assim o fez O Cruzeiro sobre o 

continente africano.  

Este trabalho buscou analisar quais foram as representações textuais e fotográficas 

sobre a África construídas pelo discurso de O Cruzeiro no Brasil nos anos de 1950 a 

1959. A revista produziu, reproduziu e associou por meio de textos e fotografias certas 

imagens e ideias de África.  

Dessa forma, identificamos dois tipos de discurso, um que trouxe certa 

valorização, ainda que parcial da África, apresentando-a como berço de importantes 

tradições na área da cultura brasileira. E o outro, predominante, de uma África mística, 

selvagem, primitiva e exótica destoante dos comportamentos aceitos pela dita 

“civilização” ocidental.  

É certo que O Cruzeiro foi um dos veículos usados por um grupo, e por mais que 

esse se defina como imparcial serviu as camadas dirigentes, a um modelo de ideologia. 

Entendemos que a construção deste tipo de discurso veiculado pela revista serviu para 

legitimar, impor e delegar à África como também aos seus descendentes um lugar 

inferior, subalterno, distante na mentalidade coletiva do povo brasileiro. 

Neste estudo optamos por evidenciar cinco elementos levantados pela revista: 

África no cenário político internacional; a seção Fototeste; a Relação Brasil-África; 

África sob as lentes do fotógrafo Pierre Verger e África selvagem. Todavia, 

reconhecemos que este trabalho não esgota as possibilidades de uma análise mais 

profunda da ampla sistematização de 516 edições de O Cruzeiro. 

Portanto, consideramos oportuno em outro momento, ampliar as discussões da 

relação da revista O Cruzeiro e do seu proprietário Assis Chateaubriand com o contexto 
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político e econômico do Brasil, no período estudo, bem como sistematizar informações 

sobre o corpo editorial da revista, como os repórteres e fotógrafos. Além, de aprofundar 

as discussões sobre a relação da fotografia de Pierre Verger com os textos de Gilberto 

Freyre e Odorico Tavares. 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FONTES 
 
 

A Revista O Cruzeiro nos anos de 1950 a 1959 no total de 516 edições. O acervo 

da revista encontra-se disponível na Biblioteca Setorial Monsenhor Renato de Andrade 

Galvão – BSMG que faz parte do Museu Casa do Sertão e Centro de Estudos Feirenses 
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