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PRÁTICAS, CIVILIDADE E INSERÇÃO SOCIAL: UMA ANÁLISE DA 

REPRESENTAÇÃO DO NEGRO PELA IMPRENSA FEIRENSE NO PÓS-

ABOLIÇÃO (1888-1910) 

PRATICES, CIVILITY AND SOCIAL INSERTION: AN ANALYSIS OF THE BLACK 

REPRESENTATION BY THE "FEIRENSE" PRESS ON THE POST-ABOLITION 

(1888-1910) 

Alisson Oliveira Soares de Santana 

 

RESUMO: O presente trabalho busca analisar e discutir as representações e discursos sobre a 

população negra nos jornais de Feira de Santana no Pós-abolição, entre 1888 e 1910. A 

imprensa jornalística brasileira e feirense do século dezenove e vinte é um fator imprescindível 

neste estudo. Assim, há uma necessidade de identificar o caráter dessa imprensa, os supostos 

interesses e o “lugar” pelo qual ela fala.  A imprensa jornalística brasileira foi por muito tempo 

um mecanismo de divulgação de ideais progressistas, àquela que pretendia por meio de suas 

páginas “civilizar” a população, ainda que o nível de analfabetismo no Brasil fosse alto. Os 

discursos de “civilização” e a intensa repressão aos “ignorantes” que resistiam a toda 

efervescência de um país que buscava o progresso vão estar inteiramente relacionados ao 

processo de marginalização dos comportamentos e do cotidiano do sujeito negro, fomentando 

representações imbuídas e influenciadas por todo um complexo de pensamento da época. 

Palavras-chave: Discursos; representações; negro; imprensa; pós-abolição 

 

ABSTRACT: The study seeks to analyze and discuss the representations and discourses about 

the black population in Feira de Santana’s newspapers in the post-abolition, precisely between 

1888 and 1910. Brazilian’s and “feirense” press in the nineteenth and twentieth centuries are 

an essential factor in this study. Thus, there is a need to identify the character of this press, the 

supposed interests and the "place" for which it speaks. Brazilian’s press was for a long time a 

mechanism of dissemination of progressive ideals, to the one that through its pages intended to 

"civilize" the population, even though the level of illiteracy in Brazil was high. The discourses 

of "civilization" and the intense repression of the "ignorant" who resisted all the effervescence 

of a country seeking progress will be entirely related to the process of marginalization of the 

behaviors and daily life of the black, fostering representations imbued and influenced by all 

complex of thought of the time.  

Keywords: Discourses; representations; black; press; post-abolition  

                                                             
 Graduando em Licenciatura em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana, sob orientação da 
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4 
  

Introdução 

 O fim da escravidão em 1888 gerou uma série de significados e transformações para as 

camadas populares do Brasil, formadas em muitas províncias por libertos e descendentes de ex-

escravos. Essas mudanças sociais ameaçavam a autoridade dos ex-senhores de escravos, uma 

vez que não era apenas o trabalho escravo que eles perdiam, mas também a posição de domínio, 

de senhor1. Deixavam a posição de senhores de escravos, mantendo apenas a categoria de 

senhores de terra e de engenhos. Albuquerque e Filho (2006) em seu estudo “Uma história do 

negro no Brasil” que traz a discussão sobre a trajetória do negro no Brasil, desde a perspectiva 

de experiências em território africano até o desenvolvimento em solo brasileiro. Os autores 

explicam que essa insatisfação por abrir mão da sua posição sócio racial fica ainda mais latente 

no período que sucedeu a abolição, contribuindo dessa forma para a manutenção da grande 

desigualdade social que os recém-libertos passariam a sofrer e da constituição de novas formas 

de preconceito sócio racial. 

 Sevcenko (1998) argumenta que a reconstrução da vida em liberdade, após a 

emancipação final, e a adaptação às novas condições de vida, foi direcionada por uma soma de 

fatores, desde as particularidades regionais e econômicas como também na presença de outros 

segmentos da disputa no mercado de trabalho, constituindo particularidades distintas em 

relação às escolhas e possibilidades de integração dos ex-escravos.  

 O debate acerca da integração e atuação do negro emancipado na sociedade brasileira é 

abordada por uma série de historiadores, que buscam através das representações da época traçar 

perfis e inferências acerca do negro e das suas práticas no contexto do pós-abolição. Lilia 

Schwarcz traz em sua obra Retrato em branco e negro (1987) um estudo minucioso do 

imaginário paulista entre 1870 e 1890, o estudo traz considerações acerca do negro no período 

escravista e no pós-abolição, recorrendo aos principais periódicos da época para apresentar as 

visões da elite paulista branca sobre o negro. Servindo como modelo interpretativo, esta obra 

assume um papel imprescindível na constituição deste trabalho, uma vez que ambos trabalham 

com representações e análise de discurso sobre o negro. 

 Neste sentido, a análise das representações constitui uma função determinante enquanto 

objeto de análise deste estudo. É indispensável conhecer e entender as condições de contexto 

                                                             
1 ALBUQUERQUE, Wlamyra R. e FRAGA, Walter. Uma história do negro no Brasil. Salvador: Centro de 

Estudos Afro-Orientais; Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2006, p.175. 
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que os sujeitos representados estão inseridos, além de que, evidenciar o olhar de quem essas 

mensagens são elaboradas e reproduzidas.  

 Meire Lucia Reis (2000), expõe em seu estudo “A cor da Notícia: discursos sobre o 

negro na imprensa baiana (1888-1937) ”, que no final do século XIX o negro era representado 

na imprensa jornalística como um elemento que simbolizava o retrocesso da sociedade. Na 

maioria das vezes esse atraso representava um óbice para o progresso da sociedade brasileira.  

 O sistema escravista, ainda que não mais existente, era algo recente no imaginário da 

população, o pensamento de que a escravidão impedia o desenvolvimento do Brasil, vai 

repercutir de forma ainda mais proeminente nas décadas que sucederam o fim da escravidão, 

condicionando o Brasil àquele que precisava romper com a heranças deixadas pela escravidão. 

A forte veiculação na imprensa nesse período se direcionava à uma propaganda de ideal de 

civilização, por uma busca de identidade nacional a qual o negro não estava inserido. 

 O objetivo desse estudo consiste em refletir como se comportou a construção do 

imaginário social que teve como premissa civilizar a população brasileira em meio a um 

complexo social fragmentado, a partir disso, analisar a representação do negro recém liberto 

nos principais jornais de Feira de Santana veiculados entre 1888 e 1910.  

 A escolha da data limite de 1910 se deu principalmente pelo fato de que, neste período 

em Feira de Santana dar-se início a construção de indústrias e estradas, atreladas ao ideal de 

modernização que estava paulatinamente se esboçando no agreste baiano. Entretanto, essa ideia 

de modernização feirense só ganha um sentido mais concreto a partir de 1920. Assim, a partir 

da primeira década do século XX, intensificavam-se os projetos de reformas urbanas em Feira 

de Santana, dentro dos parâmetros de uma primeira fase, por assim dizer, de modernização. 

 As fontes de investigação são os periódicos que se encontram digitalizados na Biblioteca 

Monsenhor Galvão situado no Museu Casa do Sertão, em Feira de Santana, e outros jornais 

encontrados no site “O Negro na imprensa baiana no século XX” em parceria com a 

Universidade Federal da Bahia. Dentre os jornais analisados estão: O progresso (1882, 1891), 

O Propulsor (1896), Cidade da Feira (1888), Gazeta do Povo (1910). 

 Na virada do século XIX para o século XX, diversos interesses e posicionamentos 

entravam em cena, decorrentes das próprias transformações que se estabeleciam nesse período. 

Existiam àqueles que aspiravam por um ensejo de se incorporar no seio da nacionalidade, outros 
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lutavam pela preservação dos privilégios e agregação racial, entretanto, não existia 

homogeneidade de posição social dentro dos grupos. 

 Nesta perspectiva, compreender as representações sobre o negro nos jornais da imprensa 

local, pressupõe entender os elementos que deram suporte a interpretação dos discursos 

analisados. Portanto, este trabalho traz em primeiro momento uma contextualização acerca da 

imprensa brasileira no Pós-abolição, somando às particularidades da imprensa local, para 

posteriormente partir para a análise principal, que se estabelece na análise das representações 

sobre o negro. 

 

Informar para civilizar: uma breve abordagem sobre os discursos 

civilizatórios da imprensa periódica brasileira na passagem do século XIX 

para o século XX 

 Por séculos, a noção de civilidade recebeu diferentes interpretações, muitas 

tendenciosamente dúbias. Ao caracterizar a sociedade francesa no período entre a Idade Média 

e a Revolução Francesa, Chartier (2004) traz sua contribuição acerca do pluralismo das 

definições de “civilidade”, palavra que entra em desuso na França, sendo por ora substituída 

pelo termo “polidez”, o qual trazia uma abrangência sem distinção sobre as categorias sociais 

da época. Assim, entre o século XVI e o século XIX, o ideário de civilidade sofre modificações 

que alcançam desde o seu teor ético-cristã até ao seu desígnio processual de controle e 

modelagem de comportamentos convenientes para as relações sociais. 

 No Brasil, a incorporação da civilidade ocorreu de maneira diferenciada em relação às 

sociedades europeias. A civilidade nas nações europeias se insere de múltiplas formas, 

aparecendo estreitamente relacionada a uma herança cultural que se unem aos princípios 

civilizadores da Grécia Antiga2. Enquanto no Brasil, a preocupação com a noção de civilidade 

se dá a partir de 1808 com a instalação da Família Real Portuguesa em território brasileiro, 

período que suscitava novas perspectivas para colônia. Dessa forma, a vinda da corte 

portuguesa para o Brasil traria mudanças substanciais para o cenário cultural brasileiro. 

 A questão da civilidade no Brasil oitocentista pode ser considerada inicialmente como 

parte de um movimento literário, que se constituía em instruir determinada parte da população 

                                                             
2 CHARTIER, Roger. Leitura e leitores na França do Antigo Regime. São Paulo: Editora UNESP, 2004, p. 46. 
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através de livros literários. Inúmeras obras publicadas no período, entre outros trazidos da 

metrópole, manifestavam em suas páginas um perfil disciplinador, traçando elementos que 

conduziam a moral e os bons costumes, assim como regras e guias de comportamentos tidos 

como “civilizados” para a elite nobre da época. 

Nesse início de século, o único veículo de ampla penetração era a imprensa. 

Esta, por sua vez, era monopolizada por três formas culturais competindo 

entre si: a literatura, a ciência e o jornalismo. A ciência tinha o inconveniente 

de restringir-se aos estreitíssimos meios de educação e instrução técnica mais 

apurada. O jornalismo era ainda uma forma em brotamento, sua indefinição 

fica patente pelo esforço que faz para trazer ou manter a literatura dentro de 

si, na linguagem, nas crônicas, no folhetim e nas “matérias especiais”, 

invariavelmente de cunho literário. As revistas, por exemplo, definiam-se 

antes de mais nada como “literárias”.3   

 Entretanto, para além da literatura, o século XIX representou um período promissor no 

que se refere a imprensa escrita brasileira. Atendendo às mais variadas funções e sendo 

determinante na formação da opinião pública, a imprensa periódica foi responsável por registrar 

e divulgar reflexões de caráter essencialmente político e social. 

 Segundo Morel (2008), o surgimento de forma sistemática da imprensa periódica só 

aconteceu a partir de 1808 com a chegada da Família Real Portuguesa, que instalou a tipografia 

da Imprensa Régia, expandindo prioritariamente pelas capitanias que hoje correspondem ao Rio 

de Janeiro, Bahia e Pernambuco.  

 Durante o século XIX, sobretudo, no Brasil Império, a imprensa periodista foi em maior 

escala voltada para as causas políticas. Entretanto, no auge da monarquia brasileira, a vida 

pública e privada ganhou contornos diferentes, uma vez que os padrões de civilidade da Corte 

eram tidos como modelos a serem seguidos, inseria-se assim a imprensa, por comportar 

características para civilizar a população brasileira, reverberando o comportamento cortês por 

meio das páginas. 

 A “opinião pública”, expressão direcionada aos primeiros impressos brasileiros gerava 

diversos significados, mas com um visível protagonismo enquanto instrumento político. 

Contudo, Morel (2008) afirma que: 

Conhecer a trajetória dessa noção numa determinada sociedade, situada 

cronologicamente e geograficamente, pode permitir uma aproximação da 

gênese da política moderna, isto é, pós-absolutista, cujos discursos invocando 

a legitimidade desta opinião continuam a ter peso importante na atualidade. 

                                                             
3 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República. 4a. 

ed., S.P., Ed. Brasiliense, 1995, p.226. 
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Ou seja, a opinião pública era um recurso para legitimar posições políticas e 

um instrumento simbólico que visava transformar algumas demandas setoriais 

numa vontade geral.4  

 O exercício dessa imprensa escrita ganhou uma visível força no desenvolvimento do 

período monárquico brasileiro. A cobertura da rotina e dos comportamentos da Corte eram 

refletidos pela imprensa como um exemplo a ser seguido, colocando em pauta o espelho da 

civilização. Na perspectiva de Machado (1991), o jornal ganhava uma dimensão disciplinadora 

na vida da população brasileira, tornavam-se verdadeiras “fábricas de notícias”, “industrias de 

informação” e junto com outras instituições, formulavam novos valores para a sociedade. 

 No que corresponde a esse percurso em tornar a sociedade brasileira mais polida, é de 

grande valor a contribuição de Norbert Elias com o “Processo Civilizador” (1994). O autor 

refere-se a civilização como um fenômeno universal, na perspectiva de que as operações sociais 

de cada época possibilitam alterações nos comportamentos e costumes, sendo as 

transformações não resultantes dos comportamentos individuais, mas fruto de uma coerção 

social cristalizada a partir de modelos de civilidade determinados coletivamente.  

 A partir dessa premissa, pode-se entender que os padrões de civilidade que se tentava 

incorporar à sociedade brasileira seria uma medida de conscientização coletiva, logo, o processo 

civilizador se constituiria a partir do movimento de uma rede de sociabilidades e pela forma 

que as pessoas apreendem e agem de acordo com os padrões, estes que, de forma geral, os 

negros não se enquadravam. Entretanto, os hábitos e costumes de uma época são construídos e 

manifestados a partir de arranjos coletivos fixo à realidade da época, mas passíveis de 

transformações conforme o tempo avance, sendo assim: 

 A civilização não é apenas um estado, mas um processo que deve prosseguir. 

(...) absorve muito do que fez a corte acreditar ser – em comparação com os 

que vivem de maneira mais simples, mais incivilizada ou mais bárbara – um 

tipo mais elevado de sociedade: a ideia de um padrão moral de costumes, isto 

é, tato social.5  

 A transição do século XIX para o século XX é marcada por uma forte aspiração pela 

modernização, em um momento que se ansiava por mudanças efetivas tanto no plano político 

quanto na estrutura social. Conforme Machado (2015), a partir da segunda metade do século 

XIX, os primeiros reflexos da modernização são manifestados diretamente nos investimentos 

                                                             
4 MOREL, M.. Os primeiros passos da palavra impressa. In: Martins, Ana Luiza; Luca, Tania Regina De. (Org.). 

História da Imprensa no Brasil. 1ed.São Paulo: Contexto, 2008, v. 1, p. 33. 
5 ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes (vol. 1), Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 

1990, p.62. 
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de construção de ferrovias, implantação de indústrias e de reformas urbanas que faziam parte 

de um lento projeto de urbanização que se definia em “mudar a imagem das áreas urbanas, a 

fim de adaptá-las aos novos ideais modernos e higiênicos. (…) pois, muda-se a forma de 

estruturar, de pensar, de ver e viver a cidade. ”6 

 Leite (1996) afirma que na perspectiva do ideal de modernização que se tinha, era 

necessário realizar reformas que tornassem as cidades mais dignas e atraentes para os visitantes, 

reformas que atraíssem investidores internacionais e que traria uma visão civilizadora aliada às 

dimensões progressistas. Neste sentido, a compreensão do moderno se relaciona a ideia de 

progresso na medida em que se entende o passado como atraso, e que se rompe com ele, 

subvertendo o velho.  

Esta era, portanto, a característica do processo de modernização e civilização 

das cidades: a sua tendência demolidora, destruidora de tudo que fosse tomado 

por velho ou associado ao antigo. Renegava-se todo e qualquer legado 

arquitetônico e cultural do passado que pudesse representar um elemento de 

atraso em comparação às idealizações elaboradas por segmentos das elites; 

bem como tudo que constituísse um empecilho ao avanço do ambicionado 

progresso, que vinha abrindo as suas asas sobre todas as nações civilizadas. E, 

neste sentido, um bom exemplo é o caso de Salvador, onde os órgãos de 

imprensa, as lideranças políticas e administrativas e as elites foram os 

responsáveis pela divulgação da ideia de que era necessário destruir o velho, 

o passado, o sujo para se construir o novo, o moderno, o limpo.7   

 Dessa forma, o desenvolvimento urbano se destacaria como o princípio da modernidade, 

como bem argumenta Berman (1986), o sujeito moderno estaria assim apto a: 

Experimentar a existência pessoal e social como um torvelinho, ver o mundo 

e a si próprio em perpétua desintegração e renovação, agitação e angústia, 

ambiguidade e contradição: é ser parte de um universo em que tudo o que é 

sólido desmancha no ar.8  

 A atuação dos homens da imprensa no processo de divulgação desse ideal de civilização 

excludente tornava-se cada vez mais incessante no fim do século XIX. O compromisso dos 

jornalistas da Corte para com esse ideal era traduzido abertamente do que consideravam como 

                                                             
6 PINHEIRO, Eloísa Petti. Europa, França e Bahia: difusão e adaptação de modelos urbanos (Paris, Rio e 

Salvador). Salvador: EDUFBA, 2002, p.25. 
7 LEITE, Rinaldo Cesar Nascimento. E a Bahia civiliza-se.... Ideais de civilização e cenas de anticivilidade em um 

contexto de modernização urbana. Salvador, 1912-1916. Dissertação (Mestrado em História) - Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1996, p14. 
8 BERMAN, Marshal. Tudo que é sólido desmancha no ar. São Paulo: Companhia das Letras, 1986, p.328. 
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a missão dos periódicos para aquela sociedade e da função essencial que tinham na produção 

da memória da abolição da escravatura e da instauração da república9. 

 O fim da escravidão e o advento de uma nova ordem política suscitaram novas questões 

e perspectivas. Schwartcz (1987) compartilha que falar em cidadania e “civilização” nesse 

momento implicava também “em ‘revelar’ nas noções de liberdade e igualdade nelas 

intrínsecas”10, porém a complexidade que se estabelecia era em como atrelar os ideais de 

civilização que pressuporia o direito à igualdade em uma sociedade com categorias sociais tão 

oscilantes, uma vez que não existia homogeneidade entre esses grupos. Para Mattos (1995), 

“explorar os significados da liberdade, no processo de superação da sociedade escravista, 

mostrou-se fundamental para compreendê-los, bem como para explicar sua interferência 

naquele processo e nas novas relações sociais que então se engendravam”.11  Essa liberdade se 

traduzia em um campo de luta privilegiado, a partir de uma dinâmica de novas relações de 

poder.  

 Na segunda metade do século XIX a imprensa é marcada pela incidência da imprensa 

abolicionista, que utilizava as páginas dos periódicos para manifestar sua posição antiescravista. 

Machado (2014) afirma que era comum a leitura dos textos veiculados nos periódicos em voz 

alta, uma vez que a sociedade da época era marcada pelo alto índice de analfabetismo, motivo 

pelo qual tornava os jornais mais ouvidos do que lidos. Para o autor, o objetivo central dos 

jornalistas da Corte era demonstrar que a posição escravista da sociedade brasileira era a 

responsável pelo atraso do Império e pela oposição ao progresso e a civilização.  

 O pensamento liberal clássico passou a ter grande notoriedade no Brasil a partir de 1860, 

na qual trazia características divergentes no que se refere aos ideais liberais e a permanência do 

cativeiro, assim, a existência da escravidão, comprometia o desenvolvimento dos princípios 

liberais e impossibilitava que a liberdade imperasse no Brasil. Para os intelectuais da época, 

muito influenciados pelo liberalismo, o sistema escravista era considerado uma barreira para o 

desenvolvimento da nação e para o advento do progresso. 

  Contudo, a conquista da liberdade se traduziu de forma distinta àqueles que tanto a 

ansiavam. Em seu estudo sobre o pós-abolição no Rio de Janeiro, Sidney Chalhoub (2001) 

                                                             
9 PESSANHA, Andréa Santos. Memória e missão: O Paiz e Gazeta Nacional. Imprensa do Rio de Janeiro (1884-

1888). Revista Tempos Históricos, v. 14, n.2, 2º semestre/2010, p.219-222. 
10 SCHWARCZ, Lilia Moritz.  Retrato em branco e preto: jornais, escravos e cidadãos em São Paulo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1987, p.111. 
11 MATTOS, Hebe Maria. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no Sudeste escravista, Brasil século 

XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995, p.15. 
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afirma que “a liberdade do cativeiro não significou para o liberto a responsabilidade pelos seus 

atos, e sim a possibilidade de se tornar ocioso, furtar, roubar”.12 O autor compartilha que o 

pensamento intelectual da época se debruçava na necessidade de evitar que os libertos 

comprometessem a ordem, uma saída para isso seria reprimir os seus vícios, que seriam 

vencidos através da educação e do trabalho. 

 Nesse momento de reestruturação e organização da sociedade em novas bases sociais, a 

polícia assume um protagonismo imprescindível na tentativa de manutenção da ordem. O 

reforço policial era frequentemente solicitado pelos fazendeiros, pelo qual se lamentavam pelos 

incêndios, furtos de objetos e animais praticados pelos libertos13. 

 Segundo Machado (1993), os jornais, especialmente os de campanha abolicionista da 

Corte, frequentemente denunciavam de forma sistemática os maus tratos contra os libertos, uma 

vez que a coação e a violência não eram aplicadas mais pelo chicote, mas por uma legislação 

que garantiam os interesses dos fazendeiros.14 É válido ressaltar que a imprensa jornalística é 

um espaço de divulgação de informações e opiniões comumente conflituosas. Muitos 

periódicos que veiculavam os modelos de civilidade a serem seguidos pela sociedade, 

usualmente, utilizavam suas páginas para denunciar os abusos das autoridades com os libertos, 

como também para delatar a própria fragilidade das leis e das autoridades por não ter forças 

para reagir, uma vez que: 

Os saques, incêndios e furtos de animais, promovidos por libertos, não foram 

apenas parte do discurso da vadiagem, elaborado por ex-senhores ressentidos. 

Eles de fato existiram, como atestam os documentos policiais, embora não 

fossem numa escala tal que pusesse em risco a ordem social, exceto para quem 

estava no centro dos fatos ou reverberava sua percepção.15  

 Contudo, o emaranhado de discursos de cunho civilizador se propaga com maior 

exatidão a partir do advento e transcorrer da Primeira República (1889-1930), o crescimento 

urbano direcionava o império a atribuir novos focos de notícia, fosse aquele de bordão 

                                                             
12 CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da Belle 

Époque. Campinas: Ed. Unicamp, 2001, p.68. 
13 MATA, Iacy Maia. Os treze de maio: Ex-senhores, polícia e libertos na Bahia pós-abolição (1888-1889). 

Dissertação de Mestrado. Salvador: UFBA, 2002, p. 57-58. 
14 MACHADO, HUMBERTO F. Escravos, Senhores e Café.  A crise da cafeicultura escravista do Vale do Paraíba. 

(1860-1888). Niterói: Cromos, 1993, p. 124-125. 
15 MATA, Iacy Maia. Os treze de maio: Ex-senhores, polícia e libertos na Bahia pós-abolição (1888-1889). 

Dissertação de Mestrado. Salvador: UFBA, 2002, p.68. 
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republicano “O Brasil Civiliza-se” ou as diferentes práticas culturais de uma sociedade em 

busca do progresso16.  

Nos eixos do progresso: os discursos de civilidade na imprensa feirense 

 As notícias circulavam das mais variadas formas pelas cidades, ainda que a imprensa 

jornalística tivesse um público alvo e a sociedade apresentasse um alto nível de analfabetismo, 

isso não significava uma barreira para produção de efeitos que os conteúdos das mensagens 

carregavam, principalmente àquelas que disseminavam os ideais de civilização e progresso. 

Logo, 

A aproximação das diferentes formas de construção do jornalismo, poesia e 

notícias, tinha uma relação bastante estreita com o perfil dos leitores e, 

principalmente a visão de que a empresa jornalística era um empreendimento 

de divulgação das luzes, sob as mais variadas formas. A relevância dessa 

assertiva coloca em questão as formas de apreensão dos discursos elaborados 

nos jornais.17  

 A designação de “divulgação das luzes” (Oliveira, 2000) pode ser interpretado como o 

ideal de progresso que se disseminava pelo Brasil e chegava gradualmente à Feira de Santana. 

Aos poucos, os jornais assumiam a função de instruir a população à civilização: 

(...) O jornal assume a posição de principal instrumento na luta pela construção 

de modelos de civilidade na cidade. Além disso, o jornal, pela posição que 

ocupava na sociedade, deveria ser o porta voz das novidades, o portal através 

do qual haveria o contato com o mundo exterior.18 

 Nesse cenário de disseminação dos ideais progressistas, a questão racial, precisamente 

a naturalização da mestiçagem, torna-se um dos principais entraves para a conquista do 

progresso brasileiro. Meire Lucia Reis (2000) em seu estudo sobre “A raça na imprensa baiana” 

evidencia duas visões dominantes acerca dos discursos sobre a raça nos jornais. A primeira com 

forte influência do racismo científico, uma vez que é nesse momento de virada de século que o 

racismo emerge de forma sistemática, difundindo o discurso de que a inferioridade da raça 

negra se devia a um fator biológico e genético. Enquanto a outra atribuía a posição inferior do 

negro à sua condição social, hábitos e moralidade. 

                                                             
16 ELEUTÉRIO, Maria de Lourdes. Imprensa a serviço do progresso. In: MARTINS, Ana Luiza; LUCA, Tania 

Regina de (orgs.). História da imprensa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008, p. 83. 

17OLIVEIRA, Clóvis F. Ramaiana M. Do Empório a Princesa do Sertão: Utopias Civilizadoras em Feira de 

Santana, 1893-1937. 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2000, p.70. 
18 OLIVEIRA, Clóvis F. Ramaiana M. Do Empório a Princesa do Sertão: Utopias Civilizadoras em Feira de 

Santana, 1893-1937. 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2000, p.74. 
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 Traçar um projeto de identidade nacional em uma nação recentemente transmutada e 

com adversidades sociais ostensivas, requeria uma sociedade civilizada e imersa nos ideais de 

progresso. Entretanto, o grande obstáculo que se fazia presente nos pensamentos dos 

intelectuais da época seria a forma de como homogeneizar as diferentes culturas que se 

encontravam no Brasil, a miscigenação emergiu como uma resposta natural a isso.  Para Lilia 

Schwarcz (1994), a miscigenação transformava-se em um tema polêmico entre as elites locais, 

uma vez que “o conjunto dos modelos evolucionistas não só elogiava o progresso e a 

civilização, como concluía que a mistura de raças heterogêneas era sempre um erro, e levava à 

degeneração não só do indivíduo como de toda a coletividade”.19 Na medida em que a 

degeneração coletiva era um fator a se temer, existiam aqueles que acreditassem na ameaça a 

hegemonia branca: 

Para a imprensa, os brancos conseguiram dominar o mundo conhecido, mas 

frente ao crescimento numérico dos povos “inferiores”, esta situação poderia 

mudar e uma outra raça os substituiria no domínio mundial. Esta parecia ser a 

grande questão para os “civilizados”, inclusive os que viviam na Bahia. Havia 

uma consciência grande por parte dos que faziam a imprensa baiana de que o 

mundo estava se modificando e que os brancos pareciam ter seu poder 

ameaçado, embora de forma ainda sutil. Daí a preocupação quanto ao 

chamado perigo negro e amarelo.20  

 Entendendo a imprensa enquanto mecanismo de divulgação das “luzes”, em outras 

palavras, orientar a sociedade para o progresso, o combate a “ignorância” era um dos temas 

corriqueiramente abordados nos jornais de Feira de Santana.  Conforme Oliveira (2000), havia 

uma cisão no imaginário social da cidade que centrava-se entre aqueles designados “letrados”, 

que possuíam a condição de intervir e direcionar seus rumos ao progresso, e em oposição 

encontravam-se os “ignorantes”, àqueles que resistiam as convicções progressistas. O marco 

dessa divisão se traduziu respectivamente naqueles que defendiam uma urbanização controlada 

na cidade, em contraposição aos que difundiam a manutenção e as memórias do mundo rural21.  

 Uma publicação em julho de 1882, do jornal “O progresso” de Feira de Santana, 

discorria: 

Disse Olympio Catão 

A imprensa é a luz! 

                                                             
19 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Espetáculo da miscigenação. In: Estudos avançados, São Paulo, vol 8, n. 20, abr. 

1994, p. 138. DOI : 10.1590/S0103-40141994000100017 
20 REIS, Meire Lúcia Alves dos. A cor da Notícia: discursos sobre o negro na imprensa baiana (1888-1937). 

Salvador: UFBA, 2000, p.46. (Dissertação de Mestrado). 
21 OLIVEIRA, Clóvis F. Ramaiana M. Do Empório a Princesa do Sertão: Utopias Civilizadoras em Feira de 

Santana, 1893-1937. 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2000, p.72) 
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A imprensa é a vida 

A imprensa é a imortalidade dos povos civilizados 

A imprensa é o baluarte das liberdade: a liberdade da imprensa é o 

baluarte da civilização 

Os prélos avivaram a luz da Historia, que frouxamente crepitava ao 

terminar um acto- o mais sublime da humanidade- e coordenaram as 

folhas soltas da tradição. 

E as páginas da História são espelhos dos séculos, onde as gerações 

do presente contemplam extaticas os grandes feitos do passado. (...)22 

 O trecho publicado no jornal “O Progresso”, evidencia enfaticamente o poder da 

imprensa enquanto instrumento civilizador para divulgar os ideais progressistas. Para além 

desse funcionalismo, pode-se destacar através do caráter qualificativo que a evolução da 

imprensa estaria inteiramente aliado ao florescimento do país, uma vez que era através dela que 

o Brasil se introduzia no mundo das luzes. 

 As intensas transformações que se manifestam no campo político e econômico no Brasil 

oitocentista inevitavelmente influíram diretamente nas categorias sociais do município. Feira 

de Santana nasceu e se desenvolveu essencialmente a partir do mundo rural, sendo o século 

XIX o marco da sua importância na economia baiana e a projeção para um caminho 

proeminente no setor pecuário brasileiro.  

 A composição racial de Feira de Santana está substancialmente inerente ao processo de 

escravização na região, a presença dos cativos no sertão cresce e se diversifica ao longo do 

século XIX, a força de trabalho destes era responsável por quase todos os serviços realizados, 

fossem eles no campo ou na vila.23 Diante disso, refletir sobre a presença negra em território 

feirense no século XIX, convém pensar a presença e participação desses sujeitos nas feiras 

livres, seja na condição de escravos, seja como negro-de-ganho e negro-de-ofício, ou ainda 

como feirante. 

 Assim, a cultura rural que floresce em Feira de Santana tem na presença do negro uma 

premissa significativa para a formação sociocultural e econômica do munícipio, ainda que eles 

fossem um número inexpressivo de escravos em relação ao recôncavo e litoral. 

                                                             
22 O Progresso de 23/07/1882. p.1 
23 FREIRE, Luiz Cleber Moraes. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra: agropecuária, escravidão e riqueza em Feira 

de Santana, 1850–1888. Salvador, BA, 2007, p.89. 
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 Rollie E. Poppino (1968) afirma que o influxo principal de negros no munícipio só 

ocorrera após a emancipação abolicionista em 1888, provenientes do interior ou da zona 

litorânea. O autor qualifica a miscigenação como o fator principal para justificar o rápido 

aumento dos mulatos na região.  É salientado também acerca da presença dos vaqueiros, 

enquanto uma categoria social, fruto do processo das misturas de raças. Para Poppino a figura 

elementar do vaqueiro em Feira de Santana é composta essencialmente por caboclos, que 

gradativamente a partir de 1860, passam a ter mulatos entre eles. Entretanto, nos estudos de 

Freire (2007), o vaqueiro é apresentado como agente fundamental no funcionamento da fazenda 

de gado e que muitos deles eram negros livres e de confiança do fazendeiro, ressaltando que 

ainda no sistema da escravidão muitos escravos assumiam a posição de vaqueiros.   

 A economia pecuária de Feira de Santana se desenvolve significativamente ao longo do 

século XIX, chegando a ser destaque nacionalmente como a proprietária da segunda maior feira 

do gado do Brasil e a primeira da região24. A figura dos vaqueiros em Feira de Santana assume 

um papel de destaque no cenário socioeconômico da região, estes que se limitavam aos 

trabalhos nas fazendas, progressivamente se direcionam para as áreas centrais do município. 

 Entretanto, de acordo com Oliveira (2008), ao final do século XIX, a má organização 

do espaço e a falta de controle das boiadas eram alvos de reclamações e frequentemente 

recebiam denúncias reproduzidas pela imprensa local, a insatisfação se dava por conta que os 

gados se desgarravam das boiadas e se deslocavam para o meio das feiras livres. É válido 

ressaltar que, concomitantemente, essa imprensa que reproduziam a insatisfação da falta de 

controle das boiadas é a mesma imprensa que manifesta os discursos de civilidade e progresso 

que estavam em alta. Assim, o embate entre “letrados” e “ignorantes” discutido por Oliveira 

(2000), sinaliza que “essa divisão evidencia que o combate à ignorância era uma questão central 

na construção de um ideal de civilização na cidade, já que este era o grande obstáculo à 

produção de uma nova ordem em Feira de Santana. ”25 

 Acrescenta-se ainda o elevado número de analfabetos no município, com uma pequena 

penetração de escola na maior parte do território, mas que a cultura letrada ainda não estava 

inserida de acordo com os desejos da elite. Assim, para alcançar o ‘’progresso’’ era necessário 

superar esse quadro, principalmente através das críticas aos comportamentos tidos como 

                                                             
24 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana em tempos de modernidade: olhares, imagens e 

práticas do cotidiano (1950-1960). Tese (Doutorado) Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008, p.41. 
25 OLIVEIRA, Clóvis F. Ramaiana M. Do Empório a Princesa do Sertão: Utopias Civilizadoras em Feira de 

Santana, 1893-1937. 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2000, p.72. 
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“ignorantes”, transformando-se em temas mais recorrentes nas pautas de jornais. Travou-se 

assim uma verdadeira luta dos jornais contra a categoria taxadas como ignorantes, na qual a 

ausência de instrução letrada os tornavam marginalizados e “indignos de uma sociedade branca 

e civilizada”26.  

 

Uma análise dos discursos sobre o negro pelos jornais de Feira de Santana 

no pós-abolição (1888-1910) 

 Elaborar um estudo sobre discursos de uma determinada época se relaciona, 

essencialmente, em analisar os possíveis fatores que influenciaram na construção desse campo 

de representações, pela qual se reverbera e ganha uma significação coletiva. 

 O trabalho com discursos pressupões pensar também na sua potencialidade enquanto 

instrumento de pesquisa do historiador. A renovação dos métodos e objetos que o campo da 

História sofreu nos últimos 50 anos aproximou, a partir de um modelo interdisciplinar, a 

História e a Linguística.  

 Os discursos como meio de projeção da realidade social possibilitam compreender a 

configuração de determinados grupos sociais que se formulavam em contextos específicos. 

Assim, analisar uma mensagem discursiva que o texto produz é necessário tratar esse objeto 

enquanto uma materialidade histórica que tem marcas, logo, “não se trata de trabalhar a 

historicidade refletida no texto, mas a historicidade do texto, isto é, trata-se de compreender 

como a matéria textual produz sentidos”27. O discurso então, só é funcional para o historiador 

a partir das suas interferências e da relação dialogal, e não submissa, com o documento 

discursivo. Sendo que, a realidade é interpretada a partir daquele que discursa e daquele que 

interpreta a mensagem. 

 Para sustentar essa investigação, o estudo tem como influência as perspectivas do 

historiador francês Roger Chartier que contribuiu de forma significativa para o 

desenvolvimento da chamada Nova História Cultural. Representação se configura como um dos 

conceitos centrais da História Cultural, seja por imagem, por discursos, regras ou instituições, 

                                                             
26 Ibid., p. 73-78. 

27 ORLANDI, E. Análise de discurso. In: ORLANDI, E.; LAGAZZI-RODRIGUES, S. (Orgs.). Discurso e 

textualidade. Campinas: Pontes, 2006, p. 23. 
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podem assim ser considerado representações tudo aquilo que dê sentido ao mundo a partir do 

que é apresentado como resultado de uma realidade.  

 Entretanto, a representação não pode ser considerada como uma mera reprodução ou 

reflexo do real, mas uma percepção construída a partir dele. O caráter das representações não é 

medido a partir do valor da verdade ou do que corresponde a realidade, mesmo que ela tente ao 

máximo trazer uma similitude, no mundo das representações o real e o não real são inexistentes, 

já que a própria representação por si só tem a capacidade de substituir a realidade que 

representa, criando um campo de significados paralelo ao que as pessoas vivem.  

 Assim, a História Cultural traz enquanto proposta algo que se assemelha ao trabalho 

aqui realizado, o de decifrar a realidade do passado por meio das suas representações, tentando 

chegar àquelas formas, discursivas e imagéticas, pelas quais os homens expressaram a si 

próprios e o mundo28. 

 As fontes utilizadas para a elaboração desse estudo são registros que contém um 

emaranhado de significados, pela qual a partir dos discursos encontrados nas publicações busca-

se a compreensão de como essas representações construídas se configuram frente às questões 

da época. Assim, a análise feita se manifesta como um discurso representativo daquilo que foi 

representado, visto que os registros são dotados de representações da vida construídas pelos 

homens do passado. Levando em consideração também a intencionalidade com que esses 

discursos eram elaborados, pois como afirma Chartier (1991): 

 Tais determinações, que regulam as práticas, dependem as maneiras pelas 

quais os textos podem ser lidos, e lidos diferentemente pelos leitores que não 

dispõem dos mesmos utensílios intelectuais e que não entretêm uma mesma 

relação como escrito. 29 

 Conforme Chartier, as representações da sociedade são sempre determinadas pelos 

interesses de grupos que as forjam, levando em consideração a posição de quem os utiliza, 

sendo as percepções do mundo social sempre carregadas de uma intencionalidade30. O autor 

entende as representações como classificações que organizam a percepção do mundo social 

como categoria da realidade, em outras palavras, estas categorias modelam e configuram a 

                                                             
28 PESAVENTO, Sandra Jatahy. História & história cultural. 2ª Edição. Belo Horizonte: Autêntica, 2005, p.18. 
29 CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Estudos Avançados, vol.5, nr.11, jan/abr. 1991, p.179. 
30 CHARTIER, Roger. História cultural entre práticas e representações. Lisboa: Ed. Didel, Coleção memória e 

Sociedade. 1987, p.17. 
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representação do real a partir de uma prática social. Assim, as representações se manifestam 

como um produto das práticas sociais. 

 Dessa forma, a percepção da realidade é estabelecida por categorias provinda de 

determinado grupo social. Essas classificações configuram o mundo social na medida em que 

os grupos sociais inscritos buscam atender interesses específicos. Sendo assim, as 

representações construídas a partir do real pelos grupos sociais tendem a justificar determinada 

posição social e legitimar a própria representação feita. Para Chartier (1991), a representação 

do mundo está relacionada a ao lugar social dos sujeitos, que historicamente são inseridos ao 

longo tempo. 

  A imprensa jornalística incumbida de (in)formar opiniões a sociedade, incita a 

população a criar e fomentar um imaginário daquilo que está sendo representado. 

Representações que são visadas a partir do reconhecimento de uma identidade social, que é 

definido por Chartier (1987) como uma forma de significar simbolicamente um estatuto e uma 

posição. A partir dessas considerações é possível ainda atrelar a outra noção trabalhada pelo 

autor, a noção de apropriação. Conforme Chartier, o mundo como representação é moldado 

através de uma série de discursos que o apreendem e o estruturam, direcionando a uma reflexão 

de como a representação pode ser apropriada pelos  agentes sociais (leitores) de acordo com o 

pensar sobre o real, assim “articulação entre o mundo do texto e o mundo do sujeito coloca-se 

necessariamente uma teoria da leitura capaz de compreender a apropriação dos discursos, isto 

é, a maneira como estes afetam o leitor e o conduzem a uma nova norma de compreensão de si 

próprio e do mundo.”31 

 Conforme mencionado, Feira de Santana não ficou de fora das intensas modificações 

que marcaram o Brasil na virada do século XIX para o século XX. Os discursos de progresso, 

de civilidade, de uma nova urbe que transformasse Feira de Santana em uma cidade ‘’ limpa’’ 

passava a ser construído no imaginário da população. Por séculos, a visibilidade do negro esteve 

relacionada às suas festas, tradições religiosas, a resistência e rebeldia. Mesmo com o advento 

da sua liberdade oficializada em 1888, as poucas representações que eram publicadas 

reforçavam de maneira substancialmente o imaginário do período. Segundo Reis (2000), 

homens e mulheres negras marcavam presença de forma direta ou indireta nos jornais e, através 

                                                             
31 CHARTIER, Roger. História cultural entre práticas e representações. Lisboa: Ed. Didel. Coleção memória e 

Sociedade, 1987, p.24 
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dessas representações que se faziam dos negros é que podemos perceber “como a elite baiana 

via estes ‘novos’ cidadãos, dentro do plano civilizatório dela. ”32 

O imaginário transgressor 

 Se a abolição em 1888 e o advento de uma nova ordem política instaurada em 1889, 

desenhava, mesmo que no imaginário da população, o caminho para o desenvolvimento e 

progresso da nação, simultaneamente, esse pensamento se alinhava ao temor. Boa parte do 

século XIX e início do século XX, a figura do negro liberto era temida pelas elites brasileiras. 

 A imprensa que, se manifestava como a principal porta voz dos discursos de civilidade 

e repressora daqueles que provocam a desordem, utiliza determinadas vezes suas páginas para 

destacar a integração do negro na sociedade, seja ela vinculada a algo benévolo ou ruim. 

 Entretanto, de uma forma geral, os discursos sobre os negros tinham uma maior 

preponderância a assumir vinculação à criminalidade, à violência, à marginalidade, se 

configurava então como um temor ou, o chamado, “vício”, que deveria ser combatido em favor 

do progresso do país. Segundo Machado (2006), 

Essas imagens veiculadas pelos periódicos sobre o escravo e o liberto 

revelavam como as elites avaliavam o processo de abolição e suas 

consequências para a sociedade, em função do ingresso de um contingente 

expressivo, teoricamente considerado cidadão.33 

 Em outubro de 1896 o jornal “O Propulsor” de Feira de Santana publicava: 

O sr. Commissario de policia fez proceder na terça-feira ultima, a 

exame de corpo de delicto na pessoa de menor Jeronimo, que fora no dia 22 

do corrente chicoteado pelo preto de nome José Francisco, efficial de 

pedreiro. Foram peritos o Dr, Manoel Marcolino da da Silva Pimentell e o 

phramaceutico José Alves Boaventura. 

Dizem que o bom pretinho assim procedes por ter sciencia de estar o 

dito menor servindo de mensageiro de amores de uma de sua interessante 

filha. 

José Francisco é um dos que praticaram o assassinato de Antonio Rolo em 

um anno de 1888 na praça do commercio, em pleno dia de feira. 

Como tal foi submetido a julgamento, absolvido e apelado, e vindo a 

novo jury, foi então posto no olho da rua.34 

                                                             
32 REIS, Meire Lúcia Alves dos. A cor da Notícia: discursos sobre o negro na imprensa baiana (1888-1937). 

Salvador: UFBA, 2000, p.28. (Dissertação de Mestrado) 
33 MACHADO, Humberto F.. Imprensa e identidade do ex-escravo no contexto do pós-abolição. In: NEVES, 

Lúcia Maria Bastos P. das, MOREL, Marco, FERREIRA, Tânia Bessone da C. (orgs). História Imprensa: 

representações culturais e práticas de poder. Rio de Janeiro: DP&A: Faperj, 2006, p. 148. 
34 O Propulsor de 20/11/1896. p.1 
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O discurso manifestado nessa notícia traz de forma inicial a identificação e o lugar social 

que o sujeito envolvido no delito pertence. Essa classificação ligada a cor e a posição social do 

indivíduo tende a evidenciar uma realidade construída a partir da atuação de diferentes grupos 

sociais. Assim como é visível perceber as práticas enquanto reconhecedoras de uma identidade 

social para aquele que está propagando. A condição enquanto “preto” traduz a categoria social 

do sujeito, da mesma mineira pela qual a sua profissão é identificada. O discurso reforça uma 

representação do mundo social que o negro estava inserido e a forma com que sua atuação gera 

um campo de significados tendencioso. Assim, a representação do negro enquanto imprudente 

e transgressor é justificada e legitimada pela sua conduta, ou seja, pela sua ação praticada no 

envolvimento do crime. 

A notícia também incita refletir o que seria a designação de o “bom pretinho”. A 

dificuldade na utilização dos termos categóricos referentes à “cor” e a “raça” é algo pertinente 

na discussão sobre o processo de racialização no Brasil no fim do século XIX. Segundo 

Schwartcz (2007), uma divisão linguística começou a se firmar opondo termos tão próximos 

como “preto” e “negro”, se delineando de tal forma que: 

Nos jornais, uma distinção clara se impôs aos poucos: na grande maioria das 

matérias, o escravo, homem de cor ou liberto descrito como “preto” passou a 

ser chamado de “negro”, quando se tratava de notícias sobre insurreições ou 

quilombos. Ou seja, “preto” era escravo submisso, algo das propagandas 

brancas de libertação, e o “negro” era quilombola ou o “fujão”, que não se 

conformava com as regras da sociedade de senhores de terras. (...) Assim, 

enquanto o “preto” é o escravo comumente representado, violento por vezes, 

mas dependente e vinculado à sua condição; o “negro” é antes de tudo um 

fugitivo, perigoso e pouco confiável.35  

 Outras publicações da mesma natureza são divulgadas em novembro de 1888 pelo jornal 

“Cidade da Feira” e em fevereiro de 1910 pela “Gazeta do Povo” de Feira de Santana, pelo qual 

se propagavam, respectivamente: 

Na Noite do dia 28 do passado, foi barbaramente espancado por José 

Eleuterio de Menezes, o preto de nome Joaquim.36 (Jornal “Cidade da Feira”) 

 

Foi ultimamente julgado pelo júri de vila do Riachão do Jacuípe o réu 

Porphirio Baptista, acusado de crime de morte que esteve preso nas cadeias 

                                                             
35 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Dos males da dádiva. In: CUNHA, Olívia Maria Gomes da e GOMES, Flávio dos 

Santos (orgs.) Quase cidadão – histórias e antropologias da pós-emancipação no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 

2007, p.30-31. 
36 Cidade da Feira de 18/11/1888, número 15, p.1 
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desta cidade durante onze anos, e condenado agora no mínimo, viu-se logo por 

ter já cumprido a pena. 

Porphirio, homem de cor preta e fisionomia simpática, entrou 

analfabeto no cárcere e aí aprendeu a ler e escrever corretamente, por esforço 

de boa vontade, de modo a ser tido em conta de advogado pelos demais presos, 

em favor dos quais requeria petições de "habeas-corpus" e mais papeis de 

direito.37 (Jornal “Gazeta do povo”) 

 A primeira nota traz de forma sucinta a denúncia de dois sujeitos envolvidos em um ato 

delituoso, a primeira observação que se pode concluir dessa pequena denúncia é a categorização 

racial reducionista de acordo exclusivamente com a cor de pele que é feita à vítima. A 

qualificação “o preto” assume automaticamente um papel social ou, por assim dizer, uma 

identidade social já constituída. Verifica-se que o praticante da ação está imune a qualquer tipo 

de classificação, isso sugere que esse sujeito não pertencia a mesma categoria racial do outro, 

traduzindo de certa forma a inconsistência da possível igualdade racial ou da perspectiva 

integracionista da época que cristalizava a imagem do Brasil enquanto uma sociedade 

racialmente democrática. 

 Passadas duas décadas da publicação do jornal “Cidade da Feira”, o jornal “Gazeta do 

povo” traz mais uma evidencia de que o negro quando representado nos jornais era reconhecido 

através dos seus caracteres físicos e das suas ações, reforçando a reflexão de que a classificação 

racial na época era baseada na cor da pele. A descrição física do sujeito se manifesta através de 

uma leve articulação ao comportamento moral e a condição esporádica enquanto alfabetizado 

e conhecedor dos direitos, salientando que o ato de saber ler e escrever nessa altura era um 

grande instrumento de civilidade e, que frequentemente era divulgado pela imprensa. Ambas 

publicações apresentam determinada categorização, o que distingue uma da outra se apresenta 

na forma em que as qualificações são nomeadas, enquanto a primeira traz “o preto” enquanto 

distintivo social, a segunda “homem de cor preta” se manifesta como característica física 

desprendido da sua condição social. 

O combate às práticas “transgressoras” 

 Frente à toda efervescência política que o Brasil vivenciava e, a busca incessante para 

se afirmar enquanto nação, uma nação “civilizada”, a sociedade receberia contornos ainda mais 

                                                             
37 Gazeta do Povo de 17/02/1910, número 14, p.3 
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acentuados durante a virada do século. Mesmo que teoricamente houvesse um projeto para a 

integração da população negra na sociedade, é perceptível o quanto na prática as elites 

brasileiras atuavam de forma ambígua.  

 A questão racial e a questão nacional ganham uma intensa visibilidade na segunda 

metade do século XIX. Pensar no universo social brasileiro suscitava, inevitavelmente, refletir 

sobre as classes sociais. Desde a década de 1870 a elite intelectual e política brasileira 

formulavam projetos de integração que alocasse o liberto no meio social ou, simplesmente, 

transformasse o ex-escravo em cidadão. Essa percepção ia de encontro a ideia de mestiçagem 

enquanto um dispositivo racial harmônico. Entretanto, essa elite intelectual tinha a percepção 

de que a pluralidade dos grupos sociais, ocasionaria a desordem da sociedade brasileira. Neste 

sentido, o projeto de integração do negro na sociedade se traduzia em um sistema de adequação, 

que se configurava na conversão do liberto para o trabalhador livre e ao mesmo tempo de 

submissão aos padrões de civilidade impostos. Ou seja, a formação de um mundo do trabalho 

constituía-se como uma estratégia de combate a desordem e uma forma de integração 

disciplinarizadora ao negro:  

Tudo se resumia, portanto, a um esforço decidido e sistemático da parte do 

Estado no sentido de educar, amoldar, civilizar, controlando e disciplinando o 

cotidiano dos governados a fim de que eles se tornassem efetivamente úteis 

ao país, partes integrantes, e batalhadoras de uma razão nacional superior.38 

 No entanto, a questão da integração e cidadania negra assumem contornos diferentes 

com a República, as organizações republicanas impulsionaram ainda mais o debate intelectual 

acerca da formação da nação. Assim, dentro do quadro nacional as teorias eugênicas e o fluxo 

imigratório europeu para o Brasil se inserem como mais umas das estratégias para marginalizar 

a população negra. 

 Diante desses artifícios de exclusão social do negro alinhado ao projeto de “civilização” 

que era buscado pelas elites governamentais, determinadas práticas do cotidiano dos negros 

passaram a ser frequentemente repreendidas. Assim, a experiência civilizadora alinhada aos 

discursos de desenvolvimento urbano buscavam eliminar qualquer indício que manchasse a 

imagem de uma cidade limpa e civilizada, ou seja, existia um processo de destruição das 

estruturas arcaicas e hábitos “incivilizados” para dar espaço a ordem e ao moderno. 

                                                             
38 AZEVEDO, C. M. M.. Onda negra medo branco: o negro no imaginário das elites no século XIX.. Rio 

de Janeiro. Paz e Terra, 1987, p.49 
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 Segundo Oliveira (2000), em Feira de Santana a perseguição às manifestações de origem 

africana acontecia frequentemente pelo poder público da cidade. Os hábitos populares não eram 

aceitos e normalmente eram considerados como prova de barbarismo.39 A prática religiosa dos 

negros era um elemento imprescindível na dinâmica social de suas vidas e serviam como uma 

forma de manter suas crenças e tradições, da forma que: 

Uma sociedade que fora colônia de uma metrópole católica herdou não só uma 

língua, mas todo um contexto cultural-religioso-moral que definia muitas das 

suas atitudes políticas, sociais e culturais. Mas esta mesma sociedade fora 

colonizada por africanos, que deixaram, não só na pele, mas no modo de 

encarar a vida, a sua marca, evidenciada principalmente através das práticas 

religiosas.40  

A aglomeração de negros nas ruas da cidade e suas manifestações culturais eram 

reprimidas pelas autoridades locais, sobretudo por considerar as práticas religiosas, o samba, a 

capoeira e tantas outras atividades executadas pela população negra, como algo relacionado à 

barbárie, um manifesto contrário aos conceitos de “civilização”, mas com grande ligação a 

vadiagem, a malandragem e ociosidade, “vícios” que precisavam ser eliminados. Em maio de 

1901, o jornal “O Progresso” publicava a seguinte nota: 

Prisões em penca 

No Limoeiro, povoação da freguesia dos Humildes, deste termo, em 

noite de 16 para 17 da corrente Victorino Araujo da Silva, ali residente, 

Pedro Alves de Almeida e mais vinte e tantas pessoas, que foram já 

soltas, ficando detidos os dois primeiros. O motivo da prisão 

constatamos, ter sido dança do “candomblé” e feitiçaria.41 

 Diante dessas representações analisadas, podemos perceber uma alteração significante 

nos discursos propagados entre o período que corresponde a abolição e a primeira década do 

século XX. Há uma predisposição dos jornais do início do século XX em reportar discursos 

sobre as práticas costumeiras dos negros, colocando-as implicitamente como contraponto para 

o que se buscava no momento, uma nação civilizada. Diante da perspectiva que se tinha do 

Brasil, como um país sem grandes problemas raciais, a perseguição às práticas e o cerceamento 

a liberdade do negro evidenciavam o conflito racial, mesmo que de forma camuflada, os 

comportamentos dos negros eram comumente limitados e repreendidos pela imprensa. 

                                                             
39 REIS, Meire Lúcia Alves dos. A cor da Notícia: discursos sobre o negro na imprensa baiana (1888-1937). 

Salvador: UFBA, 2000, p.115. (Dissertação de Mestrado).  
40 REIS, Meire Lúcia Alves dos. A cor da Notícia: discursos sobre o negro na imprensa baiana (1888-1937). 

Salvador: UFBA, 2000, p.114. (Dissertação de Mestrado). 
41 O Progresso de 26/05/1891, número 73, p. 1. 
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O barulho, a saúde e a higiene, o barbarismo e a referência inequívoca à África 

representavam as justificativas mais usuais para a eterna vigilância e repressão 

aos candomblés. Até pelo menos os primeiros quinze anos do século XX, a 

maior reclamação que se tinha estava relacionada ao barulho dos atabaques. 

Outras justificativas também eram utilizadas, mas não na mesma proporção. 

O batuque era o grande vilão para a imprensa, porque incomodava "a moral e 

o socego público” e principalmente aos jornalistas. Algumas vezes o pedido 

de repressão partia de um morador da cidade, mas geralmente as denúncias 

partiam diretamente dos próprios jornais, que tomavam para si o papel de 

vigilante dos bons costumes.42  

 De modo geral, os discursos sobre o negro e suas práticas cotidianas nas páginas dos 

jornais estão condensados, em especial, ao olhar hegemônico das elites, visto que para elas 

essas manifestações passavam longe dos padrões de civilidade que se buscavam. 

 Para além dessa recorrência com teor criminal, é possível perceber que em meio a essa 

dualidade de integração e exclusão, de resistência e repressão, essas ocorrências 

corriqueiramente  notificadas pela imprensa nos revelam mais que uma simples representação 

do imaginário de uma época, mas também, nos permitem traduzir o cotidiano desses sujeitos, 

suas dinâmicas sociais em espaços públicos, as estratégias de sobrevivência, as arbitrariedades 

diante da condição social, dentre outros aspectos que envolve o emaranhado período da pós-

abolição em Feira de Santana e, no Brasil. 

Oliveira (2000) sinaliza que o combate às manifestações culturais e religiosas praticadas 

pelos negros em Feira de Santana se intensificava ainda mais no decorrer dos anos pós-

abolicionistas: 

Ilustrativo da “liberdade vigiada” na qual estavam condenadas a 

religião e os divertimentos de origem africana é a prisão, noticiada no jornal O 

Município de 1893, de um grupo de pessoas que estavam realizando um samba 

na região do largo de Remédios, sem autorização da polícia. É importante 

destacar que o referido largo era local de moradia das pessoas mais ricas da 

cidade e também da própria polícia. Esse comportamento de relativa tolerância 

não significava liberdade de ação, era, na verdade, tradução de uma certa 
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Salvador: UFBA, 2000, p. 118. (Dissertação de Mestrado). 
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postura de vigilância em relação às práticas, sem que houvesse ainda um 

combate mais sistemático por parte dos poderes públicos.43  

 A notícia identificada no jornal “O Município” tem datação no ano de 1893, cinco anos 

após a abolição, mesmo que já houvesse todo um projeto de divulgação e busca pelo progresso, 

essa “relativa tolerância” identificada pelo autor, pode também ser interpretada através do 

caráter dubio do projeto de “civilização” que viria a se intensificar posteriormente, sendo que,  

o sistema escravista ainda era recente no imaginário populacional e as antigas estruturas ainda 

não tinham sido rompidas por completo.  

 Assim como nas grandes cidades, em Feira de Santana não foi diferente, o transitar dos 

negros em espaços públicos se manifestava das mais variadas formas, seja lá exercendo funções 

econômicas nas feiras livres, seja na ociosidade ou, no próprio divertimento, o fato é que o 

sujeito negro exercia uma multiplicidade de papéis nos espaços públicos, esse protagonismo 

em logradouros públicos paulatinamente se tornava um alvo fácil de repressão das elites.  A 

atuação do negro nos espaços públicos diante da atmosfera que se constituía nas primeiras 

décadas do pós-abolição era estabelecida entre os limites da liberdade e o próprio experimento 

da integração do negro enquanto cidadão. 

Considerações Finais 

 O acervo de documentação bibliográfica e documental analisado apresenta e revela o 

entendimento de como o século XIX, especificamente a partir da segunda metade do século 

XIX e as primeiras décadas do século XX, são períodos que substancialmente estão engajados 

em transformar o Brasil em uma nação “civilizada”. Essa acentuada busca por uma nação que 

se enquadrasse nos modelos europeus, alinhará a noção de “civilidade” e “progresso” em um 

mesmo plano de ideais, assim, estabelecia uma mutualidade entre estes dois binômios, a nação 

enquanto subterfúgio para disciplinar a sociedade, esta sociedade que só progrediria atrás da 

civilidade. 

 Diante disso, a imprensa torna-se um notável artifício para divulgar e disseminar na 

população os ideais de “civilidade”, esta imprensa que nasce e se desenvolve no Brasil 

oitocentista como a grande portadora das causas políticas e sociais assume um papel 

imprescindível na elaboração deste trabalho. Para além da abordagem, este estudo traça a 
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imprensa como um fator funcional para divulgação dos ideais de uma época e ao mesmo tempo 

reprodutoras de discursos que faz dela o objeto de análise principal deste trabalho. 

 Com base nas informações mapeadas, o estudo se debruçou em analisar, a partir de uma 

perspectiva geral para uma ótica mais particular, a manifestação desses discursos na imprensa 

de Feira de Santana, entre os séculos XIX e XX. 

 Em meio a essa conjuntura de virada de século, em que intensas transformações 

ansiavam no imaginário populacional diante das novas configurações políticas e sociais, os 

discursos de “civilização” e de rompimento com o “atraso” se fazem mais presente, na tentativa 

de eliminar qualquer elemento que significasse uma ameaça ao progresso. 

 Entretanto, esse período de transição secular vai ser marcado pelo intenso caráter hibrido 

e pouco homogêneo que condicionava a busca pela integração social protagonizada pela 

população negra, esta que na condição de recém-liberta de um sistema escravista que perdurou 

por século, se tornaria alvo dos discursos e de projetos civilizatórios. 

 Foi possível constatar através da análise dos discursos proferidos pela imprensa feirense 

que, em meio a uma tentativa de integração do negro na sociedade, assim como o 

desenvolvimento de uma perspectiva de que o Brasil não era um país com problemas raciais- 

discurso que se intensifica ao longo da primeira metade do século XX- os jornais, ainda que de 

modo camuflado, traziam em suas páginas uma representação do negro enquanto sujeito 

violento e praticante de manifestações transgressoras que infringiam a regulamentação daquilo 

que se interpretava como “civilizado”. 

 Desde o processo de escravização no munícipio de Feira de Santana, ainda que de forma 

pouco acentuada, a cidade contemplou-se com uma composição racial diversificada, ao 

decorrer das décadas do século XIX, o sujeito negro avança e se faz presente em todos os setores 

da cidade. O negro da roça, da fazenda, o doméstico, o vaqueiro, o feirante, contemplavam um 

emaranhado sistema social que crescia e se urbanizava progressivamente na cidade. 

 O trânsito dos negros em diversos espaços e a luta quotidiana por uma maior integração 

na sociedade são transformados em discursos hegemônicos na imprensa que formavam e 

fomentavam representações do imaginário de uma época. Estas representações, além de nos 

constatar o quanto o fim do regime escravista brasileiro trouxe diferentes concepções de 

liberdade para a população negra, revela também diversos outros fatores que serviram para 

alimentar e dar continuidade a desigualdade social. 
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