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Introdução

Toda sociedade carrega consigo um conjunto de 
normas, crenças, valores e traços culturais que, em 
conjunto, formam o que, cientificamente, chama-se 
cultura. Com características diferenciadas entre si, as 
sociedades estabelecem uma gama de conceitos que 
permitem a elaboração, no ser individual, de uma 
consciência coletiva, consciência social, levando-o ao
compartilhamento de concepções e costumes. O ato de 
se comunicar, inerente ao comportamento humano, por 
exemplo, deixa em evidência, no decorrer de tempo e 
de espaço, peculiaridades que caracterizam costumes 
sociais: as formas de cumprimento entre os indivíduos 
em determinada situação social, as formas e a essência 
estrutural dos diferentes gêneros textuais em 
determinada época, o tratamento relacionado a alguma 
temática social, como a convivência em meio à 
diversidade cultural. Dentre os elementos que 
caracterizam uma cultura encontra-se a língua e, 
consequentemente, a linguagem. 

As Tradições Discursivas [TD], conceito advindo da 
Linguística Românica, segundo Kabatek [1], baseando-
se nos estudos executados por Coseriu, identifica o ato 
de falar, considerando os fins comunicativos, por dois 
filtros para materializar-se como enunciado: o primeiro 
seria a língua propriamente dita - sistemas e normas -, o 
segundo, por sua vez, seria a Tradição Discursiva. 

Dessa forma, entendendo que a língua configura-se e 
se transforma juntamente com o tempo histórico e com 
as mudanças na sociedade, afirmando o caráter 
dinâmico tanto do meio social quanto da língua, o
presente trabalho, intitulado “A Construção da Imagem 
do Negro no Recife através da Notícia em Jornais de 
Ontem e de Hoje”, busca analisar a história do gênero 
jornalístico notícia, enfatizando as percepções sobre as 
questões afro-brasileiras que contribuíram para a 
formação da imagem do negro na sociedade recifense 
atual e as possíveis transposições dessas abordagens 
para o ensino. Este trabalho encontra-se diretamente 
ligado ao projeto maior intitulado: “Tradição 
Discursiva e Letramento: A Historicidade da 

Língua(gem) e dos Gêneros Jornalísticos do Século XIX 
Aplicada ao Ensino”, de autoria das professoras doutoras 
Valéria Severina Gomes e Mari Noeli Kiehl Iapechino.

O interesse pelo estudo das notícias veiculadas em 
jornais impressos, principalmente no século XIX e suas 
possíveis relações com a construção da imagem do negro 
na cidade de Recife, partiu da percepção de que esse tema 
pode proporcionar, além do envolvimento com questões 
sobre as tradições culturais brasileiras, novas abordagens 
para o ensino, tanto dos gêneros textuais, quanto das 
perspectivas de aplicação dos saberes afro-brasileiros na 
formação crítica do cidadão brasileiro.

Material e Métodos

O aporte teórico-metodológico utilizado nesta pesquisa
baseia-se na Sociologia, na Lingüística Sócio-histórica e na 
Comunicação, áreas das quais são extraídos conceitos 
como, por exemplo, Tradições Discursivas, identidade 
cultural, desigualdade racial, comunicação de massa, 
Notícia, entre outros.

Os textos que constituem o corpus desta pesquisa são 
notícias jornalísticas. Ao todo serão coletados 80 textos do 
século XIX, 10 do século XX e 10 do século XXI. Essa 
coleta tornou-se necessária ao considerar as mudanças 
linguísticas e estruturais das TD ao longo da história. Com 
esse recorte temporal, cuja ênfase é o século XIX, e os dois 
outros séculos servem de parâmetro para verificar as
transformações na sociedade e identificar, através de 
métodos comparativos, a mudança e a permanência nas 
tradições da notícia, especialmente sobre os escritos 
relacionados ao negro na sociedade recifense.

A coleta dos textos encontra-se em andamento no setor 
de microfilmagem da Fundação Joaquim Nabuco. Os textos 
coletados serão utilizados para formar um banco de dados 
para a pesquisa, com o objetivo de preservar as 
informações históricas sobre o patrimônio histórico 
imaterial do estado de Pernambuco.

Assim, para sistematizar melhor os trabalhos, a coleta do 
corpus divide-se em dois momentos: 1) coleta do material 



referente ao século XIX; 2) coleta dos textos do século 
XX e XXI. De posse desse material, as considerações
analíticas levam em consideração as mudanças sociais, 
políticas e culturais da sociedade recifense do século 
XIX ao XXI.

A análise do corpus consiste em identificar as 
versões iniciais do discurso racista nas notícias 
impressas; reconstruir a performance do gênero 
jornalístico noticía no século XIX, considerando os 
aspectos linguístico-discursivos e as condições de 
produção; verificar os mecanismos discursivos 
utilizados pelos jornais do século XIX que participaram 
da construção de imagens simbólicas mitificadas sobre 
o sujeito negro na sociedade. Feito isso, objetiva-se
transpor a leitura dos textos do século XIX e os novos 
olhares sobre a relação de diversidade cultural existente 
na sociedade para o ensino, com base nos conteúdos 
abordados e nas reflexões feitas.

Discussão e Resultados

A pesquisa e o ensino sobre os aspectos da 
linguagem perpassam todas as áreas do conhecimento,
[2] uma vez que a atividade de comunicar é inerente ao 
comportamento social. Devidamente explorada, a 
linguagem demonstra não ser apenas um elemento de 
análise linguística, mas, também, de observações 
científicas de disciplinas diversas, como, por exemplo, 
da Sociologia, da Filosofia, da Antropologia, da 
História, da Pedagogia etc.

Analisando histórica e sociologicamente o percurso
da TD notícia, do século XIX às versões atuais, pode-
se compreender a existência de situações (re)criadas no 
meio urbano, como, por exemplo, a veiculação dos 
discursos que retratam as práticas escravistas, os 
discursos abolicionistas e a manutenção do discurso da 
democracia racial no Brasil e, consequentemente, a 
manifestação implícita – há também explícita - da 
“própria rejeição das diferenças entre os homens: o 
racismo” [3]. Assim, é possível identificar as formas 
discursivas presentes nas notícias publicadas em jornais 
impressos que fazem (re)surgir nas sociedades 
modernas o preconceito racial.

Segundo Elias [4], as transformações contínuas de 
figurações humanas, conhecidas, de acordo com os 
seus fundamentos sociológicos, por Processos Sociais, 
ocorrem, mesmo de forma inconsciente, no espaço 

social. Os meios de comunicação de massa, como, por 
exemplo, o jornal, são responsáveis, em certa medida, pela 
elaboração e manutenção de novos comportamentos –
vinculados – é claro - aos seus interesses [5], para a 
constituição de novas figurações individuais que, a partir 
do momento de compartilhamento, tornam-se verdades 
coletivas.

Esta pesquisa encontra-se em estágio inicial, por isso os 
resultados e discussões ainda são incipientes. Mesmo 
assim, espera-se contribuir com reflexões que possam 
melhorar a vida em sociedade, levando em conta a 
diversidade social. Para isso, é necessária a transposição 
dos resultados aqui obtidos para o ensino a fim de que 
chegue aos jovens que se encontram em processo de 
formação educacional e identitária.
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