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1
Seis grandes diários e a transição 

do campo jornalístico

Ensino superior e regulamentação da atividade 
jornalística: antigas demandas cuidadas pelo 
governo Vargas

Durante boa parte do século XIX e nas primeiras décadas do 
século XX, o jornalismo brasileiro viveu como uma atividade dile
tante e comportava poucas especializações, sem divisão sistemática 
das funções executadas no processo de confecção do jornal e pro
dução da notícia; além disso, a atividade jornalística carecia de  
organização, valorização e ensino profissional. No entanto, inde
pendentemente desses fatores, a imprensa brasileira passou por 
importantes avanços técnicos, sobretudo a partir da década de 
1930, impulsionados pelo início do processo nacional de desenvol
vimento industrial, dos meios de transportes, dos centros urbanos e 
dos meios de comunicação. Vale ressaltar que, durante muitos anos, 
a classe jornalística brasileira, por meio da Associação Brasileira de 
Imprensa (ABI), lutou pela valorização e reconhecimento da pro
fissão, além de reivindicar a instalação do curso universitário de 
jornalismo.

Ao fundar a ABI e, em seguida, assumir a presidência da enti
dade em 7 de abril de 1908, o jornalista Gustavo de Lacerda preco
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nizou, em seu discurso de posse, a necessidade da criação do curso 
superior de jornalismo no Brasil, cujo intuito seria o de formar bons 
jornalistas e proporcionar conhecimento científico sobre a ativida
de aos iniciantes e até mesmo aos jornalistas que há bastante tempo 
atuavam na área. Desde sua fundação, em 1908, a ABI pleiteava ao 
Estado a implantação do curso, além de propor a elaboração de um 
estatuto que regulamentasse a profissão de jornalista. Os brados 
dos jornalistas se fizeram ouvir com mais intensidade no I Con
gresso de Jornalistas, promovido pela ABI e realizado em 10 de  
setembro de 1918, quando da homenagem ao primeiro jornal edi
tado no Brasil, A Gazeta, do Rio de Janeiro.1 No evento foi apre
sentado projeto propondo a criação de uma escola de jornalismo 
que ficasse sob a responsabilidade da ABI, assim como a estrutura 
do curso a ser implantado. Decidiuse ainda pela defesa da liber
dade de imprensa; elevação do nível “moral da profissão”, com o 
objetivo de manter a rigorosa ética do jornalismo; o direito de res
posta; a defesa do nacionalismo; a instituição de uma carteira de 
jornalista que garantisse a passagem gratuita em trens e navios 
cujas empresas gozassem de favores da administração pública, tal 
como ocorria em alguns países da América e da Europa, entre ou
tras reivindicações. Assim, desde as primeiras tentativas de organi
zação da classe jornalística, a ABI adotou uma linha assistencialista 
para com os trabalhadores da imprensa, postura que se coadunaria 
com as ações populistas e assistenciais do futuro governo Vargas 
(Nuzzi, 1992, p.212).

A partir da década de 1930, os anseios da ABI e de inúmeros 
jornalistas espalhados pelo Brasil começaram a ganhar contornos de 
realidade. Diversas medidas do governo federal, somadas à criação 
de sindicatos representativos da classe jornalística e inúmeras cam
panhas próinstituição do curso de jornalismo, proporcionaram 

1 A Gazeta passou a ser editado em 1808 na cidade do Rio de Janeiro. Tratavase 
de um jornal oficial e não apresentava nenhum atrativo para o público. Não 
publicava nada sobre a democracia, grande parte de suas matérias era extraída 
da Gazeta de Lisboa ou de jornais da Inglaterra, com o simples intuito de agra
dar à Coroa portuguesa (Sodré, 1999, p.20).
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condições para que a atividade passasse por uma crescente expansão 
técnica, normativa e profissional. A expectativa com relação à cria
ção do curso superior de jornalismo tomou vulto no setor com a 
aprovação do decretolei 19.851, de 11 de abril de 1931, assinado 
pelo então ministro da Educação, Francisco Campos, que criava o 
estatuto das universidades brasileiras, o qual vigoraria por mais de 
trinta anos. Segundo o estatuto, o ensino universitário brasileiro te
ria como finalidade elevar o nível da cultura geral, estimular a in
vestigação científica em quaisquer domínios do conhecimento hu
mano, habilitar o exercício de atividades que requeressem preparo 
técnico e científico superior e, além disso, as universidades brasi
leiras ficaram incumbidas de desenvolver uma ação conjunta em 
benefício da “alta cultura nacional”, e deveriam esforçarse para 
ampliar cada vez mais suas relações e seu intercâmbio com as uni
versidades estrangeiras. É importante destacar que o ensino univer
sitário brasileiro, instituído e regulamentado posteriormente pelo 
então governo provisório de Getúlio Vargas, assumia caráter nacio
nalista e elitista, pois era entendido como responsável por propor
cionar a “grandeza à nação” e o “aperfeiçoamento da humanidade”, 
além de poder ser frequentado, em grande parte, somente por 
membros da elite brasileira. 

Porém, o germe da instalação do curso superior de jornalismo 
teve que esperar até o ano de 1935, quando da instituição da Uni
versidade do Distrito Federal (UDF).2 Originariamente, a UDF 
oferecia o curso de publicidade e jornalismo, ministrado por pro
fessores brasileiros e franceses. Entretanto, o curso fugia dos parâ
metros reivindicados pela ABI, pois não se caracterizava por ser 
uma escola profissional com o intuito de formar jornalistas em ní
vel superior, mas um curso que oferecia meios para que os estudan
tes refletissem sobre os mecanismos da cultura de massa, incutindo
lhes valores humanísticos e éticos. Para Sônia Moreira, a novidade 

2 Seria composta pelo Instituto de Educação, Escola de Ciências, Escola de Eco
nomia e Direito, Escola de Filosofia e Letras e Instituto de Artes. Diversos tra
balhos retratam a história e desenvolvimento da UDF, tais como Melo (2000), 
Kunsch (1992) e Cunha (1980).
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desse projeto estava na mentalidade culturalista que o inspirou, 
contrastando com a concepção corporativa então dominante nas  
escolas de ensino superior do Brasil (Melo, 2000, p.84). Além  
disso, a UDF tinha o objetivo de representar a alta intelectualidade, 
orientar a inteligência e o saber, buscando preparar o homem culto, 
o que difere do homem diplomado. Pedro Costa Rego, redator do 
jornal CM desde 1907, ficou incumbido de organizar um curso ou 
cátedra de jornalismo na UDF. O modelo educacional implemen
tado por Costa Rego não apresentava muitas ligações com o modelo 
jornalístico norteamericano, mas sim com o francês, privilegian
do, sobretudo, a formação humanística do jornalista e os valores 
éticos que a profissão exigia. A UDF não objetivava formar bacha
réis e doutores, mas oferecer aos alunos conhecimentos essenciais 
ao exercício do jornalismo, ao lado de um ensino prático sobre a 
atividade. Diferentemente do proposto pela ABI, o curso prepa
rado pela UDF para a área de jornalismo, assim como os demais, 
era constituído sob bases educacionais autônomas. Por sua vez, “a 
estratégia da ABI para efetivar a criação da Escola de Jornalismo era 
reivindicála junto ao Estado, amarrandoa no estatuto de regula
mentação da profissão de jornalista, além de formar verdadeiros 
profissionais da imprensa em nível superior” (Melo, 2000, p.84). 
Vale destacar que a proposta educacional da UDF não alcançaria 
êxito, pois, com o golpe político de 1937, a Universidade ficou 
proibida de exercer suas atividades descoladas da tutela estatal.

Independentemente dos obstáculos enfrentados para a implan
tação do curso superior de jornalismo no Brasil, o governo varguista 
continuava, entretanto, a proporcionar regulamentação à atividade. 
Por meio de suas reivindicações históricas, a ABI conseguiu de Var
gas o compromisso de criar e manter escolas para a efetiva forma
ção de jornalistas profissionais. Pelo decretolei 421, de 11 de maio 
de 1938, o governo passou a regular o funcionamento dos estabe
lecimentos de ensino superior na esfera pública ou privada, auto
rizando pessoas, instituições ou órgãos a fundar e manter estabe
lecimentos destinados ao funcionamento de cursos superiores no 
Brasil, desde que sob a prévia autorização oficial. Ademais, com o 
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artigo 17 do decretolei 910, assinado em 30 de novembro de 1938, 
o governo federal pretendia contribuir para a maior organização e 
sistematização da profissão jornalística, pois, juntamente com os 
governos estaduais, responsabilizarseia por promover a criação 
de escolas de preparação ao jornalismo, destinadas a formar profis
sionais de imprensa com a maior capacitação possível. Com a cria
ção das escolas de jornalismo no Brasil, os novos profissionais  
seriam obrigados a efetuar a inscrição no Registro da Profissão Jor
nalística e apresentar, no ato do registro, diplomas do curso supe
rior de jornalismo ou exames prestados em tais escolas. O acordo 
entre o governo federal e os governos estaduais nunca aconteceu e, 
desta forma, a criação das escolas de jornalismo no Brasil ficaria 
apenas no decreto (Nuzzi, 1992, p.23).

Ademais, por meio do decretolei 5.480, de 13 de maio de 1943, 
Getúlio Vargas autorizou o funcionamento do curso superior de 
jornalismo. Segundo o decreto, o curso deveria ser ministrado pela 
Faculdade Nacional de Filosofia com a cooperação da ABI e dos 
sindicatos representativos das categorias de empregados e de em
pregadores das empresas jornalísticas. Contudo, o curso somente 
ganharia condições legais de funcionamento durante a gestão do 
ministro da Educação e Saúde Ernesto de Souza Campos, após a 
assinatura do decretolei 22.245, de 6 de dezembro de 1946, que 
dispunha sobre as três seções que compreenderiam o curso de jor
nalismo: formação, aperfeiçoamento e extensão cultural. O curso 
seria ministrado em três anos e dispunha de disciplinas como por
tuguês e literatura, francês ou inglês, geografia humana, história da 
civilização, ética e legislação de imprensa, sociologia, história do 
Brasil, história da imprensa, noções de direito, técnicas de jorna
lismo, economia política, psicologia social, organização e adminis
tração de jornal, entre outras. Além de adquirirem conhecimentos 
técnicos e teóricos, os alunos do curso de jornalismo teriam obri
gatoriamente de realizar estágio em alguma organização jornalís
tica, com o objetivo de adquirir conhecimentos práticos para o  
desempenho de suas futuras funções. Com vistas a qualificar os 
profissionais que já atuavam na imprensa nacional, o decretolei 
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22.245 permitia, ainda, a matrícula desses profissionais na seção de 
aperfeiçoamento, franqueada a qualquer profissional da imprensa 
que não apresentasse formação acadêmica. No entanto, a primazia 
do funcionamento do primeiro curso de jornalismo no Brasil não 
foi da Universidade do Brasil, mas da Fundação Cásper Líbero em 
São Paulo. Embora estivesse preparada legalmente para iniciar as 
atividades em 1946, a Cásper Líbero passou a oferecer o curso so
mente em 1948. Para o efetivo funcionamento do primeiro curso de 
jornalismo no Brasil, a fundação realizou convênio com a Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, união que duraria até 1971 
(Nuzzi, 1992, p.24).

A partir de meados da década de 1940, a atividade jornalística 
ganhava base legal para obter contornos mais definidos de profis
sionalismo, deixando de ser considerada como atividade secundá
ria, possibilitando, aos que a exerciam, conquistar prestígio social 
e reconhecimento por parte da sociedade brasileira. Os jornalistas 
passariam a dispor do poder de existir publicamente, ser reconheci
dos e notados como profissionais da comunicação pela população e 
pelos consumidores de seus produtos jornalísticos, o que lhes pos
sibilitaria alcançar, aos poucos, maiores poderes de intervenção no 
âmbito social, político e cultural, por meio das atividades desempe
nhadas na imprensa. 

A profissionalização da atividade jornalística deuse de maneira 
lenta, mas, com o início nos anos 1930, passou a ganhar contornos 
mais definidos, dentro de um processo de transformações políticas 
e jornalísticas ocorridas no Brasil, contando com regulamentação e 
política governamental voltada para uma melhor formação e capa
citação profissional do jornalista, porém não descolada do controle 
estatal. É importante destacar que Getúlio Vargas governou o Bra
sil por quinze anos e seu período de poder foi caracterizado por vá
rias fases e processos políticos distintos. Inicialmente, governou o 
país de forma provisória (19301934); em seguida, foi eleito pelo 
voto indireto (19341937), e, por fim, governou de forma ditatorial 
(19371945). Dessa forma, podemos perceber que, sobretudo na 
última fase de seu governo, desempenhou importante papel no 
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processo de regulamentação da profissão de jornalista e soube cata
lisar os anseios profissionais da categoria, conseguindo, a partir da 
conquista do apoio de setores do jornalismo, somar mais uma força 
social favorável à busca da legitimação de seu projeto político
ideológico. 

Com a chegada de Vargas ao poder em 1930, o governo passou a 
tomar medidas centralizadoras, assumiu os poderes Executivo, Le
gislativo, dissolveu o Congresso Nacional e limitou o poder de ação 
dos estados. Porém, logo no início, o governo desenvolveria polí
ticas que visavam ao controle das massas trabalhadoras a partir da 
concessão de benefícios sociais e regulamentação profissional, fato 
que também beneficiou a classe jornalística. Pelo decreto 19.770, 
de 19 de março de 1931, os sindicatos foram definidos como órgãos 
consultivos e deveriam colaborar com as ações governamentais, ou 
seja, o governo passou a controlar as atividades sindicais e mesmo a 
autorização e legalidade do sindicato dependia do governo.

Em 1934, a democracia parecia que finalmente vigoraria no 
campo político nacional, dadas as condições políticas propícias para 
sua efetivação. Como prova de que o país vivenciaria um período 
de liberdades democráticas, em maio de 1933 são realizadas elei
ções para a Assembleia Nacional Constituinte, contando com par
ticipação popular e organização partidária. Depois de meses de de
bates, foi promulgada, em 14 de julho de 1934, a Constituição, que, 
mesmo apresentando algumas semelhanças com a Constituição de 
1891, exibia vários aspectos condizentes com a nova realidade polí
tica vivida pelo país. É importante destacar que o governo tentava 
trazer as massas para junto do Estado por meio de medidas popu
listas e benefícios imediatos e, sendo assim, a partir de 1934, essa 
tentativa passou a ser feita por meios constitucionais (Fausto, 2003, 
p.33553).

Como parte da tentativa do governo de trazer as massas para a 
tutela do Estado e exercer o controle sobre várias áreas da vida so
cial, em 14 de julho de 1934 – um dia antes de Getúlio Vargas ser 
eleito indiretamente para exercer o mandato presidencial previsto 
para até 3 de maio de 1938 –, o governo assinou o decretolei 24.776, 
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que estabelecia a liberdade de imprensa, sem dependência de cen
sura, respondendo cada um dos órgãos da imprensa pelos abusos 
que cometessem. Independentemente da tentativa de controle go
vernamental, esse decreto constituiuse numa grande conquista 
para a imprensa brasileira, pois ela ganhava em liberdade e passava 
a experimentar um processo de regulamentação de suas atividades. 
Além da liberdade de imprensa, o decreto estabelecia algumas nor
mas à prática jornalística. Proibia o anonimato nas matérias jorna
lísticas. Determinava que a matrícula das oficinas impressoras (ti
pografia, litografia, fotogravura ou gravura) de jornais e outros 
periódicos era obrigatória e deveria ser feita no Cartório de Regis
tro de Títulos e Documentos do Distrito Federal. Estabelecia que o 
abuso da liberdade de imprensa – como concitar as pessoas à prá
tica de infrações penais, publicar segredos de Estado, ofensas à mo
ral pública ou aos bons costumes, publicar notícias falsas, entre 
outras – acarretaria penalidades aos infratores. Dessa forma, seriam 
responsabilizados pelo abuso, primeiramente o autor do artigo ou 
matéria, depois o editor, o dono da oficina ou do estabelecimento 
responsável pela publicação e, por fim, os vendedores ou distribui
dores, quando não constassem no material os nomes de autores, 
editores e oficinas impressoras. Assim, o decretolei 24.776 deter
minava que as empresas jornalísticas colocassem no cabeçalho de 
seus periódicos os nomes dos diretores ou redatores principais e ge
rentes, além de estampar em suas páginas a indicação da oficina 
impressora e sua sede, sob pena de apreensão de seus exemplares 
pelas autoridades policiais. Ademais, o decreto definia a retificação 
compulsória, ou seja, toda pessoa física ou jurídica que fosse atingi
da em sua reputação e boa fama por ofensas ou referências a fatos, 
mentirosas ou errôneas, teria o direito de exigir do gerente da pu
blicação a retificação do erro cometido, cabendo, à negativa, a pos
sibilidade de impetração de ação penal.

No entanto, o sonho da emergência de um regime democrático 
não se concretizou nos anos seguintes. Após três anos da promul
gação da Constituição de 1934, o golpe do Estado Novo protelaria 
as esperanças democráticas. Implantado sem grandes mobilizações, 
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o Estado Novo foi justificado por uma tentativa de golpe comunis
ta. Para Fausto (2003, p.365), esse regime de força não representou 
um corte brusco com o passado, pois muitas de suas instituições e 
práticas já vinham ganhando corpo no período 19301937. No en
tanto, essa maior centralização não se fez de forma descolada da 
sociedade. Até 1937, os interesses das classes sociais eram repre
sentados pelo Congresso Nacional. A partir de então, a representa
ção deixou de ser via Congresso e passou a ser exercida pelos órgãos 
técnicos do interior do Estado, com o objetivo de garantir a centra
lização política e administrativa e o exercício do poder sobre a so
ciedade, além de conquistar o apoio das classes trabalhadoras ao 
projeto político e ideológico estadonovista. As décadas de 1930 e 
1940 foram extremamente importantes nas questões relacionadas  
à legislação trabalhista, pois nesse período criaramse leis que re
gulamentavam o mercado de trabalho no Brasil, uma política de  
valorização do trabalho e reconhecimento do papel e lugar do tra
balhador nacional. Dessa forma, o Estado Novo criou uma política 
que amparava o trabalhador e tentava vinculálo à figura de Getú
lio Vargas. Ou, como considerou Pandolfi (2000, p.71), “o Estado, 
personificado na figura de Vargas, possibilitaria o acesso dos traba
lhadores aos instrumentos da realização individual e social. Desde 
então, a relação entre homem do povo e Estado fundouse na mito
logia do trabalhador e do trabalho como fonte de riqueza, felicidade 
e ordem social”.

É importante destacar que até mesmo a classe jornalística não 
ficou fora desse processo de cooptação governamental, uma vez 
que o governo, à medida que regulamentava a profissão e imprimia
lhe maiores contornos profissionais, conquistava para si o apoio 
de jornalistas e até mesmo de entidades representativas da classe 
jornalística.

Como prova disso, em 30 de novembro de 1938, foi assinado o 
decretolei 910, que determinou a duração e as condições de tra
balho nas empresas jornalísticas e passou a classificar o jornalista 
como trabalhador intelectual, cuja função abrangeria desde a busca 
de informações e a redação de notícias ou artigos até a organização, 
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orientação e direção dessas atividades. O decreto considerava que 
os trabalhadores intelectuais mereciam o amparo do Estado, pois a 
imprensa desempenhava valioso trabalho na obra de progresso na
cional e no engrandecimento do Brasil. Dessa forma, a imprensa se 
desenvolveria atrelada ao Estado e cumpriria um papel meramente 
oficioso com a vigência da Constituição.

Com o propósito de fortalecer ainda mais o laço estatal com a 
classe jornalística, a Consolidação das Leis do Trabalho dedicou 
um capítulo exclusivo ao reconhecimento, determinação do horário 
de trabalho e salários de diversas profissões como bancários, em
pregados no serviço de telefonia, serviços frigoríficos, trabalhado
res de minas, bem como músicos, operadores cinematográficos e 
jornalistas, todos assistidos por legislação trabalhista específica.3 

Na tentativa de evitar manifestações dos jornalistas contra o 
Estado Novo, Vargas buscou meios para satisfazer essa categoria, 
com concessões de benefícios trabalhistas, previdenciários e da le
galização da atividade profissional. Além de reafirmar a posição do 
jornalista como trabalhador intelectual, o governo, por meio da 
CLT, determinava que a duração normal do trabalho dos empre
gados das empresas jornalísticas não deveria exceder cinco horas, 
tanto no período diurno como no noturno. Entretanto, ressalvava 
que a duração normal do trabalho poderia se estender até sete ho
ras, desde que houvesse acordo escrito entre as partes e que se  
estipulasse o aumento de ordenado correspondente ao excesso de 
tempo trabalhado. Essa determinação abrangia somente alguns 
profissionais dentro da empresa, como jornalistas, revisores, fo
tógrafos ou ilustradores, e excluía de seus efeitos as funções de 
redatorchefe, secretário, subsecretário, chefe e subchefe de revi
são, chefe de oficina de ilustração e chefe de portaria. Enfim, a le
gislação contemplava, sobretudo, a grande massa de trabalhadores 
da imprensa, excluindo o corpo diretivo dos jornais, geralmente 
composto por pessoas de confiança dos proprietários das empresas 

3 Consolidação das Leis do Trabalho, lei 5452, de 1/5/1943, Título III, Capítulo 
I, Seção XI.
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de comunicação. Além disso, a legislação entendia como empresa 
jornalística aquela que tinha a seu cargo a edição de jornais, revis
tas, boletins e periódicos, ou a distribuição de noticiário, e, ainda, a 
radiodifusão em suas seções destinadas à transmissão de notícias e 
comentários. 

Dessa forma, só poderiam ser admitidos em empresas jornalís
ticas nas funções de jornalista, locutor, revisor e fotógrafo, os pro
fissionais que apresentassem prova de sua inscrição no Registro de 
Profissão Jornalística, a cargo do Serviço de Identificação Profis
sional do Departamento Nacional do Trabalho, no Distrito Fede
ral, e as inspetorias regionais do Ministério do Trabalho, Indústria 
e Comércio, nos estados. Para efetuar o registro, o profissional de
veria apresentar prova de nacionalidade brasileira, atestado de que 
não respondia a processo ou não sofria condenação por crime con
tra a segurança nacional e carteira profissional. 

Durante a vigência do Estado Novo, à medida que concedia be
nefícios aos trabalhadores dos órgãos de comunicação, por exemplo 
a instituição do salário mínimo,4 o governo realizava o controle dos 
sindicatos de jornalistas e, por meio do Departamento de Imprensa 
e Propaganda (DIP), realizava sua propaganda política e controlava 
a imprensa nacional. No entanto, embora tenha recebido inúmeras 
críticas de jornalistas e associações de classe após a queda do Estado 
Novo, boa parte deles se satisfez com o processo de regulamentação 
da profissão, ocorrido principalmente durante o Estado Novo. Em 
reunião realizada na sede do Sindicato dos Jornalistas Profissionais 
do Rio de Janeiro, em 6 de dezembro de 1944, diversos sindicatos 
representativos da classe jornalística manifestaram sua satisfação 
com as ações de Vargas e do ministro do Trabalho, Marcondes Fi
lho, em relação à política trabalhista e o gradual reconhecimento da 
categoria jornalística. O evento contou com a participação de re
presentantes do Ministério do Trabalho e de jornalistas de vários 
estados do país. André Carrazzoni, então presidente do Sindicato 

4 O salário mínimo para a classe jornalística foi instituído através do decretolei 
7.037, de 10 de novembro de 1944.
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dos Jornalistas Profissionais do Rio de Janeiro, declarou que Var
gas era o campeão na instituição de leis que beneficiavam a cate
goria e, em seguida, anunciou a realização de um grande almoço 
em homenagem e agradecimento ao presidente da República.5 Em 
São Paulo, o ministro do Trabalho e Vargas receberam homena
gens e demonstrações de agradecimento de Eduardo Pellegrini, 
presidente da Associação Paulista de Imprensa, e de Carlos Rizzi
ni, funcionário dos Diários Associados e presidente do Sindicato 
das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas de São Paulo. 
Ambos ressaltaram a importância da legislação trabalhista e dos 
decretos que reconheciam a profissão, imprimindolhe maior ca
pacidade organizacional.6 

Ademais, a partir de meados da década de 1940, as funções 
dentro das empresas jornalísticas passaram por diversificação e 
sistematização por meio de legislação específica, contribuindo para 
uma maior organização da empresa e maior produtividade dos 
profissionais. Além de classificar o jornalista como aquele cuja 
função é buscar informações, a redação de matérias a serem publi
cadas, a organização e a orientação ou a direção desses trabalhos, o 
decretolei 7.037 de 1944 classificava as funções dos jornalistas no 
interior da empresa e determinava quais as atribuições de cada um 
no processo de produção jornalística. O redator era aquele que ti
nha o encargo de redigir matéria de crítica ou orientação sob a for
ma de editoriais ou crônicas. Ao redator auxiliar cabia a redação  
da matéria de caráter informativo que contivesse comentários ou 
apreciações. O repórter era responsável por colher notícias ou in
formações, preparandoas para a publicação. Já o repórter de setor 
colhia notícias ou informações sobre assuntos predeterminados e 
os preparava para a publicação. O decreto classificava as funções 
de diretor, redator chefe, secretário, subsecretário, chefe de repor
tagem e chefe de revisão, redator e noticiarista, além de auxiliares 
de redação, revisor, ilustrador ou desenhista, fotógrafo e arqui

5 OESP, 7/12/1944.
6 OESP, vários artigos em novembro de 1944.
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vista, sempre contribuindo para maior dinamismo e organização 
profissional dos jornalistas.7

O decretolei 7.037 classificava os salários das atividades jor
nalísticas geograficamente, de acordo com o tamanho da popula
ção de localidades do território nacional, ou seja, os salários, em 
ordem de grandeza foram assim estabelecidos: 1) para os profissio
nais de São Paulo e Rio de Janeiro; 2) para os de Porto Alegre, San
tos, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Belém; 3) para os de Curi
tiba, Juiz de Fora, Niterói, Fortaleza e Manaus; 4) para os de 
centros urbanos de 50 mil ou mais habitantes; 5) para os profissio
nais atuantes em cidades com menos de 50 mil e mais de 10 mil 
habitantes; e 6) para os de localidades com população abaixo de 10 
mil habitantes. Ainda por aquele decreto, o trabalho de revisor foi 
classificado apenas como função auxiliar. Com base na publicação 
do decretolei 7.858, de 13 de agosto de 1945, essa atividade pas
saria a ser classificada como função em comissão, ou seja, contem
plava os chefes de revisão, além de funções permanentes, sendo o 
revisor e conferente também remunerados de acordo com a espe
cificidade geográfica do decreto 7.037 de 1944. Vale destacar que a 
fiscalização das classificações realizadas na área jornalística, bem 
como a do cumprimento do pagamento da remuneração mínima, 
ficou sob responsabilidade do Ministério do Trabalho, Indústria 
e Comércio. Colaborando com o governo no processo de valori
zação e classificação da classe jornalística e condução da imprensa 
sob a tutela do Estado, Mário Guastini, que havia sido diretor 
do Jornal do Comércio e que, durante o Estado Novo, ocupara o car
go de diretor da Divisão de Imprensa e Propaganda e Rádio Di
fusão, defendeu a melhoria dos vencimentos para os “homens da 
imprensa”, a formação universitária de jornalistas verdadeiramen
te profissionais e condições para que eles pudessem executar di
versas funções nas empresas. Além disso, defendeu a elevação dos 
valores das tabelas publicitárias e devida regulamentação das fun
ções jornalísticas. 

7 BRASIL. Decretolei 7.037, 10/11/1944; OESP, 1/8/1945 e 15/9/1945. 
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Apesar da normalização e classificação das atividades jornalís
ticas realizadas pelo governo varguista, os proprietários de alguns 
jornais não a seguiram completamente. Em reunião realizada em 28 
de novembro de 1944, a diretoria do Sindicato dos Jornalistas Pro
fissionais do Estado de São Paulo revelou que, nos jornais vincula
dos ao conglomerado Diários Associados, ocorriam reclamações de 
jornalistas por conta de irregularidades na aplicação dos níveis sa
lariais mínimos estabelecidos pelo decreto oficial. Imediatamente 
após receber as reivindicações dos funcionários dos Diários Asso
ciados, o sindicato enviou telegrama endereçado a Chateaubriand 
exigindo o entendimento direto entre a diretoria dos Diários e seus 
funcionários, uma vez que o enquadramento salarial era um direito 
dos funcionários. De acordo com o Sindicato dos Jornalistas Profis
sionais, no caso dos jornais OESP – órgão que estava sob a interven
ção estadonovista e servia como principal instrumento de difusão 
das ideias oficiais no estado de São Paulo – e FM, os salários foram 
fixados acima dos níveis estabelecidos pela lei.8

Com o fim do Estado Novo, outro momento político se inau
gurou no Brasil. Eleito pelo voto direto à Presidência da República 
em fins de 1945 e depositário das esperanças da implantação de 
uma sociedade democrática, Dutra, no tratamento da imprensa na
cional, seguiria parcialmente a estratégia de Vargas para o setor, 
uma vez que manteria apenas a linha de conceder benefícios às em
presas jornalísticas, com o intuito de controlar e receber o apoio da 
grande imprensa aos seus projetos e medidas governamentais. Po
rém, não sem a oposição de alguns proprietários de jornais, os 
quais, devido à democratização política, podiam, de certa maneira, 
manifestarse mais aberta e criticamente com relação ao governo. 
Ambos os temas serão tratados no próximo capítulo. 

Assim, podese concluir que a regulamentação da atividade jor
nalística no Brasil, bem como a introdução do curso de jornalismo 
no âmbito universitário, se realizava de cima para baixo e sob a tu

8 Além dessa edição, há matérias sobre o assunto nas edições de OESP de 1, 12 e 
18/11/1944 e 7 e 15/12/1944. 
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tela do Estado, sempre com o objetivo do governo Vargas de con
trolar a atividade nacionalmente e conquistar o apoio dos jornalis
tas aos seus projetos governamentais. Processo que se desenrolava 
à medida que eram concedidos benefícios trabalhistas aos jorna
listas; uma legislação que permitia a estruturação da profissão, 
além de fornecer subsídios às empresas jornalísticas como meio de 
cooptar os profissionais da imprensa.

Nesses termos, os dispositivos legais que regulamentavam a 
profissão de jornalista permitiam que o campo jornalístico exigisse, 
cada vez mais, que os ingressantes fossem adequados tecnicamente 
para ocuparse da produção jornalística; equivale a dizer, pois, que 
aderissem a esquemas de percepção e avaliação do mundo social e 
de ação nesse mundo próprios do campo, ou seja, aderissem ao ha‑
bitus jornalístico.9 Com o posterior funcionamento de cursos uni
versitários de jornalismo, o campo disporia de uma primeira ins
tância para a difusão do habitus jornalístico, o qual seria reforçado 
com o ingresso do graduado nas efetivas atividades de produção e 
divulgação dos bens jornalísticos, processos cada vez mais pauta
dos pelo modelo empresarial de imprensa.

Da produção jornalística

Com passos em direção à racionalização do trabalho e inves
timentos financeiros realizados no período final do Estado Novo, 
em particular nos setores gráfico, editorial e publicitário, os jornais 
passaram a contar com dispositivos para adquirir uma fisionomia 
moderna. Assim, alcançavam, aos poucos, a posição de empresas 
de comunicação e eliminavam, paulatina e consequentemente, o al
to grau de improvisação que caracterizava sua atuação até então. 
Ao modificarem sua estrutura e se aproximarem do modelo norte 

9 Bourdieu (1997) definiu habitus como um sistema de disposições que atuam no 
cotidiano como esquemas de pensamento e avaliação ou julgamento. Para ele, 
tratase de reconhecer a interioridade da exterioridade, ou seja, os modos de in
corporação do funcionamento da realidade social num processo de interiorização 
que obedece às especificidades do lugar e da posição de classe dos agentes. 
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 americano de jornalismo, os periódicos ganhavam em organização e 
eficiência e, ao mesmo tempo, se preparavam para conquistar gran
de quantidade de leitores, obtendo reconhecimento e prestígio social 
à medida que eram escolhidos pelos seus leitoresconsumidores.

Os periódicos OESP, DSP, FM, OG, CM e JB iniciaram suas 
atividades de forma precária; trabalhavam com rotativas extrema
mente limitadas, com aparelhagens antigas e estrutura física muitas 
vezes improvisada. Ao longo da década de 1940 e sobretudo a par
tir da década seguinte, conseguiram maior organização e instalação 
de sedes próprias, compreendendo todos os setores da produção jor
nalística e adequandose ao modelo norteamericano. É correto 
afirmar que a maioria dos jornais brasileiros foi, ao longo dos anos, 
equipando seu parque gráfico com o intuito de não ser ultrapassada 
pela concorrência e, consequentemente, perder seu espaço no cam
po de produção jornalística.

Fundado em 4 de janeiro de 1875, OESP iniciou suas atividades 
de forma rudimentar, contando com pequena tiragem e baixo ní
vel de profissionalismo. Somente em 1890 adquiriu a sua primeira 
máquina Marinoni e conseguiu, assim, ampliar suas instalações físi
cas. O começo do século XX é caracterizado por um grande desen
volvimento do jornal. Comprou potentes rotativas, linotipos, esta
beleceu agências em importantes cidades do país e do mundo, como 
Santos, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Lis
boa e Roma. Suas edições passaram a ter 15 ou 20 páginas, com cli
chês, e a tiragem atingia cerca de 35 mil exemplares. Durante a Pri
meira Guerra Mundial, o jornal se diferencia dos seus concorrentes 
e lança a sua edição da tarde, chamada pelo público leitor como  
O Estadinho, que circula até o final da guerra. De acordo com Sodré 
(1999, p.368), o final da década de 1920 é uma fase de grande pros
peridade para o jornal, que até começou a publicar o suplemento  
de informações em rotogravura.10 Em 18 de março de 1929, após 

10 Processo de impressão fotomecânica e comercial utilizado na indústria gráfica e 
originário de um método conhecido desde o século XV, chamado águaforte. 
Difere dos outros métodos pela necessidade de que todo o original passe por um 
processo de reticulagem, incluindo o texto, mais complicado do que os reali
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grande desenvolvimento, OESP transferiu seus escritórios, redação 
e administração para um prédio de sua propriedade, à rua Boa Vista, 
186, seu tumultuado endereço nas décadas de 1930 e 1940, período 
em que adquiriu mais duas rotativas Marinoni. Nos anos seguintes 
à posse de Dutra, Júlio de Mesquita Filho dedicouse a ampliar e 
modernizar o jornal por meio de novos investimentos e da compra 
de nova maquinaria.11 Em agosto de 1947, o jornal transferia o seu 
Balcão e Departamento de Publicidade para a rua Líbero Badaró, 
485, onde se deu, a partir de então, o atendimento a leitores, anun
ciantes, assinantes e agentes de publicidade.12

O jornal DSP iniciou suas atividades com equipamentos ale
mães que, em 1931, foram completados com impressoras adicio
nais, permitindo dobrar sua edição de 32 para 64 páginas. Já na sua 
fundação, Chateaubriand afirmou que o novo jornal estaria interli
gado a todo o interior do estado de São Paulo e ao sul de Minas por 
meio de linhas telefônicas, dispondo de 19 sucursais e os serviços 
das agências internacionais Havas, UPI e Brasiliense. Em 1936, 
suas rotativas Vomag, igualmente importadas, permitiriam tiragens 
de 34 mil exemplares de 96 páginas numa hora de rodagem. Novo 
salto tecnológico seria dado em 1956, quando Chateaubriand ad
quire para o Diário de S. Paulo e o Diário da Noite a rotativa Super
Goss, que permitia imprimir 65 mil exemplares de dois cadernos 
de 64 páginas. Os Associados foram os pioneiros em comprar os ser
viços fotográficos da Wide World Photo da França, além de ter os 
órgãos da imprensa que mais investiram em equipamentos téc
nicos e na contratação de profissionais capacitados.13

O CM foi fundado em 1901 por Edmundo Bittencourt. Inicial

zados na tipografia ou no offset. A impressão é rotativa e se dá em diversos tipos 
de superfície, em forma cilíndrica de cobre que imprime em bobinas de papel 
ou folhas soltas e individuais utilizando, nesse caso, chapas planas que envol
vem o cilindro. O termo também é usado para nomear os trabalhos impressos 
através desse processo.

11 OESP, 4/1/1946 e 27/5/1947.
12 OESP, 1/8/1947.
13 Dicionário histórico‑biográfico brasileiro, p.133740.
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mente, utilizava uma rotativa Marinoni, que, em seguida, foi subs
tituída por uma Scott, embora aquela permanecesse em uso até 
1929. Seguindo as transformações que se verificavam nas páginas 
da maior parte dos jornais brasileiros, após o surgimento do rádio, 
passou a publicar seções dedicadas ao novo meio de comunicação, 
além de buscar agradar a todos os gêneros de leitores com a publi
cação das colunas: Correio Feminino, Correio Infantil, Correio Tea
tral e Correio Agrícola. Ao mesmo passo, o jornal inaugurou nova 
sede na avenida Gomes Freire, permanecendo nesse endereço até 
seu fechamento em 1974. A partir da direção de Paulo Bittencourt, 
iniciada em março de 1929, o jornal passou a trabalhar com uma 
rotativa Man, utilizada até 1958, sendo, então, substituída, por 
uma rotativa Hoe, de fabricação e montagem norteamericanas.14 

Por sua vez, o jornal OG iniciou suas atividades em 29 de julho 
de 1925, sem possuir a sua própria rotativa, pois alugava uma rota
tiva Marinoni de origem francesa que pertencera ao Exército britâ
nico. Após a Primeira Guerra Mundial, a rotativa fora dividida em 
quatro partes e duas delas foram enviadas ao Brasil, adquiridas pe
los proprietários de A Nação, Maurício de Lacerda e Leônidas Re
zende, mas o equipamento ficou retido na alfândega por alguns me
ses. Nesse período, os proprietários de A Nação estavam foragidos 
em virtude da perseguição política imposta pelo governo Artur 
Bernardes, que havia decretado estado de sítio. Irineu Marinho 
interessouse pela rotativa e a comprou. Além da Marinoni, o jor
nal também trabalhou com as rotativas Hoe e Goss até 1954, quan
do inaugurou sua nova sede à rua Irineu Marinho, 35.15 Em 1937, 
Edmar Morel, então repórter de OG, afirmava que o jornal tinha 
um profissionalismo ambicioso, pois já nos primeiros anos de sua 
fundação contava com automóveis, lanchas e até aviões de pequeno 
porte para a realização de reportagens (Bial, 2004, p.130).

Fundado em 1891, o JB iniciou suas atividades publicando oito 
páginas com formato de 120 por 51 centímetros e utilizando ma

14 Dicionário histórico‑biográfico brasileiro, 2001, p.162532. 
15 O Globo, 16/1/1992.
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quinários improvisados para o processo de confecção do jornal. Em 
1895, o JB passou a utilizar maquinários Marinoni, adquiriu o pri
meiro prelo italiano Derriey,16 responsável pela impressão de cinco 
mil exemplares por hora e os primeiros clichês,17 obtidos por zinco
grafia.18 Segundo Sodré (1999, p.266), o JB passou por importantes 
avanços técnicos nesse período. A produção do jornal compreendia 
várias operações. O jornal era levado às prensas, onde se tirava a 
matriz, em seguida colocavase no molde em que se despejava o 
chumbo quente, formando o bloco de cada página. Após esse pro
cesso, o jornal entrava nas modernas rotativas Marinoni, que, além 
de imprimir, contavam e dobravam os jornais um a um. 

Em 1898, o JB instalou oficinas de fotografia e galvanoplastia,19 
publicou desenhos de Julião Machado, Artur Lucas e Raul Peder
neiras e passou a distribuir a revista A Semana como Suplemento 
Ilustrado. Em 1900, passou a publicar a sua edição vespertina, sen
do o único jornal brasileiro que contava com duas edições diárias.20 
Antes mesmo de Pereira Carneiro assumir a direção do JB, a folha 
passou por mais um reaparelhamento gráfico, adquirindo os pri
meiros linotipos21 que o Rio de Janeiro conheceu, além de máqui

16 Máquina primitiva de impressão manual, usada durante muitos anos pelos im
pressores, antes da invenção das máquinas cilíndricas.

17 Chapa de impressão em relevo usada na impressão tipográfica. Feita normal
mente de zinco, cobre ou magnésio. Ou placa de metal, com imagens ou texto 
em relevo, obtida através de estereotipia, galvanotipia ou fotogravura, utilizada 
na impressão tipográfica

18 Zincografia é a técnica utilizada para imprimir gravuras a partir de chapas de 
materiais econômicos como o zinco e o alumínio. O desenho é feito na lâmina 
com uma tinta especial, aprofundando os brancos com um banho de ácido que 
transforma o desenho em clichê, pronto para ser impresso.

19 Arte de sobrepor a um corpo sólido uma capa metálica por meio de correntes 
elétricas. Processo químico pelo qual se obtém a reprodução em cobre de uma 
gravura.

20 Em algumas oportunidades, sobretudo durante grandes acontecimentos festi
vos ou políticos, o Jornal do Brasil chegou a publicar seis edições diárias.

21 Máquina inventada por Ottmar Mergenthaler, em 1890, na Alemanha, comMáquina inventada por Ottmar Mergenthaler, em 1890, na Alemanha, com
posta de um teclado, como o da máquina de escrever, que funde em bloco cada, que funde em bloco cadaque funde em bloco cada 
linha de caracteres tipográficos. As matrizes que compõem a linhabloco des
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nas de impressão em cores, clicheria e sistema fotomecânico. Na 
década de 1910, o jornal construiu sua sede própria na avenida 
Central, considerado o mais alto edifício da América do Sul. A par
tir de então, começou a usar máquinas de escrever e apresentou 
anúncios coloridos na última página. Em 1922, passou a receber os 
serviços da agência United Press e, em 1924, apresentou sua pri
meira seção dedicada ao rádio. O jornal só vivenciaria reformas 
gráficas de tal monta em 1956, quando jornalistas que visitaram os 
Estados Unidos realizaram modificações substanciais em suas es
trutura gráfica e adequaram o jornal definitivamente ao moderno 
modelo de jornalismo norteamericano (Sodré, 1999, p.258364).

A Empresa Folha da Manhã iniciou suas atividades sem contar 
com oficinas e parque gráfico próprio. Fundada em 1921 por Olival 
Costa e Pedro Cunha, a Folha da Noite (FN) foi impressa até 1925 
nas oficinas do OESP, empresa na qual os fundadores do novo 
jornal trabalharam por muitos anos. Inicialmente instalada à rua do 
Carmo, as oficinas, redação e gerência funcionavam em um mesmo 
ambiente, sem nenhuma organização e sistematização das tarefas, 
mas, mesmo assim, a FN conseguiu conquistar os leitores de São 
Paulo e alcançar satisfatórios lucros. Como desdobramento desses 
lucros, o grupo Folhas lançou, em 1925, o jornal FM, momento em 
que conseguiu instalar oficinas próprias, conferindo autonomia e 
estabilidade comercial aos jornais. Durante a década de 1930, o gru
po Folhas compreendia três jornais: FM, FT e FN; e passou a ser 
administrado por um grupo de agricultores, tendo à frente Octa
viano Alves de Lima.

Além desse desenvolvimento técnico, as Folhas passaram por 

cem do magazine onde ficam armazenadas e, por ação do distribuidor, a ele vol
tam, depois de usadas, para aguardar nova utilização. As três partes distintas – 
composição, fundição e teclado – ficam unidas em uma mesma máquina. A 
capacidade de produção é de 6.000 a 8.000 toques por hora. Suas matrizes (su
perfícies impressoras) são em baixorelevo, justapostas em um componedor 
(utensílio no qual o tipógrafo vai juntando à mão, um a um, os caracteres que 
irão formar as linhas de composição). O próprio operador a despacha para a 
fundição, que se mantém a 270 ºC.
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um avanço estrutural a partir de 1930, intensificado a partir da se
gunda metade da década de 1940, quando o setor de impressão do 
jornal passou à rua Anhangabaú, onde foi instalada uma rotativa 
Goss, fabricada nos Estados Unidos. Acompanhando tal movi
mento, a redação se mudou, em 1949, para edifício à alameda Cle
veland. A administração, publicidade e composição vão para o 
mesmo endereço em 1950, ano em que a impressão das Folhas pas
sava para o prédio entre as alamedas Barão de Campinas e Barão de 
Limeira, então em construção. Em 1953, o prédio da alameda Ba
rão de Limeira passaria a abrigar todas as instalações das Folhas 
(Mota; Capelato, 1981, p.1333). 

De acordo com artigo jornalístico de Sodré publicado à época, 
uma peculiaridade brasileira que se refletiu sempre no desenvolvi
mento de nossa imprensa foi a precariedade dos transportes em to
dos os momentos de nossa história. Para cumprir suas funções in
formativas, a imprensa depende dos meios de transmissão e dos 
meios de transporte. Desde o início de sua história, a imprensa bra
sileira tentou diminuir as distâncias que a afastavam de seus leito
res do interior, uma vez que a maior parte dos jornais mais conside
ráveis estava nos grandes centros urbanos. Para o autor, as novas 
técnicas de transmissão de ideias – como o cabo marítimo, o telé
grafo e o telefone – não chegaram tarde ao Brasil, mas também não 
alcançaram desde logo o desenvolvimento capaz de transformar os 
meios de comunicação social, devido à ausência de capitais para a 
construção de estradas, limitadas instalações e aparelhagens, de
pendência de capital e tecnologia estrangeiros, além de estar histo
ricamente acessível apenas a uma pequena parcela da população.22 

22 OESP, 21/2/1946. É importante destacar que Sodré nunca assumiu publica
mente a condição de comunista ou membro do PCB. Entretanto, mostrava cla
ra atração pelas idéias comunistas. A ligação de Sodré com o comunismo re
monta à década de 1920, quando da sua entrada no Exército, oportunidade em 
que conheceu Luís Carlos Prestes e passou a simpatizar com ele. Embora apre
sentasse inclinação pela ideologia comunista, Sodré foi colaborador de OESP 
durante a década de 1940, publicando, periodicamente, artigos sobre vários as
suntos, como imprensa, política e literatura. Ver Cunha (2002).
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Para vencer tal dificuldade, os Diários Associados inovavam em 
relação a seus concorrentes, passando a proporcionar maior inte
ração entre jornalistas do interior e da capital e, ao mesmo tempo, a 
dinamizar suas finanças e a entrega de seus periódicos aos clientes e 
assinantes. Para tanto, realizavam convenções de agentes do DSP 
em diversas cidades do interior paulista. Nessas convenções, pre
sidida em sua maioria pelo seu diretorgerente Edmundo Monteiro, 
discutiamse os problemas relacionados ao jornal a partir de dife
rentes ângulos, como distribuição pelo interior, publicidade, ven
das, assinaturas, colaborações, entre outros, expediente que contri
bui para uma maior organização e entendimento entre os jornalistas 
e pessoas direta ou indiretamente ligadas à confecção e distribuição 
do jornal no interior e na capital. O jornal DSP realizou, em 1946, 
convenções nas cidades de Jaboticabal, Bauru e São Paulo. Em mé
dia, contava entre duzentos e trezentos jornalistas e pessoas res
ponsáveis pelo jornal nas cidades do interior. Vale destacar que as 
convenções eram irradiadas para todo Brasil pela Rede Ipiranga.23 

Essa situação começou a se modificar com o crescimento da in
dústria e dos centros urbanos no Brasil, a partir da década de 1940 
e, principalmente, nos anos 1950. Nessa ocasião, os governos tive
ram que interligar o país por uma rede rodoviária e ferroviária que 
possibilitou aos jornais um acesso mais fácil às cidades do interior 
do país e viabilizou a implantação de diversas sucursais em várias 
delas. Em São Paulo, os precursores desse desenvolvimento foram 
os jornais OESP, DSP e FM, os quais, além de implantarem sucur
sais em várias capitais de estados, tentaram coletivamente solucio
nar os problemas referentes à entrega dos periódicos no interior do 
país. Até o início da década de 1940, os jornais eram entregues aos 
assinantes por via postal, o que causava uma série de inconvenien
tes ao leitor e problemas para os carteiros que faziam a entrega. Em 
seguida, as empresas jornalísticas entraram em entendimento para 
a formação de um corpo especial de entregadores, mantido pelos 
três jornais com o objetivo de baixar os custos e proporcionar maior 

23 DSP, 9, 23, 29/10/1946 e 8/12/1946.
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eficiência na entrega dos periódicos. Essa tentativa também apre
sentou falhas devido à morosidade na entrega, dado o elevado nú
mero de assinantes que os jornais possuíam. Para facilitar a distri
buição e proporcionar rapidez na entrega dos mesmos, os jornais 
tiveram que contratar cada qual seu grupo de entregadores, pas
sando a entregar os periódicos no domicílio de seus assinantes do 
interior paulista a partir de 1o de janeiro de 1947.24 Essas medidas, 
além de melhorar a relação entre jornal e cliente e aumentar sua 
abrangência geográfica na distribuição, proporcionaram também 
maior dinamismo aos jornais, que passaram a contar em suas pági
nas com notícias do interior de seu estado e até mesmo dos diferen
tes estados do país.

É importante notar que, antes da década de 1940, o jornalismo 
era considerado um empreendimento que envolvia poucas pessoas. 
Porém, a partir das primeiras transformações vivenciadas naquele 
decênio, o jornalismo passou a contar com equipes especializadas 
em diversas áreas, contribuindo para tornar mais dinâmicas e efica
zes a produção e a divulgação entre os leitores do conteúdo jornalís
tico. Assim, os jornais OESP, DSP, FM, OG, JB e CM passaram 
a demonstrar grande preocupação com a modernização de suas pá
ginas, aproximandose dos moldes do jornalismo norteamericano. 
Aos poucos, os jornais também abandonavam as paixões políticas e 
passavam a privilegiar a informação e a notícia, sofrendo, assim, 
uma reformulação estrutural responsável pela separação das maté
rias em seções e maior dinamização dos textos jornalísticos.

Para Ribeiro (2003, p.150), a partir da década de 1950, a im
prensa passou por profundas transformações técnicas; alcançara 
maior objetividade em suas páginas, conquistando, cada vez mais, a 
posição de empresas de comunicação. Nesse momento, os jornais 
passaram a se uniformizar e utilizar os manuais de redação e estilo, 
com regras gerais e específicas para cada periódico, com o intuito de 
padronizar a atividade e os textos jornalísticos publicados. Ribeiro 
afirma que o primeiro jornal a adotar as técnicas norteamericanas 

24 OESP, 26/11/1946.
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foi o Diário Carioca, pois em março de 1950 o jornal lançou um do
cumento de 16 páginas escritas por Pompeu de Souza, com o título 
Regras de redação do Diário Carioca; o intuito era implantar as téc
nicas do jornalismo norteamericano e modernizar a folha. Para  
Alzira Alves de Abreu (1996, p.58), com o início em 1950, “uma 
nova configuração técnica e profissional se impôs aos jornais e jor
nalistas, uma vez que novas técnicas de produção e de administra
ção foram introduzidas e uma nova linguagem se fez presente nas 
páginas da imprensa brasileira”. Por sua vez, LattmanWeltman 
(1996, p.158) apontou que a década de 1950 representou um grande 
marco na história dos jornais do Brasil, com a superação do “jorna
lismo literário” e a entrada em definitivo do “jornalismo empresa
rial”. Para aquele autor, somente a partir da década de 1950 se reu
niram as condições macroestruturais ideais, que fizeram com que a 
imprensa entrasse na fase empresarial. Por sua vez, Barbosa (2007, 
p.149) considera que desenvolvimentismo e modernização foram 
palavras de ordem na sociedade brasileira dos anos 1950 e não dei
xaram de sêlo também na imprensa. A partir de então, os jornais 
passaram a se transformar e “construir aquele momento como mar
co fundador de transformações decisivas no campo jornalístico”. 
Para a autora, desde os anos 1950, os jornais passaram a privilegiar a 
ideia de imparcialidade contida nos parâmetros do lide e na edição, 
no qual o corpo de copidesques ganhou destaque. Ademais, ao rea
lizarem “a padronização da linguagem, os jornais constroem para a 
imprensa o espaço de neutralidade absoluta”. 

Diferentemente do que afirmam Ribeiro (2003), Abreu (1996), 
LattmanWeltman (1996) e Barbosa (2007), o modelo e técnicas do 
jornalismo norteamericano não foram implantados na imprensa 
brasileira somente a partir da década de 1950, pois a incorporação 
de técnicas norteamericanas já ocorria de forma bastante percep
tível no início da década de 1940, embora seus traços fossem verifi
cados com mais nitidez na década posterior. A modernização da 
imprensa faz parte de um intenso processo histórico de transforma
ções sociais e desenvolvimento das relações capitalistas, verificadas 
após o início do século XX. Na segunda metade dos anos 1940, me
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diante a introdução de técnicas jornalísticas norteamericanas e 
após a realização de várias viagens de jornalistas brasileiros aos 
EUA, entrando em contato com o estilo de jornalismo daquele país, 
a imprensa brasileira passou a se caracterizar mais claramente pela 
objetividade, divisão interna do trabalho e modelo empresarial.

 O jornalista Pompeu de Souza, responsável pelo noticiário in
ternacional do Diário Carioca, pode ser considerado um dos pre
cursores das transformações ocorridas na imprensa brasileira na 
virada da década de 1940 para a de 1950. Pompeu era considerado 
adversário político de Vargas e se opunha constantemente ao go
verno varguista. Percebendo o perigo que representavam seus co
mentários políticos, o DIP ofereceu a Pompeu de Souza um cargo 
para trabalhar como correspondente na Voz da América – emissão 
radiofônica norteamericana, com noticiário diário, transmitida de 
Nova York em ondas curtas para todo o mundo. Além de Pompeu 
de Souza, Danton Jobim, Luís Paulistano e Samuel Wainer25 reali
zaram intercâmbios culturais com a imprensa norteamericana e 
foram responsáveis pela introdução de novas ideias e técnicas jor
nalísticas que alterariam substancialmente a estrutura técnica e 
linguística da imprensa brasileira. Embora Bial (2004, p.1434) 
considere Pompeu de Souza o “responsável pela revolução moder
nizante da imprensa brasileira na década de 1950, trazendo de sua 
experiência norteamericana o que havia de mais atualizado em 
matéria de jornalismo no mundo”, de acordo com declarações do 
próprio Pompeu de Souza, responsável pela elaboração do manual 
de redação do Diário Carioca em 1951, as modificações no jorna
lismo começaram a ser realizadas por ele logo após o seu retorno  
ao Brasil: 

25 Para Samuel Wainer, que viveu exilado por alguns meses de 1944 nos Estados 
Unidos, “a imprensa americana é a melhor do mundo”. Wainer afirmou que 
“passava horas, às vezes dias inteiros, examinando a forma e o conteúdo dos 
jornais”; além disso, afirmou ficar fascinado pela figura mítica do jornalista 
americano, “cujo estereótipo é o do herói dos filmes de Hollywood” (Wainer, 
2001, p.80). 
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Voltei ao Brasil em 1943 e comecei a fazer algumas modificações 
no Diário Carioca, objetivando um jornalismo mais dinâmico e mais 
moderno e menos nariz de cera [...] Senti que o jornalismo brasileiro 
precisa ser reformado e então resolvi fazer aquilo que os americanos 
faziam, e que no Brasil ainda não se conhecia. A ideia era criar a coluna 
vertebral de uma nova técnica de estruturação da notícia e de sua re
dação: o copy desk.26

É importante notar que, antes da viagem dos jornalistas brasi
leiros aos Estados Unidos na década de 1940, outras viagens foram 
realizadas por intelectuais que trabalhavam em jornais do Brasil  
e que foram influenciados não apenas pelas ideias políticas, mas 
também pela forma de se fazer jornal daquele país. De acordo com 
Lins e Silva (1991, p.7288), alguns jornalistas já conheciam as téc
nicas do jornalismo norteamericano desde o século XIX e tenta
ram implantálas no Brasil. Um dos precursores desse processo foi 
Ruy Barbosa, que tentou imprimir as características daquele mo
delo em seus textos publicados pelo Diário de Notícias em meados 
do século XIX. Além de Barbosa, Quintino Bocaiúva, fundador de 
A República, e José do Patrocínio, que tentou criar um jornal ao 
estilo do New York Herald, no Rio de Janeiro, também tiveram 
contato com o jornalismo norteamericano no final do século XIX. 
Além disso, a influência desse jornalismo sobre a imprensa brasi
leira aumentaria ainda mais depois da Primeira Guerra Mundial, 
período em que Gilberto Freyre realizou estudos na Universidade 
de Baylor (Texas) e na Universidade de Columbia (Nova York),  
entre 1918 e 1922; quando retornou ao Brasil, esteve à frente de  
A Província, em Recife, onde fez a primeira tentativa, embora fra
cassada, de introduzir um manual de redação ao estilo da imprensa 
norteamericana. Outros intelectuais brasileiros, como Anísio Tei
xeira e Barbosa Lima Sobrinho, visitaram os Estados Unidos e  
voltaram dispostos a implantar a experiência norteamericana na 
imprensa brasileira. Ademais, diversos outros profissionais da im

26 Souza, apud Lins e Silva, 1991, p.78.
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prensa e intelectuais participaram, em 1926, do I Congresso Pan
Americano de Jornalistas em Washington. O evento contou com a 
participação de 14 representantes brasileiros – entre eles estavam 
Gilberto Freyre (Diário de Pernambuco), Edgar Leuenroth (que foi 
por conta própria), Nestor Rangel Pestana (OESP) e Herbert Mo
ses (OG). Dessa forma, embora ainda predominasse a influência do 
estilo de jornalismo francês sobre a imprensa brasileira até a década 
de 1940, o modelo de jornalismo norteamericano passava a ganhar 
cada vez mais espaço nas folhas nacionais. 

Além disso, a partir do início do século XX a imprensa brasilei
ra passou a se adequar ao modelo de jornalismo norteamericano, 
implantando técnicas e muitas vezes reproduzindo as caracterís
ticas das folhas dos EUA em suas páginas. Podemos afirmar que a 
tentativa de padronização e segmentação da atividade jornalística, 
por meio de manuais de redação e cartas de princípios, era passada 
ou exercitada antes dos anos 1950. Na década de 1920, o JB, por 
exemplo, tentava adequarse àquele modelo. De acordo com Mo
raes (1994, p.99), transferia os pequenos anúncios para a primeira 
página, como faziam os jornais americanos New York Herald e  
The Times, além de imprimir o cabeçalho em cores. Entretanto, tais 
mudanças não trouxeram aumento de vendas e o prestígio almeja
do pelo seu proprietário Ernesto Pereira Carneiro. 

O contato entre jornalistas brasileiros e norteamericanos, ocor
rido sobretudo após o início do século XX, impulsionou o processo 
de transformações vivenciado pela imprensa brasileira. Assis Cha
teaubriand, Paulo Bittencourt, Júlio de Mesquita Filho, Roberto 
Marinho e Pereira Carneiro tiveram inúmeros contatos com a im
prensa e jornalistas estrangeiros, importando, principalmente a par
tir de 1930, máquinas, técnicas e experiências daquelas localidades. 
Chateaubriand, por exemplo, em matéria publicada em 12 de mar
ço de 1946, tece calorosos elogios ao jornal inglês The Times, o qual 
havia visitado recentemente:

Fui aos escritórios e às oficinas do Printing House, como quem vai 
matar uma sede. Qual o homem que não gostará de visitar o jornal que 
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em 1848 já era impresso em máquina de oito cilindros, tirando oito mil 
exemplares [...] um dos diários que maior influência tiveram na for
mação do meu espírito de jornalista de doutrina.27

No entanto, uma longa matéria publicada no Anuário Brasileiro 
de Imprensa, em sua edição de outubro de 1949, evidencia que a 
influência da imprensa norteamericana sobre a brasileira já era 
perceptível no início da década de 1940. Intitulada “A influência 
americana”, a matéria se refere a uma conferência proferida por Car
los Alberto Nóbrega da Cunha na sede da ABI em 1941. Como ex
integrante da Associated Press e um dos fundadores do jornal ca
rioca Diário de Notícias, Nóbrega da Cunha ressaltava a presença de 
elementos característicos da imprensa norteamericana no modelo 
jornalístico brasileiro, como a objetividade e a organização empre
sarial das folhas. Entretanto, salientava também algumas diferen
ças que marcavam os dois modelos. Segundo Nóbrega da Cunha, 
na imprensa dos EUA havia a função de redator social, já na sua 
congênere brasileira a função era entendida própria para um “cro
nista mundano”, cuja tarefa era a de produzir crônica social e no
tícias sobre bailes ocorridos nas grandes cidades do país. Os jornais 
brasileiros não davam tanta importância a esse tipo de assunto, que 
era relegado a pequenos espaços nos jornais, com notas breves so
bre nascimentos, casamentos ou batizados. Ao contrário, a imprensa 
norteamericana concedia amplo destaque aos acontecimentos so
ciais e os noticiava em várias páginas das suas edições diárias. Além 
disso, havia a diferença numérica de pessoal empregado nos jornais, 
pois, nas redações dos diários dos EUA, o número de profissionais 
ocupados com a redação era maior do que o empregado nas folhas 
brasileiras, dado que a grande quantidade de matérias que chegava 
aos primeiros exigia mais redatores para organizar as edições diá
rias. Ademais, nas redações norteamericanas não se via a figura  
do secretário, função que exercia, tanto no Brasil como na Europa,  
um papel preponderante no jornal, pois era o eixo em torno do qual 

27 DSP, 12/3/1946.
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girava toda a vida jornalística de um periódico. Nos EUA, a figura 
do city editor era a que mais se parecia com a do secretário. No en
tanto, a função daquele editor era a de controlar apenas o noticiário 
local, ao passo que o secretário dos jornais brasileiros controlava 
todas as atividades jornalísticas, inclusive a paginação. Para Nó
brega da Cunha, a divisão das funções dentro das empresas jorna
lísticas brasileiras estava, no início da década de 1940, em processo 
de desenvolvimento e ainda não poderia se comparar, nesse que
sito, com a imprensa norteamericana. 

Para a matéria do Anuário Brasileiro de Imprensa, se no início da 
década de 1940 já era visível a influência que a imprensa dos EUA 
exercia sobre a brasileira – como havia sinalizado Nóbrega da 
Cunha em sua conferência –, a partir da Segunda Guerra tal in
fluência se acentuaria ainda mais, pois os jornais de nosso país pas
savam a seguir mais detidamente o modelo norteamericano de 
paginação e de distribuição das matérias, além do modelo de admi
nistração, de organização comercial e da publicidade. Procedimen
tos cuja aplicação se devia a alguns fatos determinados pelo contato 
constante de jornalistas brasileiros com os produtos da imprensa 
dos EUA. 

A maior parte dos jornalistas brasileiros dominava a língua in
glesa, uma vez que esse qualificativo se tornara uma necessidade 
dentro das redações de jornais em decorrência de a maioria das 
agências noticiosas do mundo transmitir seus telegramas noticiosos 
naquele idioma. Os profissionais da imprensa brasileira tinham às 
suas mãos grandes revistas e jornais norteamericanos, os quais 
contavam com distribuição eficiente nas capitais e grandes cidades, 
sendo que as revistas Times e Newsweek eram distribuídas por via 
aérea e seus números chegavam aos leitores brasileiros quase ao 
mesmo tempo em que os leitores norteamericanos os recebiam. 
Dessa forma, a matéria publicada no Anuário definia como sendo 
impossível conceber um jornalista que compreendesse o idioma 
inglês e não se interessasse pela imprensa norteamericana, classi
ficada então como “fonte permanente de informações, rica de cor
respondência de todos os cantos do mundo e que versava com li
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berdade todos os assuntos de interesse jornalístico”. Dentro desse 
quadro, os jornalistas brasileiros passaram, assim como seus con
gêneres latinoamericanos, a adotar alguns expedientes da pro
dução jornalística norteamericana no que dizia respeito à técnica 
de organização de um jornal e uma revista, e a comungar de um 
novo conceito de imprensa, definido como “menos sonhador do 
que outrora, mais sólido economicamente, menos político e mais 
informativo, procurando prestar serviços mais ao público do que a 
um partido político determinado”. Expedientes e conceito que le
varam os jornais brasileiros a transformar o artigo de fundo, mui
tas vezes utilizado como um panfleto político, em editorial, o qual 
se diferenciava do primeiro por ser menos vibrante, mais objetivo  
e despido de retórica. Era o início da substituição do modelo fran
cês de jornalismo pelo norteamericano nas páginas dos jornais 
brasileiros.28

Além disso, a publicação alertava para o fato de que já não era 
raro um jornal encomendar pesquisas de opinião para sua orienta
ção editorial e profissional. Acompanhando o movimento de trans
formações e evidenciando a influência das técnicas do jornalismo 
norteamericano sobre a imprensa brasileira, os principais jornais 
brasileiros começaram, na década de 1940, a realizar pesquisas  
de opinião pública com o intuito de conhecer seu público leitor, 
avaliar as matérias publicadas, pesquisar quais jornalistas eram 
mais lidos, preferências e comportamentos dos leitores, entre ou
tros itens. Inicialmente, as pesquisas eram realizadas de maneira 
não muito profissional pelos próprios jornais; em seguida, após o 
surgimento dos institutos de opinião pública, os jornais passaram 
a contratálos para avaliar seu desempenho na sociedade e conhe
cer seu público leitor. Segundo Busetto (2003), o Ibope, criado em 
1942, foi o primeiro instituto de opinião pública a surgir no Brasil 
e, inicialmente, utilizou técnicas de sondagens aprendidas nos Es
tados Unidos com George Gallup. Os institutos de pesquisa já de

28 Anuário Brasileiro de Imprensa, 1949, p.4256.



A DEMOCRACIA IMPRESSA   61

senvolviam sondagens na imprensa norteamericana desde o sécu
lo XIX. 

Contudo, os principais jornais brasileiros utilizavamse dessa 
técnica para ampliar seu público leitor, conquistar maiores fatias 
do mercado publicitário e, sobretudo, consolidar sua posição den
tro do campo jornalístico que se definia pouco a pouco. De acordo 
com o Anuário Brasileiro de Imprensa, a pesquisa de opinião veio 
contribuir para um aprimoramento da imprensa brasileira, deter
minando gostos e preferências dos leitores e regras para a distribui
ção das matérias, além de ser importante estratégia para a orien
tação do jornalista na escolha e orientação das matérias redacionais 
e noticiosas, pois contribuía para tornar os jornais mais agradáveis 
ao público leitor.29 Esse novo recurso veio ajudar os jornais a deter
minar o tamanho de uma manchete, uso de fotografia ou a colo
cação de um anúncio para que tivessem o máximo de eficiência. 
Reproduzindo um método utilizado pelo Intelligencer Journal, dos 
Estados Unidos,30 o Anuário da Imprensa realizou uma pesquisa 
com o objetivo de sondar a aceitação do público leitor às matérias 
publicadas em cada página do jornal OG: observou qual seu pú
blico leitor masculino e feminino, qual a seção mais lida, qual o 
jornalista que tinha a maior aceitação do público, quais as áreas de 
interesse do leitor, entre outros elementos. Além das sondagens in
dividuais, algumas pesquisas foram realizadas com o intuito de 
analisar a imprensa em geral, sobretudo dos grandes centros, nos 
mais variados aspectos.

A influência americana sobre a imprensa brasileira se processou 
de maneira ainda mais íntima, pois as principais agências de notí
cias do mundo transmitiam seus telegramas em inglês, além de 
grande parte do material editorial (revistas e jornais) ser importado 
dos EUA, obrigando, assim, os jornalistas a ter grande contato com 
aquele idioma.31 Essa influência foi determinante para que a im

29 Ibidem.
30 Ibidem, p.13653.
31 Anuário Brasileiro de Imprensa, 1949, p. 4257.
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prensa e o mercado editorial brasileiros sofressem um desenvolvi
mento a partir da década de 1940, contando com maior organização 
e se beneficiando com o surgimento de inúmeras revistas especiali
zadas de qualidade que atendiam às diferentes camadas sociais e 
gostos editoriais.32

Além disso, o fato de grande parte das matérias internacionais 
publicadas nos jornais de nosso país ser oferecida pelas principais 
agências de notícias internacionais, principalmente as americanas, 
fazia a imprensa brasileira ter um contato direto com o estilo jor
nalístico norteamericano, bem como com suas técnicas de produ
ção jornalística. As notícias das agências internacionais passavam 
por um processo de reelaboração ao chegarem às redações dos jor
nais brasileiros, uma vez que eram trabalhadas para atingir o pú
blico específico de cada um dos jornais. Dessa forma, é possível con
cluir que os jornalistas brasileiros passaram a ter contato com o 
modelo de jornalismo norteamericano antes mesmo da chegada 
da década de 1950, pautandose pela objetividade e ilustrações em 
suas páginas, e isso fazia com que as primeiras páginas dos jornais, 
geralmente as que cobriam os acontecimentos internacionais, fos
sem recheadas de fotos, ilustrações e textos mais objetivos e lin
guagem direta. As organizações estrangeiras de notícias, como a AP 
e UPI (EUA), Reuters (Inglaterra) e AFP (França), forneciam dia
riamente à imprensa brasileira, após prévio contrato entre as par
tes, matérias jornalísticas contendo fotos e texto, permitindo, assim, 
uma ampla divulgação na imprensa brasileira das notícias interna
cionais em todos os setores da vida social, fornecidas por corres
pondentes espalhados por diversas capitais do mundo. 

Até meados da década de 1940, o jornalismo brasileiro man
tinha muitas características do modelo jornalístico francês, cuja es
crita se confundia com o estilo literário. Aliás, mesmo vivenciando 
o processo de transformações estruturais e técnicas, os jornais anali
sados não abandonaram bruscamente o estilo literário e dispunham 
de importantes intelectuais e figuras das letras em suas redações. 

32 Ibidem.
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Com a aquisição de novos conhecimentos jornalísticos oriundos da 
imprensa norteamericana, bem como com a elaboração de normas 
de redação, o jornalismo brasileiro passou a apresentar mais objeti
vidade e as empresas de comunicação contaram com maior organi
zação e divisão interna do trabalho. A partir de então, uma nova 
configuração foi se impondo aos jornais e a entrada no campo jor
nalístico passou a ser limitada à medida que exigia pessoas com co
nhecimentos técnicos em determinadas áreas. Ademais, além das 
transformações estruturais, marcadas pela elevação do nível técni
co, profissionalização do setor e implantação de uma infraestrutura 
moderna nas empresas jornalísticas, a imprensa brasileira passava 
ainda por uma reformulação linguística, seus textos iam assimilan
do uma característica impessoal, de modo a priorizar a notícia em 
detrimento das opiniões subjetivas, distinguindose, assim, pouco 
a pouco, da escrita do campo literário. 

Em artigo jornalístico da época, Sodré afirmava que, historica
mente, os jornais apresentavam mais paixão política, mais combate 
e mais interesse privado, ou seja, as folhas impressas, segundo ele, 
não eram imprensa, pois funcionavam como portavozes dos go
vernos e candidatos políticos alinhados à mesma posição política 
do jornal. Para Sodré, essa situação passou a se modificar a partir do 
momento em que a imprensa nacional assimilava as transformações 
ocorridas no âmbito político e jornalístico nacional e internacional: 
“A preponderância do noticiário sobre a doutrina é algo recente e 
geral na imprensa, e sendo assim, atualmente somente na imprensa 
de província observavase mais paixão política que noticiário”.33 
Como resultado do contato entre jornalistas brasileiros e norte
americanos, o jornalismo virulento e de cunho político, que carac
terizava a imprensa de nosso país até então, foi sendo substituído 
aos poucos pelo jornalismo de conotação empresarial, voltado aci
ma de tudo para a obtenção do lucro. 

As mudanças gráficas ocorridas na imprensa, sobretudo duran
te a década de 1940, trouxeram um estilo mais ordenado, com pa

33 OESP, 5/4/1945.
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dronização das manchetes, títulos e subtítulos e presença de textos 
complementares, responsáveis por tornar a leitura mais agradável. 
Uma das principais mudanças na linguagem jornalística ocorreu 
com a introdução, ainda que parcial, do lide a partir da década de 
1940, ou seja, uma técnica que adotava o formato de pirâmide in
vertida; nele, já na abertura do texto jornalístico deverseia res
ponder a algumas questões básicas como: quem?, o quê?, quando?, 
onde?, como? e por quê? Essa mudança linguística na imprensa na
cional viera a substituir o nariz de cera, técnica caracterizada por 
ser um texto extenso, opinativo, pouco objetivo e que narrava os 
acontecimentos de forma cronológica. Para Carlos Eduardo Lins e 
Silva (apud Biagi, 2001, p.15), a influência norteamericana sobre a 
imprensa brasileira é evidente, mas essa influência não foi total, 
pois os conceitos e ideias trazidas para o Brasil sofreram uma remo
delação ao entrarem em contato com uma cultura distinta e, dessa 
forma, essa influência foi reprocessada. 

Apesar das considerações de Lins e Silva, podemos afirmar que 
a influência do modelo de jornalismo norteamericano sobre o bra
sileiro foi significativa, sobretudo quando consideramos que ela  
se exerceu até mesmo no processo de produção dos jornais oficiais. 
A partir do ano de 1945, a Divisão de Produção da Imprensa Na
cional, empresa que editava os jornais oficiais do governo federal, 
introduziu algumas alterações na maneira de produção e apresen
tação das matérias ao público leitor, a fim de melhorar sua apre
sentação, tornar a leitura do jornal mais fácil e prática, além de rea
lizar mudanças gráficas que agilizavam a consulta de informações e 
seções no Diário Oficial. Com isso, o diário passou a apresentar li
nhas mais curtas, dando uma feição gráfica mais agradável a sua 
apresentação, disponibilizando um sumário para cada seção, bem 
como as páginas nas quais se encontravam as informações. De acor
do com o então diretor daquela divisão, Francisco Wlasek, as refor
mas ocorridas no Diário Oficial do governo tornaram a sua produ
ção e distribuição bem mais econômicas, uma vez que se passava a 
gastar menos material em sua confecção – metal para a composição 
e mesmo barbante – e com o transporte para a sua distribuição por 
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todo o Brasil, além de suas páginas apresentarem uma feição mais 
alinhada aos modernos padrões de produção dos principais diários 
do mundo.34

Os jornais passaram por um processo de modernização a partir 
do momento em que a nova conjuntura política, econômica e jor
nalística mundial do período pósguerra era entendida e assimi
lada por seus responsáveis. À medida que se relacionavam, os  
proprietários e dirigentes de jornais, assim como os jornalistas, co
meçaram a perceber o movimento de transformações que se pro
cessava nos meios jornalísticos nacionais e internacionais e, assim, 
passaram a diversificar atividades de comunicação de suas empre
sas, sobretudo a partir da década de 1940. Isso ocorreu pelo fato de 
os jornais vivenciarem um processo de intensificação da concor
rência, fator que os obrigava a conquistar, cada vez mais, um pú
blico maior e heterogêneo, elemento necessário para a ampliação 
de suas influências e posições no mercado da comunicação social e 
publicitária, além de possibilitarlhes interferir de maneira mais 
ampla e autônoma no campo político nacional. Dessa forma, al
guns jornais passaram a atuar na atividade radiofônica, ampliando 
sua área de atuação e transmitindo muitas vezes as informações e 
avaliações contidas nas páginas dos periódicos pelo rádio. 

Ao comprar uma emissora de rádio a um preço bastante aces
sível, Roberto Marinho fundou, em 1944, a Rádio Globo. Como 
reflexo desse processo de diversificação das atividades jornalísti
cas, alargamento da atuação profissional e, sobretudo, em razão da 
concorrência dentro do campo jornalístico, o jornal de Marinho 
também lançou a revista infantil O Globo Juvenil e, em 1939, lan
çava os famosos “gibis”, com histórias em quadrinhos para o pú
blico infantojuvenil (Bial, 2004, p.138). Tais investimentos repre
sentaram um aumento significativo do patrimônio de OG, fazendo 
com que o mesmo se destacasse entre os demais órgãos da impren
sa. O DSP, órgão integrante do condomínio jornalístico Diários 
Associados, fazia parte de um conglomerado que compunha diver

34 OESP, 10/7/1945.
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sos jornais e emissoras de rádio, embora as duas primeiras emisso
ras desse condomínio tivessem sido inauguradas na segunda meta
de dos anos 1930, ou seja, a Rádio Tupi de São Paulo, em 1936, e a 
Rádio Tupi do Rio de Janeiro, em 1937. O periódico inovou em 
relação a seus concorrentes, uma vez que emitia pela Rádio Difu
sora, integrada aos Associados, todos os anúncios publicitários 
veiculados no DSP, gratuita e diariamente. É importante observar 
que os Diários Associados se destacaram em relação aos outros ór
gãos, pois possuía inúmeras emissoras de rádio, revistas e periódi
cos, oferecendo, assim, um leque de oportunidades aos seus anun
ciantes, os quais poderiam escolher os mais diversos órgãos para 
anunciar seus produtos. O JB fundou, em 1935, a Rádio JB, dando 
ênfase em sua programação inicial a programas de notícias, ou seja, 
era uma extensão das matérias publicadas nas páginas do jornal. 

Por sua vez, o jornal OESP entrou em entendimentos com a 
Rádio Cultura para a transmissão radiofônica de suas notícias ao 
público. Assim, passou a transmitir um jornal sonoro a partir de 
abril de 1946, informando o público sobre os acontecimentos na
cionais e internacionais. Seguindo a mesma direção, o grupo Folhas 
lançou, em setembro de 1943, o programa Rádio‑Folha da Manhã e 
Folha da Noite, com quatro transmissões diárias diretamente das 
redações dos respectivos jornais pelas Emissoras Unidas. Em 1948, 
a FM comprou a Rádio Excelsior, mas já em 1952 não tinha mais 
vínculo com a emissora, devido ao fracasso do empreendimento. 
Por sua vez, em 1947, a FM criou a gráfica Impress, responsável 
pela impressão dos jornais do grupo Folhas, além de outros produ
tos jornalísticos.35 Dessa maneira, as notícias locais eram fornecidas 

35 Vale ressaltar que a primeira experiência com o rádiojornalismo no mundo 
ocorreu no diário Post Dispatch, nos EUA, em dezembro de 1938. O jornal uti
lizava sua própria estação de rádio para transmitir por quinze minutos suas no
tícias impressas do dia. Posteriormente, a empresa Transradio Press Service ti
nha planos de fundar 25 jornais falados pelos EUA. Os radiojornais divulgavam 
notícias locais e internacionais, utilizandose de informações telegráficas forne
cidas por três grandes agências de notícias internacionais: Internacional News 
Service, United Press e Reuters.
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pelos correspondentes das sucursais dos jornais espalhadas pelas 
principais capitais e cidades do país. 

Com a chegada da década de 1940, as emissoras radiofônicas 
passaram a firmar sua posição dentro do campo jornalístico e, de 
certa forma, no campo político, fazendo com que diretores de jor
nais e revistas investissem nessas posições dentro de ambos os cam
pos. Para demarcar sua posição dentro do campo jornalístico e con
tinuar influenciando as tomadas de decisões nesse setor, os jornais 
passaram a oferecer alguns serviços disponibilizados anteriormente 
apenas pelas emissoras de rádio, como horários de trens, ônibus e 
bondes, previsão do tempo, calendários do ano, horários de eventos 
culturais e até o horário de programas radiofônicos, especialmente 
os jornais que dispunham de emissoras de rádios, como o jornal 
OG, JB e DSP.

Para Bourdieu (1997, p.568), a concorrência que se realiza en
tre os órgãos da imprensa, ou entre os jornais, pelos leitores, dáse 
sob a forma de uma concorrência entre os jornalistas, que têm obje
tivos próprios e definidos, quais sejam, o furo, a informação exclu
siva, a reputação, a diversificação das atividades, entre outros as
pectos; ou seja, não é uma disputa puramente econômica, mas 
existem relações de forças econômicas e simbólicas entre os agentes 
do campo jornalístico capazes de definir posições nesse campo. 
Vale destacar que, no período estudado, os jornalistas estão em um 
processo de concorrência, conflitos e hostilidades para galgar posi
ções no campo jornalístico e até no político. Dessa forma, o proces
so de diversificação das atividades dos jornais pode ser entendido 
dentro do contexto dessas disputas.

No entanto, embora transformações estivessem em curso na 
imprensa brasileira, havia problemas envolvendo, de um lado, o se
tor publicitário e os jornais, e, de outro, as grandes empresas e in
dústrias brasileiras. É importante salientar que não havia ainda 
uma consciência do empresariado brasileiro sobre a importância da 
publicidade em larga escala no segundo pósguerra, uma vez que  
os setores empresariais e industriais do país ainda estavam na fase 
inicial de expansão, e, dessa forma, os empresários estavam acos
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tumados com anúncios pequenos e que não lhes trouxessem muitos 
dispêndios econômicos. Para solucionar o problema dos preços pu
blicitários e ausência de investimentos no setor, os jornalistas de
fendiam uma aliança entre imprensa, empresariado e industriais, 
com o objetivo de alavancar a economia e proporcionar maior de
senvolvimento à imprensa nacional. 

As tiragem dos jornais brasileiros eram extremamente baixas se 
comparadas às dos jornais norteamericanos e ingleses, e ao volume 
de publicidade. De acordo com Mário Guastini, um dos mais reno
mados jornalistas de São Paulo, responsável pela Divisão de Im
prensa e Propaganda e Rádio Difusão e, por curto período, sucessor 
de Cândido Mota Filho na direção do Departamento Estadual de 
Imprensa e Propaganda do Estado, “a arrecadação dos jornais nor
teamericanos e ingleses era equivalente ao volume da arrecadação 
de todo o governo brasileiro, sendo do total, um quarto oriundo de 
vendas avulsas e três quartos da publicidade”.36 No fim do Estado 
Novo, Guastini sinalizava para a importância e a necessidade de os 
jornais buscarem a publicidade e modernizaremse estruturalmen
te. O levantamento do Anuário Brasileiro de Imprensa, publicado 
em 1949, revelava que os jornais nacionais arrecadaram em publi
cidade no ano de 1947 cerca de Cr$ 362 milhões, alcançando 48,2% 
de toda a arrecadação publicitária; o rádio, Cr$ 213 milhões, atin
gindo 28,4%; e as revistas, Cr$ 65 milhões, ou seja, cerca de 8,7% 
do mercado publicitário. 

É importante registrar que, ao lado do avanço das empresas jor
nalísticas, davase a valorização do setor publicitário brasileiro, o 
qual passou a interferir decididamente na estrutura econômica dos 
jornais e a caracterizar os novos tempos que o jornalismo passaria a 
viver, ou seja, o desprendimento das paixões políticas e a busca in
transigente do lucro. Segundo Bahia (1990, p.228), a publicidade 
começou a ocupar grande parte do espaço dos jornais, sendo calcu
lada por centímetros de coluna ou em frações de tempo no rádio, e, 
assim, a publicação de notícias nos jornais passou a ser determinada 

36 OESP, 21/6/1944 e 7/7/1944.
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pelo espaço publicitário e, o mais importante, as paixões políticas, a 
literatura, a cobertura e divulgação dos acontecimentos culturais 
vão sendo deixadas de lado à medida que os jornais se transfor
mavam em empresas comerciais, indo buscar, acima de tudo, o lu
cro para financiar sua permanência ou elevação de posição no uni
verso da comunicação social. A instalação de importantes empresas 
publicitárias no Brasil pode ser entendida como um significativo 
salto no processo de profissionalização e desenvolvimento da ativi
dade jornalística no país. Para Bahia (1967, p.1057), a primeira 
empresa publicitária instalouse no Brasil entre 1913 e 1914. En
tretanto, foi a partir da década de 1930 que as agências de publici
dade ganharam maior destaque e expressão no meio jornalístico, 
uma vez que não trabalhavam mais apenas com anúncios jornalís
ticos, mas também com os radiofônicos e cinematográficos. Esse 
avanço da publicidade no Brasil deve ser entendido, igualmente, 
dentro do processo de transformações sociais ocorrido na sociedade 
brasileira, sobretudo pelo inicial desenvolvimento industrial. A 
partir de então, a publicidade se desenvolve aceleradamente, os jor
nalistas passaram a criar regras para a redação de textos comerciais, 
com o intuito de tornar os anúncios mais eficientes.

Contudo, é após o fim da Segunda Guerra que o setor publicitá
rio passa a adquirir bastante notoriedade, ao acompanhar de perto o 
desenvolvimento do setor industrial brasileiro, aumentando, assim, 
seu orçamento. Segundo Ribeiro (2001), “apesar de muitas organi
zações industriais e comerciais possuírem departamentos de publi
cidade próprios, houve um aumento grande no número de agências 
no país, destacandose pelo volume de negócios, a Thompson, por 
exemplo, que aumentou o seu faturamento de 66 milhões de cruzei
ros em 1949, para mais de 100 milhões, em 1951”. 

Assim, o desenvolvimento do setor publicitário fez com que os 
jornais buscassem dia a dia um maior aprimoramento técnico e ele
mentos que satisfizessem o público leitor, com o intuito de aumentar 
sua vendagem e, consequentemente, conquistar maior espaço no 
campo jornalístico, uma vez que as agências de publicidade selecio
navam os principais veículos para divulgar os produtos de seus clien
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tes, tendo como base o estilo, o públicoalvo e a capacidade de venda 
do jornal. Dessa forma, podemos afirmar que não apenas a conjun
tura de mudanças tecnológicas e aquisição de técnicas norteame
ricanas pressionaram os jornais a se modernizar, mas também a pro
gressiva exigência das agências de publicidade fez com que os jornais 
buscassem uma maneira mais ágil e eficiente de conquistar leitores e 
notoriedade social. Porém, a situação política e econômica nacional 
muitas vezes não possibilitou a concretização de tais objetivos.

A partir de 1945, dada a falta de papeljornal estrangeiro para a 
imprensa brasileira,37 as empresas jornalísticas conjuntamente re
solvem realizar alguns ajustes nos valores do espaço publicitário 
em suas páginas. Os jornais brasileiros importavam a maior parte 
do papel consumido de países como Canadá e EUA e contavam 
com a indiferença do governo brasileiro para solucionar a carência 
de papel no país, apesar de o Brasil possuir fontes para a sua produ
ção. Essa indiferença do governo brasileiro em relação à produção 
de papel é perfeitamente compreensível no período do Estado 
Novo, quando o DIP, responsável em distribuir as cotas mensais 
de papel aos periódicos nacionais, beneficiava os jornais que apre
sentavam uma posição próxima ao regime instituído, cerceando 
cotas maiores ou suficientes para aqueles que destoavam da política 
do governo estadonovista. Tal situação continuou no início do go
verno Dutra, pois a imprensa nacional ainda ficou dependente dos 
humores governamentais e de verbas publicitárias oficiais, respon
sáveis, em grande parte, pelo funcionamento das folhas. Com o in
tuito de amenizar a desagradável situação vivenciada pelos perió
dicos e contornar os deficits econômicos da época proporcionados 

37 O problema do consumo de papel no mundo só veio a se amenizar após a Se
gunda Guerra Mundial. No final da década de 1940, os Estados Unidos consu
miam cerca de 63% da produção mundial de papel de jornal, seguidos da Euro
pa continental com 15%, Inglaterra, Canadá, Austrália e Nova Zelândia com 
4%, América Latina com 5%, URSS, 3%, e o resto do mundo, 6%. De acordo 
com Frank Owen, em artigo publicado à época, se os Estados Unidos diminuís
sem somente um pouco o seu consumo de papel de jornal, a escassez de papel 
no mundo desapareceria provisoriamente. Anuário Brasileiro de Imprensa, 1949, 
p.12.
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pela falta de papel, os jornais paulistas FM, Correio Paulistano, 
DSP e OESP, em 25 de agosto de 1946, foram signatários de uma 
matéria publicitária em que decidiram, além de aumentar o preço 
do espaço publicitário, iniciar a cobrança dos anúncios por centí
metro de coluna, com distintos preços nas diferentes páginas e nos 
diferentes dias da semana,38 ou seja, o jornal passava a ser entendi
do como um produto comercial e, assim, deveria procurar soluções 
alheias a favores e humores do governo ou de grupos políticos. 

É importante concluir que, a partir da década de 1940, a im
prensa brasileira, pouco a pouco, pôde contar com estrutura especí
fica, parque gráfico, plano de produção e circulação, e as relações 
dos jornais com os leitores passaram a se alterar à medida que o 
econômico tornouse a preocupação principal na imprensa brasilei
ra. Dessa forma, os jornais começaram a adquirir algumas feições 
industriais e empresariais. Entendemos que a introdução de novas 
técnicas jornalísticas, a divisão interna do trabalho e a profissio
nalização da atividade jornalística estavam inseridas num amplo 
processo de transformações que não pode ser entendido de forma 
desconectada do âmbito político, econômico e social, e muito me
nos como uma transformação ocorrida de forma abrupta ou intro
duzida individualmente ou por empresas isoladas, mas, sim, deve 

38 OESP, 25/8/1946. De acordo com matéria publicada em agosto de 1946, os 
preços publicitários eram os seguintes: primeira e última páginas nos dias úteis 
custavam Cr$ 120,00 e Cr$ 150,00 aos domingos. A segunda página, Cr$ 40,00 
nos dias úteis e Cr$ 48,00 aos domingos. A terceira página, Cr$ 72,00 nos dias 
úteis e Cr$ 87,00 aos domingos. A quinta página custava Cr$ 42,00 nos 
dias úteis e Cr$ 50,00 aos domingos, a sétima página, Cr$ 37,00 e Cr$ 44,00. 
Além disso, havia preços exclusivos para algumas páginas e seções: a seção fe
minina custava Cr$ 36,00 às sextasfeiras; a quarta página, notícias diversas e 
esportes, Cr$ 36,00 nos dias úteis e Cr$ 43,00 nos domingos; anúncios fú
nebres, Cr$ 26,00 nos dias úteis e Cr$ 34,00 nos domingos. As partes comer
ciais, editais, seção livre e declarações, Cr$ 24,00 nos dias úteis e Cr$ 31,00 nos 
domingos. Cinemas, teatros, leilões e vapores, Cr$ 13,00 nos dias úteis e 
Cr$ 17,00 nos domingos, e, por fim, anúncios de classificados, Cr$ 17,00 nos 
dias úteis e Cr$ 20,00 nos domingos. Vale destacar que, nesse mesmo dia, na 
oitava página, o Diário de S. Paulo, Folha da Manhã e Correio Paulistano pu
blicaram o mesmo reajuste de preços em suas páginas. 
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ser relacionado a um conjunto de relações entre empresas jornalís
ticas, jornalistas e demais agentes do meio jornalístico e político, 
situados em um universo permeado de relações objetivas entre os 
integrantes do campo que lutam entre si por fatias de mercado, pela 
conquista da credibilidade e, consequentemente, pela elevação de 
suas posições no campo jornalístico. 

As transformações vivenciadas pela imprensa na década de 
1940 não se processaram isoladamente, ocorrendo de forma coleti
va, pois a produção jornalística começou a ser realizada em grupo, 
e, muitas vezes, só a ordem das notícias se alterava. Além dessa re
produção do ponto de vista técnico e econômico, a imprensa brasi
leira também se reproduzia na ótica política, pois os jornais passa
ram a se posicionar politicamente, observando as decisões políticas 
tomadas pelo grupo de jornais, tema a ser abordado a partir do se
gundo capítulo. Os jornais exerciam uma vigilância constante so
bre seus concorrentes, já que publicavam ou comentavam matérias 
que haviam sido publicadas por outros jornais ou até mesmo publi
cavam matérias ou notas direcionadas, especificamente, a determi
nados periódicos. 

O jornal OESP se destacava nessa prática, pois publicava dia
riamente em suas páginas a coluna “Opinião da Imprensa”. Nela,  
o jornal apresentava a seus leitores os posicionamentos dos princi
pais órgãos da imprensa brasileira diante dos acontecimentos na
cionais e internacionais, sobretudo os relacionados à política. O pe
riódico paulista apresentava, na maioria das vezes, opiniões políticas 
de jornais que convergiam com a sua, objetivando, assim, legitimar 
e corroborar a linha editorial da folha. Entretanto, apresentava tam
bém as opiniões divergentes de seus congêneres, embora não as  
criticasse abertamente naquela seção. Tal estratégia adotada pelo 
OESP atendia duplamente ao objetivo do jornal de manter e am
pliar seu público leitor em concorrência com os demais grandes pe
riódicos nacionais. Primeiramente, contribuía para que o leitor não 
precisasse adquirir outros jornais, uma vez que trazia, de certa for
ma, resumo das principais matérias veiculadas pelos periódicos 
concorrentes. Em segundo lugar, criava a oportunidade de o leitor 
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aquilatar a qualidade de seus produtos jornalísticos em relação aos 
oferecidos pelos demais grandes jornais. Além disso, os jornais es
tavam atentos às transformações técnicas e administrativas que se 
processavam em seus concorrentes. O DSP publicou matéria as
sinada pelo diretorpresidente da FM, Alcides Ribeiro Meirelles,39 
na qual traçava alguns planos para o futuro empresarial daquela fo
lha, e outra matéria, assinada pelo grupo que se desligara do jornal 
após a venda para Nabantino Ramos,40 que apresentava seus moti
vos para desistir de trabalhar ao lado dos dirigentes da FM. Ade
mais, Carlos Rizzini, articulista do DSP, escreveu o artigo “Bilhe
tes aos rapazes das Folhas”, no qual historiava as transformações 
vivenciadas pelo jornal desde sua fundação e desejava boa sorte aos 
novos proprietários do jornal.41 Estratégia que também fazia parte 
do jogo da concorrência, pois o DSP tentava, dessa forma, apresen
tar a FM como um jornal em crise, e, evidentemente, manter a fo
lha de Nabantino longe da disputa pela posição de segundo jornal 
mais lido pelos paulistas, posição ocupada pelo diário de Chateau
briand, como será visto no tópico a seguir. 

Dos proprietários, dirigentes e jornalistas

Após a exposição das transformações que se operavam no pro
cesso de produção jornalística, cabe tratar as relações sociais, eco
nômicas e culturais dos proprietários e dirigentes de jornais aqui 
analisados.

Júlio de Mesquita Filho era membro de uma família paulista de 
grandes produtores de café. Paralelamente à sua atividade de advo
gado, começou a trabalhar no jornal OESP, órgão de propriedade 
de seu pai, Júlio de Mesquita. Exerceu funções diversificadas em 
todas as seções do periódico até 1919, quando assumiu a secretaria 
da redação. Com o falecimento de seu pai em 1927, passou a ocupar 

39 DSP, 13/3/1945.
40 DSP, 14/3/1945.
41 DSP, 15/3/1945.
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a direção do jornal, ao lado de Francisco de Mesquita, Carolino da 
Mota e Silva, Antônio Mendonça e Carlos Vieira de Carvalho, sen
do o cargo de diretorpresidente ocupado por Armando Sales de 
Oliveira. Opositor do Estado Novo, Mesquita partiu para o exílio 
nos primeiros meses de 1938, primeiramente na França e posterior
mente na Argentina, onde se tornou correspondente do jornal La 
Nación. Em março de 1940, o governo varguista adquiriu o contro
le acionário do jornal de Mesquita Filho, que voltaria a circular so
mente em abril daquele ano, já sob a tutela estadonovista, passando 
a defender os interesses da nova diretoria e do governo ditatorial.42 
Ao retornar ao Brasil em 1943, Mesquita Filho engajouse nova
mente na luta política, participando ativamente das discussões pela 
revogação da Carta Constitucional de 1937. Após reassumir a dire
ção do jornal em 6 de dezembro de 1945 e ao lado de Plínio Barreto, 
não deixou de expressar seu apoio a políticos e propostas udenistas, 
o que permite caracterizar o jornal como “folha oficiosa da UDN”. 

 O jornalista Plínio Barreto desempenhou importantes ativida
des profissionais no OESP desde o começo do século XX, iniciando 
suas atividades como revisor do jornal. Fundou a Revista dosTribu‑
nais, em 1912. Assumiu, em 1916, a direção da Revista do Brasil, 
atuando também como crítico literário. Em 1926, passou a dirigir o 
Diário da Noite, órgão fundado por Léo Vaz e Mariano Costa, que 
depois foi adquirido por Assis Chateaubriand. Após a morte de Jú
lio de Mesquita em 1927, Barreto foi empossado no cargo de redator
chefe do OESP. Além de destacado advogado e jornalista em São 
Paulo, atuou com muita intensidade na vida política paulista, ocu
pando importantes cargos como o de secretário de Justiça e Seguran
ça Pública e o de governador provisório entre 6 a 25 de novembro de 
1930. No início de 1938, durante o exílio de Júlio de Mesquita Filho 
na França, Plínio Barreto passou a dirigir o OESP até o momento da 
intervenção dos agentes do DIP ao periódico, em março de 1940.43 
Em 1945, foi eleito deputado à Assembleia Nacional Constituinte 

42 OESP, 24/4/2003.
43 Dicionário histórico‑biográfico brasileiro: pós‑1930, 2003. 
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pela UDN, participando ativamente da elaboração da Constituição 
de 1946; mesmo morando no Rio de Janeiro, colaborava diariamente 
com o OESP e seu nome figurava como diretor no cabeçalho do jor
nal, ao lado do nome de Júlio de Mesquita Filho. 

O OESP também contou com a atuação de Paulo Duarte e Léo 
Vaz. Duarte iniciouse no jornalismo em 1918, quando tinha 17 
anos de idade, como revisor do Jornal do Comércio, e, logo em se
guida, passou a trabalhar na redação do OESP, acumulando tam
bém a função de secretário de Júlio de Mesquita Filho. Antes da 
Revolução de 1930, fundou o Diário Nacional, órgão oficioso do Par
tido Democrático, afastandose temporariamente do jornal da fa
mília Mesquita, mas retornando a ele em 1934, quando assumiu a 
função de redatorchefe até 1950, ao lado de Léo Vaz. É importante 
registrar que o OESP, historicamente, contou com colaboradores 
de diversas áreas, como Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Sér
gio Buarque de Holanda, Frederico Heller, Rubem Braga, Mário 
Pinto Serva, Nelson Werneck Sodré e Antônio Piccarolo. 

Paulo Bittencourt herdou de seu pai, Edmundo Bittencourt, a 
propriedade do CM em 1929. Teve uma vida dedicada à luta políti
ca, a qual foi impressa nas páginas de seu jornal ao longo dos anos. 
A atuação política do jornalista resultou, em 1940, no recebimento 
do prêmio Maria Moors Cabot, concedido pela Universidade Co
lumbia, nos Estados Unidos, aos jornalistas que se destacassem  
na luta pela liberdade de imprensa. Historicamente, o jornal carioca 
sempre se proclamou como um jornal de opinião, defendeu ideias 
liberais e caracterizouse por ser intransigente defensor do regime 
democrático contra as oligarquias e qualquer forma de opressão 
política e econômica sobre a população. Diferentemente de seus 
concorrentes, o CM declaravase não imparcial, pautandose pela 
intenção de atuar vigorosamente na vida política do país, apresen
tando uma linha editorial historicamente favorável à defesa da li
berdade política, sempre se colocando na luta contra os regimes 
autoritários da história brasileira, como no período marcado pelo 
Estado Novo. Paulo Bittencourt caracterizouse por ser um dos 
maiores opositores de Vargas e, a partir da decretação do golpe do 
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Estado Novo e posterior censura aos órgãos da imprensa brasileira, 
procurou brechas para atacar o regime e imprimir sua posição de 
defesa ao restabelecimento do regime democrático, pois acreditava 
que o jornal era um importante instrumento de luta política, sendo 
capaz, até mesmo, de fazer ministros. Paulo Bittencourt viajava 
muito ao exterior e na sua ausência contava com o trabalho de seu 
redatorchefe, Costa Rego (Andrade, 1991, p.6770). 

Pedro da Costa Rego era alagoano, construiu carreira política 
juntamente com a de jornalista. Foi secretário da Agricultura de 
Alagoas em 1912, deputado federal por três legislaturas, entre 1915 
e 1923, governador de Alagoas (192428) e senador (192930 e 
193537). De acordo com Melo (2000, p.91), o jornalismo serviu 
para sua ascensão política, além de contribuir com sua carreira de 
escritor, estimulandoo a publicar três livros,44 resultantes de sua 
convivência com os literatos que trabalhavam no CM; todavia, o 
jornalismo foi sua atividade maior. Era apaixonado pela redação do 
jornal e fiscalizavalhe todas as funções, “o jornalismo lhe estava na 
alma, no sangue, nas entranhas, e dele não se separou nem mesmo 
quando se dedicou à faina política” (Melo, 2000, p.92). Ainda 
quando estudava no Mosteiro de São Bento, Rego fundou a revista 
Veritas; depois foi para o jornal O Século e, em 1907, transferiuse 
para o CM, onde, aos 17 anos de idade, começou a trabalhar como 
revisor, só saindo do jornal em 1954, quando ocupava o cargo  
de redatorchefe. Enfermo, faleceria logo depois. 

Costa Rego era conhecido por ser irritado e exigente, além de 
ser o redatorchefe que zelava pela ortografia da casa, expressão 
que foi cunhada por Paulo Bittencourt para caracterizar o estilo or
tográfico do jornal. Para tanto, contratou em 1947 figuras de desta
que da literatura, como Aurélio Buarque de Holanda, Graciliano 
Ramos e Rodolfo Mota Lima, para trabalhar no jornal. A equipe 
de Rego incluía: os editorialistas Otto Maria Carpeaux e Álvaro 
Lins, além de Mário Pedrosa, que escrevia artigos assinados e edi

44 As obras escritas por Costa Rego são: Águas passadas (1952), Na terra Natal 
(1928) e Como foi que persegui a imprensa (1930) (Melo, 2000, p.115).
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tava a seção de artes; Thomaz Colaço, relator de assuntos interna
cionais; os redatores Franklin de Oliveira, Otto Lara Resende, 
Gondin da Fonseca e Paulo Mendes Campos; o crítico Moniz Via
na; na seção de esportes, Achilles Chirol e Walter Mesquita; Jorge 
Leão Teixeira, Jaime Maurício e José Conde, especialistas em artes 
e literatura; colaboradores como José Lins do Rego e Octávio Tar
quínio de Souza e Heráclio Salles; e Luís Alberto Bahia na reporta
gem política; entre outros (Moraes apud Melo, 2000, p.93).

A redação do CM foi comandada com muita energia por Costa 
Rego – o local era definido por ele como a cozinha do jornal. A fun
ção de redatorchefe era bastante valorizada por Bittencourt e Rego. 
Em conversa com Luís Alberto Bahia, Costa Rego afirmou que a 
função de redatorchefe era mais importante que a de ministro. 
Num período em que o jornalismo passava por avanços significati
vos e vivenciava, gradativamente, uma sistematização das funções 
aos moldes do jornalismo norteamericano, Costa Rego ainda sim
patizava com a estrutura do jornalismo francês. Dessa forma, lia 
tudo de importante a cada dia, instruía, pautava, estimulava, orien
tava e fiscalizava tudo o que era produzido na redação do jornal 
(Andrade, 1991, p.10233). Na década de 1940, Rego chefiava 
funcionários como Aurélio Buarque de Holanda, que ocupava o 
cargo de autorrevisor; Graciliano Ramos, responsável pela leitura 
dos editoriais do jornal; Álvaro Lins e Plínio Barreto, sendo este, 
juntamente com o redatorchefe do CM, um dos responsáveis pela 
implantação das seções de crítica literária nos respectivos perió
dicos em que atuavam. Com a saída de Costa Rego da redação, An
tônio Callado assumiulhe a chefia, conduzindo o jornal para uma 
gradual modernização. 

Callado nasceu no Rio de Janeiro, em 1917, e foi teatrólogo, bió
grafo e romancista. Formado em Direito, começou a trabalhar no 
jornalismo em 1937, quando ocupou as funções de repórter e cro
nista no CM. Além da experiência jornalística no diário de Paulo 
Bittencourt, foi contratado em 1941 como redator pela BBC de 
Londres, lá trabalhando até 1947. Entre novembro de 1944 a outu
bro de 1945, trabalhou no serviço brasileiro da rádio Diffusion 
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Française, em Paris. Ao retornar ao Brasil, depois de sua experiên
cia europeia, voltou a trabalhar no CM e também passou a colabo
rar em OG. Luís Alberto Bahia desempenhou importante papel no 
CM. Entrou no jornal em 1940 como repórter de rua, depois pas
sou a repórter político, além de atuar na área internacional. Foi 
subsecretário, secretário e, por fim, ocupou o cargo de redator
chefe do jornal entre fevereiro de 1959 e fevereiro de 1962. Além 
disso, entre 1950 e 1953 foi diretor da British News Service, agên
cia oficial de notícias britânicas e passou a ser editor internacional 
do CM (Andrade, 1991, p.1025).

É importante lembrar que o CM inovou em relação a seus con
correntes por contar com o trabalho de Niomar Bittencourt, uma 
das primeiras mulheres a trabalhar no jornalismo brasileiro. Vale 
destacar que o trabalho feminino nas redações de jornais não era 
comum até a década de 1930. De acordo com Ribeiro (1998, p.31), 
até 1937 era praticamente inexistente a atuação de mulheres no jor
nalismo.

Uma das situações mais tenebrosas que havia na imprensa de São 
Paulo (e do Brasil), em 1937, era a discriminação contra a mulher. As 
empresas jornalísticas eram pensadas e construídas como ambiente de 
sauna brega: só para homem. Nem havia banheiro feminino. No “Es
tadão”, à noite, quando fervia o trabalho jornalístico, as mulheres não 
eram aceitas nem na mesa telefônica. Havia mulheres como telefonis
tas mas só durante o dia. À noite, um homem é que operava. Mulher 
podia ser telefonista, faxineira ou servia para fazer o café: circulava na 
área de serviço.

Niomar ganhou notoriedade no jornalismo brasileiro ao escre
ver seus artigos e crônicas para o CM, numa época em que poucas 
mulheres exerciam a atividade. Niomar nasceu em Salvador (BA), 
em 4 de setembro de 1916, era filha de Moniz Sodré. Este era dono 
de uma extensa carreira política na Bahia, chegando a ser eleito se
nador da República e, dessa forma, passou a criar sua família no 
Rio de Janeiro, onde Niomar iniciou sua carreira jornalística na dé
cada de 1930, escrevendo para o jornal A Noite e nas revistas Vamos 
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Ler e Carioca. Ela ingressou no CM em 1939, escrevendo perio
dicamente sobre variedades e literatura, momento em que conheceu 
seu futuro esposo, Paulo Bittencourt (Andrade, 1991, p.4752) 

Já Roberto Marinho assumiu a direção de OG em 8 de maio de 
1931, tendo como aspiração imprimir a seu jornal uma linha “inde
pendente” e “sem afinidades com governos constituídos”, além de 
caracterizálo como defensor das questões populares.45 Marinho 
trouxera consigo uma tradição jornalística familiar, pois era filho do 
jornalista Irineu Marinho, que, em 1911, fundara A Noite e, em 29 
de julho de 1925, criara OG. Nascido em 3 de dezembro de 1904 em 
uma família de classe média, Roberto Marinho exerceu diversas 
funções em OG, tais como copidesque, redatorchefe, secretário e, 
por fim, diretor, uma vez que não se satisfez com a sala de redação 
como única e obrigatória escola. Ao assumir a direção do jornal, her
dado de seu pai quando tinha 21 anos, tornouse o diretor de jornal 
mais jovem da história do jornalismo brasileiro (Bial, 2004, p.22). 

Aliado ao prazer pela atividade jornalística, Roberto Marinho 
também era apaixonado pela política, embora nunca tivesse se can
didatado a um cargo eletivo. Procurou conciliar comando empresa
rial e atuação política. Com o objetivo de buscar formação intelec
tual e jornalística, cercouse de experientes jornalistas e renomados 
intelectuais, como Afrânio Peixoto, consagrado imortal da Acade
mia Brasileira de Letras. No início de suas atividades, a folha de 
Marinho contou com colaboradores como o Barão de Itararé e Raul 
Bopp. Depois de passar por vários problemas financeiros ao longo 
de sua carreira de diretor, Marinho começa a década de 1940 com 
grandes planos para o jornal, pois, se antes o problema era sobrevi
ver para crescer, a partir de então era crescer para sobreviver (Bial, 
2004, p.139). Marinho tinha o dom de conhecer talentos e, embora 
anticomunista, empregou vários simpatizantes e militantes comu
nistas em seu jornal, como o redator Antônio Masplê, homem de 
grande confiança de Marinho, além de Pedro Mota Lima, Pedro 
Teixeira, Edmar Morel, o qual se tornara repórter de OG em 1937, 

45 Dicionário histórico‑biográfico brasileiro, v.3, 2001, p.35848.
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após ter trabalhado em dois jornais que pregavam o comunismo. 
Além de OG, Morel teve destacada passagem pelos Diários Asso
ciados, quando deu um banho na concorrência ao cobrir a queda de 
Getúlio Vargas em 29 de outubro de 1945, dentro de um dos tan
ques de guerra que rumavam para o Palácio Guanabara, juntamen
te com outro repórter, Neiva Moreira (Moraes, 1994, p.4578). 
Além desses profissionais, Marinho contava com Herbert Moses, 
um dos responsáveis pela criação de OG e pelas finanças do jornal 
desde a época da sua fundação.

Moses ingressou no jornalismo ainda muito jovem, graduouse 
em Direito pela Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do 
Rio de Janeiro. Após fundar o jornal A Noite e OG juntamente com 
Irineu Marinho, passou a ocupar o cargo de diretortesoureiro do 
jornal da família Marinho até sua morte em 1972. Além disso, Mo
ses exerceu a presidência da ABI entre 1931 e 1964 e, durante esse 
período, defendeu a bandeira da liberdade de imprensa. Assim 
como Paulo Bittencourt, recebeu, em 1957, o prêmio Maria Moors 
Cabot. De acordo com Morel (1988, p.119), Moses disputou a pre
sidência da ABI em 1931 com importantes figuras do jornalismo, 
como Ernesto Pereira Carneiro, diretor do JB, e Oscar da Costa, 
proprietário do Jornal do Comércio. Inicialmente exerceu a presi
dência ao lado do vice João Mello e do primeirosecretário Costa 
Rego. Ao longo de sua trajetória à frente da entidade, manteve uma 
posição amigável, mas, ao mesmo tempo, combativa em relação aos 
governos Vargas e Dutra. Nesse período, não mediu esforços para 
libertar jornalistas da prisão e suspender a censura de inúmeros jor
nais como OESP, OG, Diário Carioca, CM, O Jornal, entre ou
tros, e de combater veementemente as ações governamentais contra 
os órgãos da imprensa comunista.46 Além de ter sido o gerenciador 
do dinheiro de O Globo, Moses foi um dos primeiros conselheiros 
políticos de Roberto Marinho e caracterizouse por ser um dos res
ponsáveis diretos pelo desenvolvimento econômico do jornal, pois 

46 Anuário Brasileiro de Imprensa, 1949, 1952, 1953; Morel (1988).
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mantinha contatos com empresários e influentes políticos do cená
rio nacional, tinha reflexo e sabia negociar (Bial, 2004, p.122).

Assis Chateaubriand nasceu em Umbuzeiro, na Paraíba, e, em
bora contasse com poucos recursos financeiros, pertencia a uma 
tradicional família de senhores de engenhos do Nordeste. Era res
ponsável por escrever o editorial no DSP, além de colaborar com os 
outros órgãos integrantes da cadeia jornalística Diários Associados. 
Em fins de 1947, o Anuário Brasileiro de Imprensa realizou uma 
pesquisa, em parceria com o Ibope, revelando que Chateaubriand 
era um dos jornalistas mais lidos no Rio de Janeiro, ficando atrás de 
Carlos Lacerda, que, durante a década de 1940, fora freelancer do 
jornal CM, e Osório Borba, que escrevia diariamente para o Diário 
de Notícias. Ainda constaram na pesquisa os nomes do escritor José 
Lins do Rego, autor de crônicas diárias para vários jornais, e David 
Nasser, na época jornalista de uma publicação semanal, e Costa 
Rego.47

Chateaubriand contava com importantes jornalistas em seus 
quadros funcionais. Entre eles esteve Carlos Rizzini, pessoa mais 
influente nos Diários Associados depois de seu proprietário, e Sa
muel Wainer, que, após retornar do exílio nos Estados Unidos em 
1945, exerceu várias funções nos Diários, como repórter, secretário 
de redação, redator, colunista e editor, época em que teve a oportu
nidade de conhecer Getúlio Vargas e construir grande amizade com 
o líder máximo do trabalhismo. Além disso, o jornal de Chateau
briand contava com colaboradores como Manuel Bandeira, Gusta
vo Barroso, Graça Aranha e com os jornalistas David Nasser, Ed
mar Morel, Alex Viana e Millôr Fernandes. A partir de 1940, 
Rizzini ocupou a direçãodo DSP, Diário da Noite e das rádios Tupi 
e Difusora, órgãos pertencentes ao conglomerado Diários Associa
dos, trabalhou como repórter em O Jornal, foi proprietário do jor
nal Tribuna de Petrópolis, autor de vários livros sobre a imprensa 
como O livro, o jornal e a tipografia no Brasil; em 1947, passou a 
lecionar história da imprensa na Faculdade de Comunicação Social 

47 Anuário Brasileiro de Imprensa, 1949, p.100.
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Cásper Líbero, sempre tentando conciliar em suas aulas a teoria e a 
prática. Além disso, Rizzini ocupava o cargo de presidente do Sin
dicato de Proprietários de Jornais e Revistas de São Paulo e no mes
mo ano passou a dirigir o Clube de Jornais de São Paulo.48

O conde Ernesto Pereira Carneiro, proprietário do JB, era des
cendente de uma família de argentinos e de uma tradicional família 
nordestina, e logo cedo iniciou suas atividades jornalísticas. O JB 
nasceu com a primeira Constituição republicana. Pautado pelo ideá
rio liberal e com inclinação conservadora, não aceitou, inicialmen
te, nenhum vínculo partidário, identificandose como um jornal 
livre e independente, além de defensor das causas populares. A 
partir de 1919, o JB, sob a direção de Pereira Carneiro, entrou numa 
fase de recuperação econômica e procurou retomar o prestígio an
terior do jornal. O conde foi um dos primeiros empresários a adotar 
métodos de higiene e proteção a seus funcionários. Com a convo
cação da Assembleia Nacional Constituinte em 1933, elegeuse de
putado federal pelo Partido Autonomista do Distrito Federal. 
Muito ligado à religiosidade, defendeu a introdução do ensino reli
gioso nas escolas brasileiras e, em outubro de 1934, elegeuse de
putado federal pelo mesmo partido. Além da atuação política, foi 
fundador e presidente do Clube Náutico Capibaribe, membro da 
Cruz Vermelha Brasileira, sócio benemérito da Associação Brasi
leira de Imprensa, fundador da Sociedade Brasileira de Puericul
tura e durante 33 anos foi correspondente do Banco do Brasil para o 
Nordeste.49 No entanto, a partir dos anos 1930, o JB passou por 
graves reveses econômicos, necessitando imediatas ações para a so
lução dos problemas. Com o objetivo de solucionar os problemas 
financeiros do jornal, Pereira Carneiro convidou, em 1935, o jorna
lista José Pires do Rio para ocupar o cargo de diretortesoureiro, no 
qual permaneceu até o fim de sua vida em 1950. 

Pires do Rio foi um dos grandes nomes do JB a partir da década 
de 1930. Nascido em Guaratinguetá em 1880, realizou seus estu

48 Anuário Brasileiro de Imprensa, 1952, p.78. 
49 Dicionário histórico‑biográfico brasileiro, v.1, 2001, p.11445.
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dos primários no Ginásio São Joaquim, em Lorena, formandose, 
em 1903, na Escola de Engenharia de Ouro Preto (MG) e na esco
la de Farmácia da mesma cidade. Ainda jovem, iniciou suas ativi
dades profissionais como engenheiro nas obras de construção do 
porto do Rio de Janeiro, foi encarregado de missões no exterior  
e lecionou hidráulica na Escola Politécnica da Bahia entre 1912 e 
1914. Ao longo de sua vida, dedicouse ao jornalismo e à política. 
Assumiu cargos políticos importantes, como ministro da Agri
cultura, Indústria e Comércio, em 1922; deputado federal, em 
1924; prefeito da cidade de São Paulo, em 1925; foi vicepresidente 
do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, entre 1937 e 
1944. Com a queda de Getúlio Vargas, assumiu interinamente, du
rante o governo provisório de José Linhares, o cargo de ministro da 
Fazenda. Como diretortesoureiro do JB, acreditava que o jornal 
deveria se transformar num boletim de anúncios e deixar de lado os 
grandes problemas políticos, abandonando o interesse tradicional 
pelas artes e literatura, que sempre estiveram presentes nas páginas 
do jornal do conde Pereira Carneiro. Assim, o jornal perdeu espaço 
nos debates políticos da época e se preocupava, acima de tudo, com 
a seção de classificados, medida que fizera o jornal se restabelecer 
financeiramente.50 No início dos anos 1920, o JB publicava textos 
de renomados escritores da Academia Brasileira de Letras em suas 
seções literárias e artísticas. No entanto, a partir de meados de 
1930, o jornal passou por uma profunda reestruturação, retirando 
o conteúdo literário de suas páginas, tornandose, a partir de en
tão, um jornal de conteúdo popular. Mas figuravam nas páginas 
do jornal, na década de 1940, textos de importantes escritores, 
como Otto Prazeres, Barbosa Lima Sobrinho, Mário Eugênio Cel
so e Assis Memória.

O grupo Folhas iniciou suas atividades no ano de 1921, após o 
lançamento da FN em São Paulo, órgão de caráter mais popular 
e oportunista, entendendose com esse termo o direito de mudar de 
opinião sempre que novos fatos assim o exigissem. Com o desdo

50 Dicionário histórico‑biográfico brasileiro, v.5, 2001, p. 50678.
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bramento do sucesso inicial da FN, os responsáveis pelo periódico 
lançaram o matutino FM em 1925, porém calcados numa linha 
editorial mais politizada e sóbria em relação à FN (Taschner, 1992, 
p.3570). A partir de 1945, a FM apresentaria transformações ace
leradas em todas as esferas, pois consegue construir uma base em
presarial mais sólida e começa a se consolidar como uma empresa 
de comunicação inserida na dinâmica da indústria cultural.

Nabantino assumiu a direção da FM, FT e FN em março de 
1945, juntamente com o médico e agricultor Alcides Ribeiro Mei
relles, que ocupava o cargo de diretorpresidente da empresa, e com 
o industrial Clóvis Medeiros de Queiroga no cargo de diretor co
mercial. Os três jornalistas foram responsáveis pela implantação de 
uma estrutura capaz de transformar os jornais em grandes empre
sas de comunicação, imprimindo, pouco a pouco, uma moderna 
fisionomia em suas páginas. Além disso, Nabantino criou uma 
equipe de jornalistas que o auxiliaria na tarefa de modernização dos 
diários e de implantação de mecanismos racionais no processo de 
elaboração do produto jornalístico. Além da contribuição do grupo 
dirigente dos jornais, Nabantino contou com o trabalho dos jorna
listas Mário Mazzei Guimarães, Hideo Onaga, José Reis e Ruy 
Bloem. De acordo com Mota e Capelato (1981, p.145), Mazzei 
chegou à FM em 1945 e, inicialmente sob o pseudônimo Pedro 
Leite, escrevia artigos sobre economia rural. Foi redator especia
lizado nessa área, redatorchefe e responsável pela dinamização crí
tica e política do jornal, sendo caracterizado como um dos maiores 
responsáveis, ao lado de Nabantino, pela estruturação do novo jor
nalismo implantado nas Folhas a partir de meados da década de 
1940 e, principalmente, nos anos 1950, quando assumiu o cargo  
de redatorchefe no jornal. Mazzei era bacharel em direito pela Fa
culdade de Direito do Largo São Francisco, exerceu a atividade jor
nalística de 1936 a 1940 em São Paulo, no Rio de Janeiro e Barretos, 
onde foi diretor de A Semana entre 1939 e 1940. Além do jornalis
mo, exerceu a função de jurista até 1951. Por sua vez, o jurista Ruy 
Bloem desempenhou importante função na empresa comandada 
por Nabantino. Bloem iniciou suas atividades jornalísticas em 1920 
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em OESP, permanecendo até 1930. Três anos mais tarde, passou a 
fazer parte da redação das Folhas como secretário da FN. Entre 
1947 e 1949, foi redator político da FN e encarregouse de seus edi
toriais. Em 1950, afastouse do jornalismo para assumir o cargo de 
secretário de Educação e Cultura do município de São Paulo, retor
nando ao jornalismo em 1952, quando ocupou o cargo de assistente 
de direção da Folha da Manhã, da qual foi redatorchefe. Por sua 
vez, José Reis passou a atuar na Folha da Manhã em 1948 e chegou 
ao cargo de diretor de redação das Folhas entre 1962 e 1967, apre
sentando uma moderna concepção de sociedade e de jornal. Tinha 
a incumbência de trabalhar com a política científica; acreditava que 
a educação era a saída para o desenvolvimento do Brasil. Hideo 
Onaga dedicavase ao jornalismoreportagem. Essa nova confi
guração diretiva tornava a FM mais preocupada com as questões 
urbanas e com o desenvolvimento industrial do país, embora, nos 
primeiros anos de administração do novo grupo, as questões agrá
rias ainda estivessem presentes em suas páginas, porém com menor 
intensidade. 

É importante destacar que a FM foi dirigida, entre 1930 e 1945, 
por um grupo de agricultores que imprimiram uma linha editorial 
marcadamente voltada para as questões agrárias e rurais. O grupo, 
liderado por Octaviano Alves de Lima, Rubens do Amaral e Luiz 
Amaral, objetivava utilizar as Folhas como veículo de seus interes
ses, ou seja, da lavoura cafeeira e de uma burguesia comercial. Oc
taviano era filho de uma família tradicional paulista e era ligado à 
agricultura e à religiosidade, notadamente ao protestantismo. Em 
março de 1945, desfezse do jornal, vendendoo ao grupo liderado 
por Nabantino Ramos. A aquisição das Folhas por esse grupo es
tava ligada a interesses pessoais e sobretudo políticos, envolvendo 
dois grandes empresários brasileiros que procuravam aparecer ain
da mais no cenário econômico e político que se inaugurara com  
o final da Segunda Guerra e a queda do Estado Novo. Vale desta
car que, a partir da venda da empresa para o grupo liderado por 
Nabantino Ramos, as Folhas passaram a definir mais claramente 
suas características comerciais e empresariais, entendendo a notícia 



86  HEBER RICARDO DA SILVA

como uma mercadoria, portanto diferentemente do que pregava 
Octaviano. Descontentes com essa situação, diversos jornalistas se 
desligaram da empresa, pois não concordavam com a concepção 
jornalística do novo grupo dirigente. Entre eles, estava o jornalista 
trotskista Hermínio Sachetta, que ocupava o cargo de secretário
geral das Folhas e, além disso, era considerado uma das principais 
cabeças políticas do grupo. Sachetta não concordou com a comer
cialização da estrutura das Folhas, considerava a empresa um patri
mônio moral de São Paulo, defensora da democracia e um orgulho 
na luta política. Preocupado com as relações amistosas dos novos 
dirigentes das Folhas com o governo Getúlio Vargas, resolveu fun
dar um novo diário: Jornal de São Paulo. A nova folha exerceu suas 
atividades entre abril de 1946 e fevereiro de 1948, fazendo sistemá
tica oposição ao governo Dutra. Após ser perseguido por este, o 
jornal de Sachetta teve a sua permanência dificultada, o que resul
taria no seu fechamento. 

A paixão pelas artes contribuiu para que alguns proprietários 
de jornais se aproximassem e mantivessem algumas relações so
ciais. É importante destacar que importantes jornalistas contribuí
ram para a fundação do Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio 
de Janeiro, inaugurado em 15 de janeiro de 1952, obra idealizada 
por Niomar Bittencourt, com importante contribuição de seu es
poso, Paulo Bittencourt. O próprio Bittencourt, Chateaubriand e 
Roberto Marinho fizeram parte do conselho deliberativo do MAM, 
formado ainda por mais 27 membros da sociedade, e não mediram 
esforços para ampliar o acervo e conquistar sede própria para o mu
seu (Andrade, 1991, p.50). Por sua vez, realizando um antigo so
nho, Chateaubriand criou o Museu de Arte de São Paulo, aberto 
em 2 de outubro de 1947, juntamente com o professor Pietro Maria 
Bardi, jornalista e crítico de arte na Itália, e o executivo dos Diários 
Associados para a região Sudeste e Sul do país, Edmundo Mon
teiro.51 Além de Bittencourt e Chateaubriand, Roberto Marinho 

51 “Sobre o Masp”. Disponível em http://masp.uol.com.br/sobreomasp/histo
rico.php. Acesso em 15/1/2006.
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foi criado em uma família que cultuava a estética e as artes, e, além 
disso, mantinha amizade com vários artistas brasileiros, como 
Cândido Portinari, tendo frequentado por muito tempo seu ateliê 
e presenciado a confecção de várias obras. Sendo assim, começou a 
colecionar quadros, construindo sua pinacoteca pessoal, quase ex
clusivamente de artistas brasileiros, somando entre pinturas, dese
nhos, esculturas, tapeçarias e gravuras uma coleção de aproxima
damente 1.350 obras (Bial, 2004, p.1401). Essa ligação com as ar
tes explica o enfoque dado pelos jornais DSP, OG e CM em relação 
à produção e divulgação das atividades artísticas, publicando inú
meras matérias e mantendo colunas diárias sobre o tema. Expe
dientes que contribuíam para legitimar, pelo menos em parte, 
aqueles jornais perante segmentos sociais dominantes, sobretudo 
do ponto de vista cultural.

As relações existentes entre os integrantes do campo jornalístico 
nem sempre foram de cordialidade, uma vez que disputas em vários 
níveis eram observadas dentro do jornalismo. O objetivo era o de 
firmar o poder simbólico52 das empresas jornalísticas, ou seja, o seu 
reconhecimento social como legítimas produtoras e divulgadoras 
da informação, quer no campo jornalístico, quer no campo político. 
Inimigo declarado do conde Matarazzo, Assis Chateaubriand pas
sou a produzir uma série de estereótipos e insultos à atividade in
dustrial do conde no Brasil, inclusive colocando em xeque a legali
dade de suas funções no país. Com o objetivo de travar uma luta 
política com Chateaubriand, Matarazzo, convencido por amigos, 
comprou o jornal FM e adotou a mesma tática de seu inimigo, ou 
seja, utilizar a imprensa como instrumento de ataque político e, 
consequentemente, passar a emitir ampla e publicamente sua re
presentação do mundo social, buscando, assim, interferir no campo 

52 Utilizamos o conceito de Pierre Bourdieu, que define poder simbólico como 
um poder invisível e exercido com a cumplicidade daqueles que a ele estão su
jeitos. É um poder quase mágico que permite obter o equivalente daquilo que é 
obtido pela força (física ou econômica), graças ao efeito específico de mobili
zação, que só se exerce se for reconhecido, ou seja, ignorado como arbitrário 
(Bourdieu, 2003, p.14). 
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jornalístico e no político. Dessa maneira, objetivava disputar com 
os jornais DSP e Diário da Noite, de propriedade de Chateau
briand, a segunda posição em vendagem em São Paulo, uma vez 
que o primeiro lugar era ocupado por OESP. Assim, Matarazzo 
adquiriu um terço do capital das Folhas em meados de 1945. No 
entanto, o conde estava impossibilitado de ser proprietário de jor
nal no Brasil, uma vez que o artigo 160 da Constituição vetava a 
propriedade e a posse acionária de empresas jornalísticas a estran
geiros, fossem políticas ou noticiosas, assim como a propriedade de 
emissoras de rádio. Entretanto, o dispositivo constitucional se reve
lava limitado, dado que deixava de fora as agências de notícias inter
nacionais, as quais continuaram a exercer suas atividades no Brasil. 
Como forma de burlar o imperativo constitucional, o conde colocou 
para representálo na FM o industrial Clóvis Medeiros Queiroga. 
Outros dois terços ficaram com Nabantino Ramos – ligado a Costa 
Neto, tornado ministro da Justiça de Dutra – e Alcides Ribeiro 
Meireles, representante do interventor paulista Fernando Costa, 
político ligado diretamente a Vargas e defensor dos interesses do ca
pitalismo agrário e dos setores das oligarquias rurais. Com isso, o 
conde Matarazzo foi buscar o italiano Giannino Carta, editor de um 
importante jornal italiano, com a incumbência de renovar as Folhas 
e tornálas competitivas. Um dos primeiros atos do conde foi en
frentar a concorrência com os Diários Associados com a redução  
no preço de seus jornais. Assim, logo após a crise do papel, baixou  
o preço das Folhas de Cr$ 0,50 – ou seja, cerca de R$ 0,70 – para 
Cr$ 0,30 – por volta de R$ 0,40. Essa medida teve a oposição de 
toda a imprensa paulista (Moraes, 1994, p.44650). Em editorial, as 
Folhas argumentavam que, quando começou a escassear o papel es
trangeiro para consumo interno, sobretudo a partir do segundo tri
mestre de 1945, foi necessário aumentar o preço do jornal. As Fo
lhas afirmavam que, como o papel estrangeiro já chegava com 
regularidade, nada mais justo que voltar aos preços anteriores.53 Po
rém, sendo o conde o único entre os acionistas das Folhas a possuir 

53 FM, 23/9/1945.
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capital para financiar a diminuição no preço de seus jornais, a medi
da foi rapidamente abandonada (Moraes, 1994, p.44650). 

Além de Matarazzo, Chateaubriand atacava inúmeros de seus 
adversários. O proprietário dos Diários Associados era inimigo de
clarado de Júlio de Mesquita Filho. As relações entre os dois esta
vam abaladas desde 1932, quando Mesquita Filho foi para o exílio 
e Chateaubriand passou a defender o governo varguista. Chateau
briand atacava virulentamente o diretor de OESP, bem como um 
de seus grandes jornalistas políticos, Rafael Correa de Oliveira,54 
que começara sua carreira como repórter dos Diários na década de 
1920, e se tornaria responsável por uma coluna na seção “O Mo
mento Político” de OESP, a qual emitia comentários e apreciações 
sobre as principais questões políticas nacionais, além de ocupar  
o posto de colunista do jornal Diário de Notícias em meados da 
década de 1940. Para Chateaubriand, Rafael Corrêa de Oliveira 
era irresponsável, difamador e desonesto, por ter criticado a orien
tação econômica e financeira imposta por Correia e Castro, então 
ministro da Fazenda do governo Dutra. O articulista de OESP 
afirmava que ninguém era obrigado a apoiar uma reforma bancá
ria que ameaçava desorganizar ainda mais a economia brasileira e 
que iria prejudicar o Tesouro Nacional em bilhões de cruzeiros. 
Ademais, respondeu as críticas de Chateaubriand com o mesmo 
tom verbal:

Não seja ridículo o diretor dos Diários Associados quando procura 
intimidarnos [...] esta coluna é escrita por um homem que tem um 
espírito público e compreende o jornalismo como uma profissão de
cente que se exerce no interesse da sociedade e da civilização. Não é 
um mercenário enriquecido ao preço da dignidade alheia ou da própria 

54 Rafael Correa de Oliveira era primo de Chateaubriand e neto do conselheiro 
João Alfredo, e trabalhou como repórter dos Diários cobrindo a Coluna Prestes. 
Foi responsável pelas primeiras entrevistas na história da imprensa brasileira 
com os chefes rebeldes, que descreveram suas refregas contra as forças regulares 
do governo federal. Além de Rafael, Azevedo Amaral e Luís Amaral trabalha
ram como repórteres na cobertura da Coluna Prestes (Moraes, 1994, p.150). 
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dignidade. Vencemos, assim, uma juventude difícil e amarga. Assim, 
atingimos a maturidade e chegaremos ao fim, sem aviões, sem fazen
das, sem laboratórios, mas com a cabeça erguida e o direito de repetir, 
com a ponta do sapato e um gesto de desprezo, as injúrias da covardia 
e da venalidade...55 

É importante destacar que a maior parte dos proprietários e di
retores dos grandes jornais paulistas e cariocas dispunha de forma
ção acadêmica na área do Direito. O conde Pereira Carneiro, Júlio 
de Mesquita Filho e Paulo Bittencourt puderam usufruir de uma 
sólida formação intelectual, parte dela construída na Europa. Pe
reira Carneiro realizou seus estudos iniciais em Recife e ainda 
criança foi enviado a Lisboa e Paris para concluir seus estudos. Já 
adolescente, retornou ao Brasil, realizando o estudo secundário em 
um colégio jesuíta na cidade fluminense de Nova Friburgo e, em se
guida, foi a Londres, onde se especializou em economia. Júlio de 
Mesquita Filho, após cursar o estudo primário em São Paulo, foi 
enviado, em 1904, a Lisboa para prosseguir nos estudos, transfe
rindose mais tarde para a Suíça com o intuito de se preparar para o 
ingresso no curso de medicina. No entanto, matriculouse na Fa
culdade de Direito do Largo São Francisco em São Paulo, em 1911, 
bacharelandose em 1917. Por sua vez, Paulo Bittencourt realizou 
o curso primário no Rio de Janeiro e, em 1912, fez cursos na Uni
versidade de Cambridge, na Inglaterra. No ano seguinte, retornou 
ao Brasil e ingressou na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais 
do Rio de Janeiro, bacharelandose em 1918.

Já Chateaubriand, Marinho e Nabantino Ramos não usufruí
ram de formação intelectual no exterior, embora para lá tivessem 
ido diversas vezes, sobretudo durante o exercício do jornalismo. 
Chateaubriand fez seus primeiros estudos na Paraíba e o secun
dário em Pernambuco. Iniciou o curso de direito na Faculdade de 
Direito do Recife, em 1908, e bacharelouse em 1913, tendo que 
trabalhar em órgãos da imprensa para custear seus estudos. Por 

55 OESP, 8/1/1947. 
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sua vez, Roberto Marinho não dispunha de formação acadêmica, 
fez o curso primário no Colégio Paula Freitas e o secundário nos 
colégios Anglo Brasileiro e Aldridge, no Rio de Janeiro. Embora 
não tivesse concluído seus estudos na Europa, Nabantino Ramos, 
tornouse bacharel e doutor em Direito pela Universidade de São 
Paulo e ficou conhecido como homem intelectual e refinado, le
trado e idealista. 

Outrossim, Paulo Bittencourt, Júlio de Mesquita Filho e Ro
berto Marinho pertenciam a tradicionais famílias de jornalistas e, 
sendo assim, figuravam como herdeiros de empresas jornalísticas, 
assumindo, cada um a seu tempo, os respectivos jornais de suas fa
mílias. É importante ressaltar que a tradição familiar da imprensa 
brasileira é responsável pela construção da identidade dos jornais e, 
além disso, determina uma linha histórica de conduta política e 
ideológica das folhas. No entanto, de acordo com as observações de 
Mino Carta, o tradicionalismo familiar da imprensa faz com que os 
jornais se transformem em “feudos”, pois, no Brasil, o primogênito 
ganhava a herança paterna de dirigir o jornal. Por sua vez, Frias Fi
lho afirmou que “há vantagens na gestão familiar do jornal, como 
por exemplo, a possibilidade do prosseguimento de um trabalho e a 
sustentação de uma linha de continuidade em jornais de tipo mais 
tradicionais” (Ribeiro, 1994, p.112).

Chateaubriand, Nabantino e Pereira Carneiro tiveram uma his
tória bastante diversa daquela de seus pares da denominada grande 
imprensa brasileira. O proprietário dos Diários Associados traba
lhou em diversos jornais desde a juventude e conseguiu formar sua 
cadeia de jornais, revistas e emissoras de rádio através de seus con
tatos políticos, sobretudo por meio de sua relação instável com o 
presidente Getúlio Vargas. Aos 14 anos, teve sua primeira expe
riência jornalística escrevendo para O Pernambuco e, a partir daí, 
exerceu diversas funções em jornais pernambucanos, maranhenses 
e cariocas. A partir de 1910, passou a trabalhar no jornal O Recife, 
acumulando as funções de redator no Diário de Pernambuco e arti
culista do Pequeno. Em 1913, trabalhou no Estado de Pernambuco, 
onde foi redatorchefe e secretário de redação. Recémchegado ao 
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Rio de Janeiro em 1915, logo começa a trabalhar no JB com a mis
são de tirar a folha da crise econômica em que se encontrava  
e transformála num jornal respeitado. A partir de então, construiu 
uma grande amizade com o conde Pereira Carneiro, que o nomeou 
chefe de redação e lhe deu carta branca para realizar as modifica
ções necessárias no jornal. Com esse objetivo, trouxe importantes 
figuras para o JB, como o engenheiro Pires do Rio, João Teixeira 
Soares e José Carlos Rodrigues. Em 1919, Chateaubriand aceitou o 
convite de Edmundo Bittencourt para trabalhar em seu jornal com 
a missão de viajar à Alemanha para escrever artigos e fazer entre
vistas com os derrotados da Primeira Guerra, embora ainda conti
nuasse a manter boas relações com o conde Pereira Carneiro. Nessa 
época, o jornal passou a publicar dois artigos semanais assinados 
por Chateaubriand, os quais, reunidos, resultariam na publicação 
do livro intitulado Alemanha, em 1921. Quando de seu retorno  
ao Brasil em novembro de 1920, Chateaubriand voltou a trabalhar 
no JB e, além disso, passou a ser correspondente do jornal argen
tino La Nación, porém sem deixar de se dedicar àquilo que o havia 
trazido para o Rio de Janeiro, ou seja, o exercício da advocacia (Mo
raes, 1994, p.31128). 

Em 1924, Chateaubriand comprou no Rio de Janeiro o seu pri
meiro órgão de imprensa – o matutino O Jornal – e seis meses mais 
tarde comprou o paulistano Diário da Noite. Com base nesses dois 
órgãos, iniciou a estruturação de um grande empreendimento que 
mais tarde viria a ser conhecido como condomínio jornalístico Diá
rios Associados. Em 1927, fundou a revista O Cruzeiro,56 e depois, 
em 5 de janeiro de 1929, fundou o DSP, órgão que integraria o já 
então considerável condomínio, o qual chegaria a ter, até o final da 
década de 1950, 33 jornais, 25 emissoras de rádio, 22 emissoras de 
televisão, uma editora, 28 revistas, duas agências noticiosas, três 

56 Ver De Lucca, Tânia Regina. A Revista do Brasil: um diagnóstico para a 
(N)ação. São Paulo: Editora da UNESP, 1999. De Lucca, Tânia Regina. “Pe
riodismo cultural: a trajetória da Revista do Brasil”. In: Abreu, Márcia & Scha
pochnik, Nelson (org.). Cultura letrada no Brasil: objetos e práticas. Campinas, 
São Paulo: Mercado de Letras, 2005.
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empresas de serviço, uma de representação, uma agência de publi
cidade, três gráficas e duas gravadoras de vídeo (Wainberg, 2003, 
p.17). 

Antes de exercer a atividade jornalística, Pereira Carneiro tra
balhou em muitas outras atividades. Ainda jovem, começou na 
empresa Pereira Carneiro & Cia., de sua família. Após o falecimen
to do pai, assumiu a direção da empresa em 1895, ao lado do irmão. 
No final do século XIX, diversificou suas atividades, adquirindo 
uma fábrica de malhas em Pernambuco e várias salinas no Rio 
Grande do Norte e Ceará. Em 1912, transferiuse para o Rio de 
Janeiro, onde comprou a Companhia de Comércio e Navegação, 
especializada em transportes marítimos, além de uma fábrica de 
juta para produzir sacos e, a partir de então, iniciouse no jornalis
mo. Nesse período, concedeu um empréstimo à empresa Mendes 
& Cia., proprietária do JB, que atravessava uma grave crise econô
mica e, com base no relacionamento com os proprietários do jornal, 
passou a assinar uma coluna intitulada “Notícias de Pernambuco”. 
Em 1918, os irmãos Mendes & Cia. não conseguiram pagar a hipo
teca e cederam sua propriedade a Pereira Carneiro, ocasião em que 
o jornal sofreu profundas transformações internas.

Ao assumir a direção da FM em março de 1945, Nabantino não 
dispunha de conhecimentos técnicos nem experiência na área jor
nalística. No entanto, procurou regulamentar a atividade, rom
pendo com o caráter paternalista, personalista e tradicionalista que  
caracterizava a imprensa da época, imprimindo uma linha liberal
burguesa em sua folha. Nabantino era filho de pais protestantes, e 
sua formação religiosa influenciou decididamente na constituição  
e desenvolvimento das Folhas, pois organizou a empresa com base 
em uma ética de trabalho e lisura. O Programa de Ação das Folhas, 
criado em 1948, constitui um dos roteiros de trabalho para o cum
primento da “missão jornalística”. Para Mota e Capelato (1981, 
p.1045), embora rompido com o protestantismo de seu pai, Na
bantino não se libertou de um conceito de salvação pelo trabalho 
que, aliás, estava ligado ao desenvolvimento do capitalismo no Bra
sil do pósguerra. Esses autores consideram que, em algum nível, 
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valeria recordar aqui as afinidades apontadas pelo sociólogo Max 
Weber entre a ética protestante e o espírito do capitalismo.

Com a elaboração do Programa de Ação das Folhas, Nabantino 
conduziu a FM para a preocupação com as questões locais e cita
dinas, proporcionando maior organização e sistematização no pro
cesso de confecção do jornal. A partir de então, a empresa passou a 
ser enquadrada dentro dos padrões de modernidade e pretendeu, 
cada vez mais, diminuir a improvisação, com vistas a alcançar obje
tivamente o lucro. 

Esse movimento de mudança vivenciado pela imprensa brasi
leira foi bem entendido por José Nabantino Ramos, antes mesmo 
da década de 1950. Embora fizesse comentários elogiosos ao mo
delo de jornalismo norteamericano, ele se declarou um adepto do 
modelo de jornalismo inglês. Ao relatar a experiência adquirida na 
viagem de estudos e descanso que realizou a Londres em agosto de 
1962, logo após sua saída da direção das Folhas, Nabantino foi ta
xativo ao classificar a capital inglesa como a “capital do jornalis
mo”, pois, segundo ele, “de lá vieram à luz os melhores jornais do 
mundo, como expressão da alta educação e politização e de arraiga
do sentimento de liberdade e de responsabilidade do povo inglês” 
(Ramos, 1970, p.13). Nabantino foi responsável pela introdução de 
técnicas capazes de transformar o jornal FM em uma grande em
presa de comunicação, pautada pela racionalização das atividades 
no interior das empresas jornalísticas e na constituição de diversos 
grupos de trabalho, com jornalistas experientes em diversas áreas, 
bem como na implantação de várias sucursais do jornal pelo país. 
Com o intuito de regularizar as funções e proporcionar maior dina
mismo ao trabalho em suas empresas, Nabantino, que defendia a 
ética do trabalho como valor fundamental, apresentou, em 3 de 
maio de 1948, à Assembleia Geral Extraordinária da sua empresa  
o Programa de Ação das Folhas, documento básico para a constru
ção da identidade do jornal e reafirmação de sua posição centrista, 
antioligárquica e reformista. Pelo documento de 1948, a atividade 
jornalística era considerada em diferentes aspectos e separada em 
quatro tópicos: a informação, opinião, colaboração e fontes de re
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ceita. De acordo com Mota e Capelato (1981, p.1389), “a separação 
entre informação e opinião traduz a ideologia da objetividade e 
crença de que as páginas espelham fielmente os fatos”. Seguindo o 
exemplo das empresas jornalísticas internacionais que já haviam 
elaborado seus manuais de redação, o Programa de Ação das Folhas 
fixou a separação das notícias entre os âmbitos internacional, esta
dual e municipal, proporcionando, assim, maior organização e es
truturação de seções específicas nas páginas dos jornais.57 

Em suma, podemos concluir que a categoria jornalista é uma 
abstração, pois existem diferenças de sexo, idade, nível de instru
ção e jornais em que trabalham; porém, tais diferenças não im
pedem que se perceba que, apesar da concorrência e diferenças en
tre os agentes jornalísticos, existem muitas semelhanças entre eles 
(Bourdieu, 1997, p.301). 

57 Em 1959, Nabantino elaborou ainda as Normas de trabalho da divisão da reda‑
ção, além de oferecer na sede das Folhas cursos sob sua orientação. Esse conjun
to de documentos, que apresentava 275 páginas, trouxe maior eficiência, segu
rança e disciplina no trabalho nas empresas ligadas ao grupo Folhas, tendo 
como objetivo estimular o progresso político, econômico e social do povo brasi
leiro, além de ser importante instrumento para o processo de confecção racional 
dos jornais Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite, definindo siste
maticamente as funções a serem desempenhadas na empresa. Assim como ou
tros órgãos da imprensa brasileira do pósSegunda Guerra, as Folhas foram 
adquirindo, gradativamente, um caráter empresarial, tomando a notícia como 
um produto a ser consumido pelo leitor, ou seja, as empresas jornalísticas pas
saram a ser concebidas como qualquer outra empresa inserida no processo de 
produção capitalista.


