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RESUMO  

 

A Folha de S. Paulo, com o Projeto Folha nos anos 1980, em pleno processo de 

redemocratização do Brasil, buscou estabelecer uma transformação em seu 

jornalismo impresso. As mudanças editoriais visavam aplicar os princípios estilísticos 

norte-americanos associando-os às leis de mercado. Para aplicar esse modelo, no 

entanto, a Folha utilizou mecanismos de controle, coerção e centralização para 

padronizar suas produções jornalísticas. A partir dessa nossa leitura, a intenção ao 

empreendermos uma análise do PF foi estudá-lo através de suas semelhanças com 

as diretrizes políticas de Lenin e Gramsci. Ao observarmos características políticas 

como sendo pontos estruturais na organização do PF, este trabalho pôde identificar 

como a modernização do jornal perpassou também por um processo de reelaboração 

de sua memória para inseri-lo dentro de um jornalismo associado à ideia de moderno 

e de vanguardista. Através de historiadores renomados pôde-se legitimar uma retórica 

modernizadora que era descrita como democrática, moderna e inovadora, mas 

apresentava características totalitárias, autoritárias e centralizadoras. Ao 

observarmos esses postulados políticos em seu processo de modernização 

acreditamos que haja a necessidade de uma maior reflexão dos pesquisadores sobre 

como as estruturas do jornalismo brasileiro foram edificadas.    

 

Palavras-chaves: Jornalismo. Política. Autoritarismo. Modernização.  
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ABSTRACT 

 

Folha de S. Paulo with Folha Project in the 1980s, in the process of redemocratization 

in Brazil, sought to establish a transformation in its printed journalism. Editorial 

changes were aimed at applying American stylistic principles by associating them with 

market laws. To apply this model, however, Folha used mechanisms of control, 

coercion and centralization to standardize its journalistic production. From this reading 

of ours, the intention to undertake an analysis of the FP was to study it through its 

similarities with the political guidelines of Lenin and Gramsci. When observing political 

characteristics as structural points in the organization of the FP, this work can identify 

how the modernization of the newspaper also went through a process of reworking its 

memory to insert it into a journalism associated with the idea of modern and avant-

garde. Renowned historians legitimized a modernizing rhetoric that was described as 

democratic, modern and innovative, but had totalitarian, authoritarian, and centralizing 

characteristics. When we look at these political postulates in their modernization 

process, we believe that there is a need for a greater reflection of the researchers on 

how the structures of Brazilian journalism were built. 

 

Keywords: Jornalism. Politics. Authoritarianism. Modernization.  
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INTRODUÇÃO 
 
 

“A Folha é o meio de comunicação menos conservador de toda a 
grande imprensa brasileira. É o que mais tem-se desenvolvido nestes anos. 
É o mais sensível aos movimentos da opinião pública e é também o mais ágil. 
Politicamente é o mais arrojado. É com certeza o que mais encontra 
repercussão entre os jovens. Foi o primeiro que compreendeu as 
possibilidades da abertura política e o que mais se beneficiou com ela, 
beneficiando a democratização. É o jornal por quem a maioria dos intelectuais 
optou. É o mais discutido nas escolas de comunicação e nos debates sobre 
a imprensa brasileira. Está no rumo certo, graças à lucidez e à competência 
dos que dirigem a empresa e graças ao trabalho jornalístico que conseguimos 
desenvolver até aqui.”(ANEXO A) (FSP, 1984). 

 
“A Folha de S.Paulo é o fenômeno mais importante do jornalismo 

brasileiro nos anos 1980. Nessa década, foi o jornal diário que obteve maior 
crescimento na circulação paga e no volume de publicidade impressa, foi o 
veículo de comunicação que mais provocou polêmicas e repercussões entre 
os leitores e foi a empresa jornalística que mais celeuma causou entre os 
profissionais do setor.” (SILVA, 2005).  

 
 
 

O Projeto Folha é apontado como um fenômeno responsável por promover 

uma inflexão no jornalismo brasileiro. Através de suas diretrizes editoriais, a Folha de 

S.Paulo teria se transformado no empreendimento jornalístico de maior sucesso nos 

anos 1980.  A defesa intransigente das leis do mercado foi o fundamento dessa 

grande transformação. Por isso, os condutores do Projeto alardearam o processo de 

mudanças editoriais operadas no jornal como uma revolução. A propaganda em torno 

do Projeto valorava sua aproximação com as técnicas e os princípios da objetividade 

jornalística praticados nos Estados Unidos como sendo o verdadeiro marco orientador 

de uma sociedade liberal e de mercado. Foi em torno desse norte que a Folha tentou 

ocupar um lugar de reverência, colocando-se como um jornal paulista a “serviço do 

Brasil”1. 

Como mostra a epígrafe acima, a promoção da Folha de S.Paulo ganhou 

notoriedade graças à propaganda de sua ascensão comercial2 promovida, em parte, 

                                            
1 De acordo com o Manual Geral de Redação da Folha (1984, p.85) este: “é o lema da Folha, criado 
em 1960 quando da unificação da Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite. A Folha conserva 
esse lema, que aparece sempre sob o logotipo (v.verbete) na primeira página. Em outros locais onde 
o logotipo é publicado, como a seção de Opinião ou anúncios do próprio jornal, o lema é seguido de 
três estrelas em disposição horizontal: elas simbolizam os três jornais que deram origem à Folha e 
eram originalmente cada uma de uma cor: preto,vermelho e azul”. 
2 Esse é um termo questionável, pois, segundo os dados atualizados e auditados pelo Instituto 
Verificador de Circulação (IVC), em 2017, a circulação da Folha de S.Paulo, girava em torno de 345 mil 
exemplares aos domingos, enquanto a circulação diária era em torno de 310 mil, entre impressos e 
digitais. Uma tiragem relativamente pequena, se comparada em termos percentuais com a população 
de São Paulo, atualmente, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), está 
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pelas diretrizes do Projeto Folha, um processo estruturado a posteriori a partir de um 

conjunto de seis documentos internos3 e compilado em manuais. A intenção de seus 

idealizadores era mostrar o jornal como um veículo vanguardista, moderno e plural, 

distanciando sua imagem do apoio ao regime militar e capaz de sistematizar ações 

que conduziriam o jornalismo brasileiro rumo à modernização. Para isso, a estratégia 

era secundarizar o papel das antigas gerações de jornalistas, satanizando esses 

profissionais como ultrapassados e neutralizar os discursos sindicais, tratando-os 

como a vanguarda do atraso. 

Essa forma de condução do Projeto Folha tornou-o um objeto de estudo 

relevante. De um lado, sua retórica desconsidera o fato histórico do modelo norte-

americano de jornalismo objetivo ter sido fruto de um processo de longa duração, cujo 

marco simbólico inicial foi a fundação dos jornais da impressa penny, na década de 

1830, e só foi se consolidar na década de 1920, quase um século depois, em meio ao 

ceticismo generalizado provocado pelo papel da propaganda política na ascensão e 

massificação de regimes totalitários mundiais e a consequente crise da democracia.  

De outro, a noção de que o projeto foi uma revolução no campo jornalístico 

aponta para um processo de curtíssimo prazo, cujas mudanças para serem efetivas 

normalmente exigem sua imposição a "ferro e fogo", de cima para baixo. Esse 

pressuposto conferiu ao Projeto um viés autoritário, pois elaborado por um grupo 

seleto e pensado para servir como via rápida ao profissionalismo atenuando as 

resistências internas e enfrentando debates e polêmicas externas. Esses aspectos 

lembram, mesmo vagamente, a teoria da vanguarda leninista, metaforizada aqui pela 

tese do “assalto ao mercado”. 

Tal e qual as correntes comunistas que advogavam que o Brasil possuía uma 

estrutura dual, uma semifeudal e outra capitalista, cabendo aos agentes da primeira 

capitanear o desenvolvimento da segunda, o Projeto Folha se autoproclamava como 

                                            
em 12 milhões de habitantes. Portanto, o percentual de vendagem do jornal não atingiria nem 3% da 
população. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/03/1433100-folha-e-o-maior-
jornal-do-brasil-nas-diferentes-plataformas-aponta-ivc.shtml> e 
<http://www.folha.uol.com.br/institucional/circulacao.shtml> . Dados visualizados: em 02 de março de 
2017. 

3 Os documentos que compuseram o Projeto Folha foram: Levantamento de Pontos Indicativos de 
Posição Editorial e Avaliação Sintética do Momento Político (1978); A Folha e Alguns Passos que é 
Preciso Dar (1981); A Folha em Busca do Apartidarismo, Reflexo do Profissionalismo (1982); A Folha 
Depois da Campanha das Diretas-Já (1984); Novos Rumos - 1985-1986 (1985) e A Folha em busca da 
excelência – 1986-1987 (1986) (SILVA, 2005, p. 97). 
 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/03/1433100-folha-e-o-maior-jornal-do-brasil-nas-diferentes-plataformas-aponta-ivc.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/03/1433100-folha-e-o-maior-jornal-do-brasil-nas-diferentes-plataformas-aponta-ivc.shtml
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a vertente moderna do jornalismo brasileiro. Por isso, nos interessa entender de que 

forma o projeto dialoga com as diversas retóricas em torno da modernização do 

jornalismo brasileiro e como se apropriou desses discursos para organizar seu próprio 

modelo. Em última análise, queremos compreender até que ponto o Projeto Folha 

procurou fundamentar a Folha de S.Paulo como agente protagonista e condutor dos 

valores e das práticas que deveriam nortear a modernização do jornalismo brasileiro.  

A pertinência em se investigar esse problema está relacionada a dois aspectos 

que circundam o contexto, no qual o Projeto Folha ganhou visibilidade. O primeiro diz 

respeito aos valores que os reformadores da Folha preconizavam. Ao estabelecer o 

mercado como um fator estrutural na reformulação das práticas jornalísticas, o Projeto 

Folha defendeu a adesão incondicional de princípios do jornalismo norte-americano, 

como a objetividade. Isto contribuiu para que os idealizadores do Projeto, em suas 

narrativas, minimizassem as contribuições dos jornalistas de gerações passadas na 

adaptação desse modelo de jornalismo no Brasil. E ao defender o mercado como 

regulador das demandas sociais, buscou a nacionalizar suas práticas, que até então 

possuíam caráter regional. Ao assumir essa postura, para a Folha, os debates acerca 

das práticas jornalísticas possuíam uma única variável ser contra ou a favor de um 

jornalismo de mercado.  

O segundo aspecto envolve o caráter político que circunda a condução do 

Projeto. Suas exigências de tornar a Folha um jornal modelar não apenas para o 

jornalismo, mas também pela sua ambição de guiar as instituições políticas no rumo 

de um regime liberal democrático exigiam uma espécie de disciplina de ferro dos seus 

quadros. Os acertos nas ações eram atribuídos à instituição, enquanto os erros 

vinculados às tradições jornalísticas avessas a uma cultura profissional de dedicação 

integral ao jornalismo (SILVA, 2005, p. 180). Com essa diretriz tentaram enquadrar a 

resistência dos sindicatos como um esquerdismo inconsequente de suas lideranças, 

colocando-as como vozes do “atraso”. Para sustentar esses discursos, o jornal 

apoiou-se em produções literárias e acadêmicas em torno da memória da Folha4, o 

que se constituiu em uma peça de marketing fundamental para exaltar o veículo e os 

                                            
4 Para mais informações ver: ABREU, Alzira Alves de, WELTMAN, Fernando Lattman, ROCHA, Dora. 
Eles mudaram a imprensa. Edições 1996 e 2003; MOTA, Carlos Guilherme e CAPELATO, Maria Helena. 
História da Folha de S. Paulo (1921-1981), 1981; SILVA, Carlos Eduardo Lins da. Mil dias: seis mil dias 
depois, 2005; TASCHENER, Gisela. Folhas ao vento: análise de um conglomerado jornalístico no 
Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992; entre outros.  
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seus reformadores como os artífices da grande transformação do jornalismo brasileiro. 

Essas estratégias visavam tornar a Folha de S. Paulo o carro-chefe do grupo Folhas.  

Apesar de os números mostrarem um crescimento importante da Folha nos 

anos 1980, o aumento da tiragem do jornal seria irrisório, se considerássemos a 

população de São Paulo. Isso nos apontou que, para sobreviver à competição de 

mercado, os jornais da época deveriam estar ligados a outros suportes financeiros. 

No caso da Folha, a estrutura diversificada de empresas do qual o grupo Folha fazia 

parte foi um dos indícios dessa macroestrutura econômica. Por esse motivo 

acreditamos que as bases para a criação do Projeto Folha foram estabelecidas a partir 

da formação do conglomerado de empresas da Folha, estruturado ainda na década 

de 1960. A defesa da modernização do jornalismo a partir do Projeto Folha foi, 

portanto, uma estratégia de marketing que buscava apresentar o jornal como um 

modelo imparcial e autônomo de produção, distanciando-o da imagem dos militares, 

mas que ironicamente foi estabelecido por métodos autoritários. Essa lógica 

aparentemente paradoxal foi a responsável por sustentar a relevância do Projeto 

Folha como objeto de estudo.  

A ênfase em conceitos como a imparcialidade e a objetividade destacando 

sempre a importância do mercado, para a Folha, foi a forma que seus interlocutores 

encontraram para promover, sem críticas, suas ações coercitivas dentro da redação. 

Esse tipo de manobra foi o que nós chamamos de “assalto ao mercado”, cujo modelo 

de organização exigiu a criação de um ambiente interno fortemente autoritário. De um 

lado para quebrar a influência da instituição sindical, em voga desde o final de 1970, 

sobre a maior parte dos jornalistas. De outro, para pacificar as relações entre a 

vanguarda condutora do projeto contra os líderes da redação. Esse foi o mecanismo 

de ação para disciplinar e adaptar os jornalistas ao novo modelo de modernização 

imposto pela Folha.  

A tese do “assalto ao mercado” foi que nos trouxe similaridades da estrutura 

organizacional do jornal com o de um partido marxista-leninista. A proposta era 

equiparar a tarefa do jornalista com a do militante profissional, cuja dedicação ao 

trabalho exigiria a um grande comprometimento com a entidade. O cumprimento de 

tarefas, a revisão de erros e a submissão à hierarquia foram outros traços que 

demonstraram a disposição em se disciplinar o ambiente interno do jornal. Dentro 
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dessa lógica, as mudanças deveriam ocorrer de forma rápida, centralizada e 

organizada.    

Para discutir de que formas os condutores do Projeto Folha buscaram 

estruturar essa experiência como sendo o marco da modernização do jornalismo 

brasileiro no trânsito final da ditadura para o regime democrático, a pesquisa visa 

entender: quais foram as medidas adotadas pelos reformadores para sustentar essa 

retórica da modernização no transcurso da implementação do Projeto Folha? Quais 

as influências tanto dos fatores sociais, econômicos e políticos, quanto dos 

empresariais e administrativos que balizaram esse tipo de experiência? 

Os objetivos gerais do trabalho são: um, entender como as estratégias 

narrativas sobre a memória do Projeto Folha pretenderam realçar (dar luz) as práticas 

desenvolvidas pelo grupo, desqualificando, ou mesmo apagando, antigos 

acontecimentos; dois, compreender de que forma o projeto procurou fundamentar o 

lugar de autoridade jornalística da Folha perante a modernização do jornalismo 

brasileiro; três, entender quais foram os mecanismos organizacionais utilizados pelos 

reformadores do jornal para executar e propagandear o Projeto.  

O PF estava inserido em um contexto caracterizado no plano macropolítico pela 

transição do regime militar para a redemocratização do país, e no econômico, pelo 

crescimento da inflação e do desemprego. As mudanças políticas tiveram como 

referência a rearticulação dos blocos de poder, afetados pela consolidação do 

processo de distensão política, pluripartidarismo, Campanha das Diretas-Já, 

Assembleia Constituinte e, finalmente, a eleição direta para presidente da República. 

As econômicas diziam respeito à ruptura no padrão de desenvolvimento do país, 

identificado pelo crescente endividamento externo, política inflacionária, descontrole 

cambial e greves de trabalhadores. Se houve avanços concretos na política com a 

institucionalização do Estado de Direito, no campo econômico, o quadro era de crise, 

com baixo crescimento da economia. 

Diante dessa conjuntura, o campo jornalístico foi afetado pelos fatores 

apontados acima e por outros, inerentes à reconfiguração de sua dinâmica. Em 

relação ao ambiente externo às empresas, temos um processo ambíguo. De um lado, 

houve a sedimentação do processo de concentração empresarial do qual o Grupo 

Folha é um exemplo. Podemos associar a concentração operada no campo ao 

aumento da concorrência entre as empresas na luta pela ocupação de parcelas 
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crescentes de territórios no interior do mercado. Por outro lado, é preciso destacar 

que, mesmo diante da concorrência e da rivalidade, as empresas jornalísticas se 

articularam politicamente com a criação da Associação Nacional dos Jornais (ANJ), 

que tinha, entre suas finalidades, conter a esquerdização dos jornalistas e a militância 

sindical desses profissionais.  

Os jornais nos anos 1980 já sentiam a forte pressão para tentar vincular a 

lealdade do leitor em parâmetros mais tangíveis, como a eficácia da cobertura, os 

custos de assinatura, os serviços de distribuição, etc., impactando obviamente na 

forma como o jornalismo era pensado por uma parte significativa dos jornalistas. A 

experiência da imprensa alternativa nos anos anteriores ainda estava bem viva na 

memória de muitos desses quadros oriundos de grupos de esquerda que ascenderam 

às direções das instituições sindicais de jornalistas com a emergência do Partido dos 

Trabalhadores (PT). Marco que não podia ser ignorado na conformação da ideologia 

política dos grupos articulados de trabalhadores de classe média e do operariado.  

Em meio a esse cenário e na busca de uma afirmação no mercado jornalístico, 

Otavio Frias Filho, diretor-executivo da redação da Folha, Caio Túlio Costa e Carlos 

Eduardo Lins da Silva, secretários de redação5, assumiram a redação do jornal, 

sucedendo Boris Casoy e Cláudio Abramo, que eram as principais referências da 

redação. O primeiro com um viés mais direcionado para os argumentos políticos de 

direita, e o segundo, por práticas mais à esquerda. O grupo de reformadores formado 

nos anos 1980 ajudou a organizar o discurso da modernização do Projeto Folha em 

uma retórica de autonomização do campo jornalístico e na defesa da 

profissionalização das práticas jornalísticas. O PF foi estruturado em meio a uma 

correlação de forças entre a empresa, o sindicato e os jornalistas no âmbito interno, e 

marcado no plano externo por um cenário de mudanças de ordem política e 

econômica.  

Sustentado economicamente em um conglomerado, a preocupação era 

assentar as bases ideológicas do Projeto, através de um discurso de impessoalidade, 

cujo senso de organização visava suprir o suposto atraso no qual as empresas 

jornalísticas se encontravam. Dar ênfase a esse discurso justificativa o expurgo dos 

antigos quadros profissionais (como o próprio Cláudio Abramo), além de abrir 

                                            
5 Este primeiro grupo assumiu a redação em 1984, mas um ano após essa primeira etapa, a Secretaria 
de Redação ficaria a cargo de André Singer e Matinas Suzuki (FRIAS FILHO, 1988, p. 47). 
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alternativa para a contratação de novos profissionais via concursos, cursos e estágios, 

com a normatização dos procedimentos técnico-discursivos, como os manuais de 

redação e com o questionamento da reserva de mercado, constituída pela legislação 

profissional dos jornalistas, Decreto-Lei nº 972, de 17 de Outubro de 1969 (BRASIL, 

1969).  

Esses eram indicadores do ativismo das instituições jornalísticas paulistas para 

definir novos significados para a prática profissional do jornalismo. A partir dessa 

lógica e assentados no domínio da variável tecnológica, jovens jornalistas graduados 

puderam ascender aos altos postos nas empresas, com a ambição de deixar suas 

marcas no gerenciamento dos jornais. A Folha se tornou o caso mais exponencial 

desse processo de clivagem geracional, no qual o grupo de jovens condutores 

lastreou toda uma lógica de ascensão e protagonismo político do jornal.  

Para desenvolvermos os argumentos e hipótese apresentados, o corpus e a 

metodologia foram organizados da seguinte forma: 1) Entrevistas estruturadas e 

levantamento de fontes empíricas e bibliográficas relacionadas ao tema; 2) O uso do 

confronto comparativo de relatos. Para isso, tomamos o jornalismo como uma arena 

cujos significados estão em disputa entre os agentes envolvidos (Bakhtin, 1989).  

A Folha de S. Paulo é alvo de minha atenção desde o Mestrado. Em princípio, 

o interesse concentrava-se em partes do jornal, sendo o estudo mais pontuado sobre 

sua narrativa. No Doutorado, porém, o foco foi mais amplo. O objetivo foi discutir as 

formas de constituição do jornalismo a partir do veículo. A delimitação dos jornalistas 

que foram entrevistados, como o seu grau de representatividade no grupo social em 

estudo, esteve vinculada à necessidade de compreender o referencial simbólico, os 

códigos e as práticas daquele universo profissional específico. Nesse caso, optou-se 

por um sistema de rede, cujos entrevistados pudessem compor um campo de 

investigação para decodificar regras, indicar pessoas com as quais se relacionassem 

naquele meio e sugerir formas adequadas de abordagem.  

Num universo de centenas de profissionais que participaram dos processos de 

implantação do Projeto Folha foram selecionados 35 jornalistas, entre editores, 

repórteres e chefes de redação, cuja importância e notoriedade pudessem representar 

a unidade dos profissionais que compuseram o grupo de reformadores do jornal. 

Desses, 10 jornalistas já haviam falecido ao iniciarmos as pesquisas de campo.  



20 
 

 
 

Os jornalistas entrevistados foram Alon Feuerwerker, Valdo Cruz, Pedro Del 

Picchia e Clovis Rossi. Das entrevistas realizadas, partes foram desenvolvidas 

pessoalmente (com viagens para Brasília ou São Paulo), ou por telefone, ou por e-

mail. Com conversas muitas vezes informais, os assuntos foram tratados de forma 

objetiva e direta. Procurei fazer pouquíssimas intervenções e me manter nas 

perguntas previamente estabelecidas. Essa estratégia mostrou-se eficaz para 

conseguir que os entrevistados fossem até o final do questionário, mas mostrou-se de 

pouca relevância quanto ao aprofundamento do tema, pois não consegui retorno de 

nenhuma fonte quando precisei esclarecer alguns pontos já respondidos nas 

entrevistas. Um olhar pouco cuidadoso, no entanto, duvidará da relevância desse 

material, atribuindo-o pouco peso ao conteúdo geral desta tese. Engana-se, pois a 

própria recusa e a ausência de dado mostraram-no quanto é necessária a 

investigação em terrenos pouco explorados e como a Academia e o jornalismo 

precisam embrenhar-se em áreas que podem ser consideradas arenosas, e encará-

las por outros ângulos. 

Houve mais recusa que aceitação para a realização das entrevistas. Foram 

diversos os motivos. Alguns alegaram estar assoberbados com a profissão, como 

André Singer e Fernando Rodrigues, e impossibilitados em agendar um encontro. 

Outros até se mostraram interessados em dar entrevistas, como Dácio Nitrini. Nos 

falamos várias vezes por telefone e por e-mail. Marcamos um encontro em São Paulo, 

mas por dificuldade de agendas não conseguimos. Caio Tulio Costa e Rogério Cezar 

de Cerqueira Leite mostraram-se solícitos, mas após enviar as perguntas por e-mail, 

não obtive respostas. Houve casos engraçados, como o de Galeno de Freitas. O 

jornalista relatou que nos anos 1980 havia dois profissionais com o mesmo nome. Um 

que trabalhava em O Estado de São Paulo e outro na Folha. Era comum confundirem 

seus trabalhos. Consegui falar apenas com o jornalista do Estadão, embora tenha 

tentado em outras oportunidades encontrar o que atuou no grupo Folha.  

A maioria sequer respondeu aos convites, como Otavio Frias Filho, Carlos 

Eduardo Lins da Silva e Alberto Dines. O silêncio, dessa forma, fez parte do conteúdo 

dessa pesquisa. Mostrou-nos como era difícil vasculhar por temas que, se vistos por 

um ângulo não convencional, eram rejeitados ou preteridos. As adversidades para se 

obter as entrevistas foram alvo de atenção desde o início da elaboração da 

metodologia de pesquisa. Sabíamos que seria um tema de difícil aceitação; por esse 
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motivo tal tarefa foi, inicialmente, rejeitada, mas devido à sua importância, viu-se a 

sua necessidade e pertinência.  

Analisar a história de um jornal em um período do passado não é tarefa simples. 

Exige perspicácia para cruzarmos informações colhidas entre a história oral e o 

material impresso já registrado. Este trabalho empírico ocorreu quase como um 

garimpo em campo aberto, com uma imensidão de informações a serem recolhidas, 

filtradas e selecionadas. Essa pesquisa exigiu a realização de abordagens distintas: 

uma empírica; para verificar, mediante entrevistas com perguntas previamente 

definidas, como os reformadores do jornal perceberam sua atuação referente aos 

processos de modernização da Folha a partir de sua atividade profissional; e outra, 

feita por meio de uma revisão bibliográfica, para analisar textos impressos na 

imprensa, em documentos (tais como os projetos editoriais, manuais etc.); em jornais 

e revistas (Folha de S.Paulo e materiais sindicais); em livros, em artigos, dissertações 

ou teses. As entrevistas funcionaram como fontes primárias e a revisão bibliográfica, 

ora como fonte primária, quando propusemos novas significações para as respostas 

dadas anteriormente, e ora como fontes secundárias. Os materiais estudados 

puderam dissecar outros ângulos, tanto da história do jornal como do Projeto Folha. 

A descrição e a delimitação da população base, ou seja, dos jornalistas que 

foram entrevistados, assim como o seu grau de representatividade no grupo social em 

estudo estiveram vinculados à necessidade de compreender o referencial simbólico, 

os códigos e as práticas daquele universo profissional específico, que nem sempre 

apresenta contornos definidos. Como saber, por exemplo, quem de fato pertencia 

naquele momento à categoria? Ou a partir de que critérios se passa a ser considerado 

membro de uma categoria profissional desse tipo? Para analisar o conjunto de 

profissionais que trabalharam na concepção e ordenação do PF, como observou 

Rosália Duarte (2002, p.142), optou-se pelo sistema de rede6, no qual se busca um 

ego focal que disponha de informações a respeito do segmento social em estudo e 

                                            
6 De acordo com Bott (1976), o conceito de rede é usado com tantos fins que se tornou difícil adotar 

universalmente qualquer conjunto de definições ou mesmo alcançar o sentido para o qual demonstra 
maior utilidade. Portanto, adverte o autor, é preciso esclarecer, em cada estudo empírico, de que 
maneira e em que perspectiva pretende-se adotá-lo. Nessa pesquisa, o conceito de rede tem como 
referência a concepção adotada por Bott: “a rede é definida como todas ou algumas unidades sociais 
(indivíduos ou grupos) com as quais um indivíduo particular ou um grupo está em contato” (p. 299). 
Trata-se, aqui, de uma “rede pessoal” na qual existe um ego focal que está em contato direto ou indireto 
(através de seus inter-relacionamentos) com qualquer outra pessoa situada dentro da rede (p. 300-
302). 
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que possa mapear o campo de investigação, decodificar suas regras, indicar pessoas 

com as quais se relaciona naquele meio e sugerir formas adequadas de abordagem. 

Contatos posteriores com o sindicato da categoria permitiriam a obtenção de 

informações mais precisas acerca de suas formas e instâncias de organização e de 

reconhecimento oficial. 

Ao cruzarmos os dados investigados, as respostas serviram ora para confirmar, 

ora para refutar nossa hipótese, mas todo esse universo, tanto a fala de quem nos 

concedeu a palavra, quanto o silêncio de quem não pôde nos atender, serviram para 

compor a estrutura de construção do objeto proposto. Fragmentos de discursos, 

imagens, trechos de entrevistas, expressões recorrentes e significativas, registros de 

práticas e de indicadores de sistemas classificatórios constituíram traços, elementos 

em torno dos quais construíram as hipóteses e as reflexões dessa tese que 

levantaram dúvidas ou reafirmaram convicções. Aqui, como em todas as etapas de 

pesquisa, foi preciso estruturar em conceitos o referencial teórico junto com o objeto, 

como se fossem um fio de Ariadne, que orienta a entrada e a saída no labirinto 

constituído pelos documentos gerados no trabalho de campo. Foi a partir desse 

material que empreendemos a análise sobre o modelo de modernização que ocorreu 

na Folha de S.Paulo.   

Para dar conta desse conteúdo, a tese foi estruturada em quatro capítulos. O 

primeiro é: As retóricas de modernização da Folha de S. Paulo, que trata do lugar 

paradigmático que a Folha se atribui na história do jornalismo brasileiro, ao apresentar 

discussões sobre modernização e o jornalismo. O propósito do capítulo foi mostrar 

como os dirigentes do jornal procuraram inserir a Folha na história e na memória do 

jornalismo, utilizando-se de historiadores profissionais da Universidade de São Paulo 

(USP). Daí as injunções da modernização do jornalismo com teorias e interpretações 

do Brasil responsáveis por apontar o gigantismo do Estado como uma trava ao 

desenvolvimento do mercado capitalista.  

O Projeto Folha e suas características estruturantes compõe o segundo 

capítulo, que enfatiza a criação do Projeto Folha, destacando-o como uma intensa teia 

discursiva, forjada para propagar sua importância política. Foram desenvolvidas as 

estratégias para se realçar a memória do projeto, bem como seus impactos na prática 

jornalística. Tal vocalização se deu principalmente pelos seus condutores, com ênfase 
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na racionalização e na organização da estrutura jornalística, afirmando que tal 

caminho seria o mais rápido para suprir o “atraso” das redações. 

 A conjuntura política e o lugar autoritário do Projeto Folha, como terceiro 

capítulo: a ênfase está na demonstração dos conflitos de geração e de classe dentro 

do jornalismo que envolveram (de forma direta ou indireta) a elaboração do Projeto 

sendo determinantes para a sua constituição. Tais discussões perpassam as 

estratégias usadas pela Folha que visavam obter a fidelidade e o comprometimento 

dos seus quadros profissionais. A escolha do Sindicato de Jornalistas como alvo 

preferencial e a visão da militância sindical como uma traição aos princípios 

jornalísticos foram outros pressupostos defendidos pelo projeto. 

No quarto capítulo, A vanguarda modernização: Projeto Folha e o espectro 

leninista, foram discutidos como os mecanismos e princípios de organização-

doutrinária que se estabeleceram através do Projeto Folha guardam similaridades 

com organizações de base marxista-leninista. A disciplina parecia ser a base do 

“assalto ao mercado” e o traço distintivo da Folha em relação aos demais jornais.  A 

lógica era a adesão dos jornalistas à organização, que capitalizava os acertos e 

individualizava os erros, num tipo de autocrítica típica das organizações comunistas. 
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CAPÍTULO I: AS RETÓRICAS DE MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE S.PAULO  
 
 

“Vê-se, pois, que a Retórica não se enquadra num gênero particular 
e definido. [...]. Sua tarefa não consiste em persuadir, mas em discernir os 
meios de persuadir a propósito de cada questão, como sucede com todas as 
demais artes. Assim a Medicina não tem por missão própria dar saúde ao 
doente, mas avançar o mais que lhe é possível na direção da cura. [...] o papel 
da Retórica se cifra em distinguir o que é verdadeiramente suscetível de 
persuadir do que só o é na aparência, [...].” (ARISTÓTELES, 1998).  

 
“O ‘Projeto Folha’ foi se delineando aos poucos, de forma primeiro 

inconsciente e depois intencional, ao longo do período em que o jornal tem 
estado sob a administração dos empresários Frias e Caldeira. Mas esse 
processo ganhou ímpeto a partir de 1974, quando mais energia passou a ser 
investida nos problemas da Redação e a situação política do país começou a 
permitir maior audácia editorial. O jornal resolveu apostar na ‘abertura’ 
institucional do Brasil.” (SILVA, 2005).   

 
 
As epígrafes acima nos permitem pensar como o conceito de retórica7 foi 

utilizado a partir do processo de modernização da Folha de S.Paulo, com o Projeto 

Folha, nos anos 1980. Fundamentando-se a partir de uma disputa simbólica, cujo 

propósito era destacar a atuação do veículo, mostrando-o como o modernizador do 

jornalismo no Brasil e como o protagonista na condução das demandas sociais do 

país, em meio aos processos de redemocratização brasileira. (ALBUQUERQUE E 

HOLZBACH, 2008, p. 63). A partir dessa retórica, a Folha justificava esse lugar de 

porta-voz dado seu “poder” de agendar os assuntos que permeavam as mídias e por 

falar para a sociedade civil e os representantes do Estado. Com a proposta de atuar 

como um “condutor social” dentro do jornalismo, o PF se baseou em um conjunto de 

normas e procedimentos técnicos-jornalísticos, descritos em seis documentos 

internos, resumidos e sistematizados em manuais de redação. O objetivo do jornal era 

padronizar a produção jornalística, para conduzi-la à modernidade e, portanto, tirá-la 

                                            
7 Nesta tese, como caráter de definição, iremos utilizar o conceito de retórica aristotélica em termos 
aproximados, não necessariamente os descritos exatamente pelo filósofo. O conceito de retórica está 
relacionado com a arte de persuasão dos diversos públicos da Folha de S. Paulo, a fim de “convencê-
los” de que as narrativas de modernização do jornal são mais eficazes quando comparadas a outros 
discursos modernizantes. Assim, encaixa-se ao conceito de Aristóteles na busca de convencimento da 
verdade quando há divergência de opiniões. É nesta arena que se estabelece o contexto de recepção: 
conjunto de opiniões, valores e juízos que um auditório partilha e que serão fundamentais na recepção 
do argumento, determinando sua aceitação, rejeição ou o grau de adesão. Sendo baseada em critérios 
dialéticos, essa retórica torna-se a técnica de argumentação do verosímil, uma vez que as teses se 
colocam como discutíveis no seio dos debates públicos. Qualquer um pode apresentar contra-
argumentos à tese do orador, que é forçado a apresentar novos argumentos, a fim de manter-se 
credível. A retórica não é, portanto, meramente uma arte de persuasão, mas antes uma forma de 
descobrir especulativamente o que, caso a caso, pode servir para persuadir. 
Mais informações em: ARISTÓTELES. Arte retórica e arte poética. Rio de Janeiro: Ediouro,1998. 

http://www.knoow.net/ciencsociaishuman/filosofia/argumento.htm
http://www.knoow.net/ciencsociaishuman/filosofia/argumento.htm
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do atraso. A forma mais rápida encontrada pela Folha para estabelecer esse processo 

foi utilizar uma metodologia centralizadora, autoritária e hierárquica.     

 Neste capítulo, nosso propósito inicial é mostrar como os dirigentes da Folha, 

na busca de encontrar um lugar de protagonista na imprensa nacional, utilizaram-se 

da chancela de historiadores profissionais da Universidade de São Paulo (USP), para 

legitimar o discurso “oficial” do jornal e relatar tanto sua história quanto a atuação do 

Projeto Folha, principalmente a partir de seus aspectos mais focados em estruturas 

econômicas e comerciais. O objetivo foi dar luz aos acontecimentos, de forma a 

realçá-los na memória coletiva do jornalismo brasileiro, considerando os atributos que 

a própria Folha denominava como modernizador. Por meio desse artifício teórico-

acadêmico, proporcionaram-se injunções sobre a modernização do jornalismo, 

associadas à história do jornal e às teorias liberais, além de propor novas 

interpretações sociais da economia e da sociedade brasileira. Tais mecanismos 

possibilitaram o amparo metodológico aos postulados ditos inovadores pelo Projeto 

Folha.  

Foi esse arcabouço teórico-científico que deu sustentação ao discurso do PF.  

Para fortalecer sua proposta de superioridade retórica perante os seus concorrentes 

e, principalmente, ao proclamar seu crescimento em vendagem a partir do biênio 

1984-1986, período em que o Projeto foi implementado. Materializando-se, assim, 

toda a eficiência de suas novas metodologias. Na vertente política, os dirigentes da 

Folha utilizaram essa retórica de modernização para criticar o gigantismo do Estado e 

as suas atuações. Descrevendo-as como travas para o desenvolvimento do 

capitalismo, e dar ênfase a mecanismos que tornassem a prática jornalística mais 

próxima dos dogmas do mercado industrial.  

Com a chancela de acadêmicos que relatavam a história da Folha, e a partir 

dessa disputa simbólica por um lugar de destaque como condutor da modernização 

da imprensa brasileira, o Projeto Folha pôde atestar o atraso da imprensa nacional 

para, assim, poder conduzi-la à modernidade. Foi dessa forma que se configurou a 

primeira estratégia retórica sobre a modernização do PF que queremos demonstrar.  
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1.1 RETÓRICA DE MODERNIZAÇÃO E A LÓGICA DE UM CONGLOMERADO 

 

Entender a retórica de modernização da Folha de S.Paulo, principalmente a 

partir da década de 1980, que se moldou com o Projeto Folha, requer uma 

compreensão de sua lógica empresarial, que começou a ser definida duas décadas 

antes. Foi na década de 1960 que Octávio Frias de Oliveira, empresário do ramo 

pecuarista e financeiro, e Carlos Caldeira Filho, ligado ao ramo da construção civil, 

assumiram o comando das empresas. A nova gestão delineou a formação, não só de 

um grupo de comunicação forte, tendo a Folha como vitrine, mas de um conglomerado 

de empreendimentos em diversas áreas que deram sustentação à retórica de 

modernização do jornal.    

Frias e Caldeira assumiram o comando da Folha de S.Paulo em 19628, na 

mesma ocasião em que adquiriram outras empresas: Cidade de Santos, Última Hora, 

Notícias Populares, Folha da Manhã, complexos gráficos, entre eles a Impress, 

universidades e outros empreendimentos jornalísticos. Os empresários combinaram 

estratégias de crescimento comercial tanto no âmbito externo quanto interno, para 

organizar seus negócios nesse setor. A recessão econômica enfrentada por muitas 

empresas no início dos anos 1960 mostrou-se a oportunidade de mercado para tais 

aquisições, mas foi a habilidade comercial dos empreendedores em saber investir, 

ampliar e expandir seus produtos, que se mostrou decisiva para garantir a formação 

desse novo complexo jornalístico (TASCHNER, 1992; ORTIZ, 1999). 

Esse conglomerado, do qual a Folha de S.Paulo fazia parte, passou a ser 

administrado, de acordo com Taschner (1992), pelo binômio: centralização e 

diversificação.  

 

                                            
8 Pedro Cunha e Olival Costa criaram a Folha da Noite em 19 de fevereiro de 1921. Quatro anos depois, 
em 1925, lançaram um segundo periódico, a Folha da Manhã, planejado para ser uma extensão da 
Folha da Noite. Juntos, constituíam a Empresa Folha da Manhã Limitada. Em 1930, as Folhas foram 
adquiridas por Octaviano Alves de Lima, Diógenes de Lemos e Guilherme Almeida, grupo ligado à 
burguesia cafeeira, fazendo o jornal assumir as premissas do liberalismo oligárquico excludente e 
autoritário. O comando das Folhas voltou a mudar a partir de 1945, ficando a cargo de José Nabantino 
Ramos, Clóvis Queiroga e Alcides Ribeiro Meirelles. Uma nova sede foi construída na Barão de 
Campinas, unindo em um único local: administração, redação, publicidade e oficinas (composição e 
impressão). O foco das publicações foi migrando do mundo rural para o universo urbano. A classe 
média paulista, cada vez maior com a expansão da indústria, tornou-se o público-alvo dos jornais.  Em 
1949, Nabantino propôs a criação de um novo periódico, a Folha da Tarde, e, 12 anos mais tarde, 
vende os jornais para Octávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho. Em janeiro de 1962, os três 
títulos se fundem, surgindo a Folha de S. Paulo. (MOTA E CAPELATO, 1981). 
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“A centralização englobou, em diversos graus, todas as operações 

que fossem possíveis centralizar: produção e reprodução da mensagem, 
distribuição, vendas, administração, serviços de apoio. A diversificação foi 
feita em relação aos produtos” (TASHENER, 1992, p. 156). 

 
 
Para entendermos como funcionava essa lógica produtora e comercial de Frias 

e Caldeira, que se expandiu para o complexo gráfico e jornalístico, era preciso 

perceber, no entanto, que esse conjunto de empresas, na verdade, era apenas uma 

parte de um conjunto maior de outros negócios, pois os dois foram proprietários de 

diversos empreendimentos em áreas distintas, não só no ramo jornalístico. Octávio 

Frias de Oliveira, por exemplo, foi um dos maiores granjeiros do país; já Caldeira foi 

idealizador, construtor e administrador de projetos na área da construção civil, como 

é o caso da Estação Rodoviária de São Paulo (TASCHNER, 1992, p.157). Portanto, 

tais empresários estavam acostumados a grandes empreendimentos e buscavam 

levar para as áreas jornalísticas o perfil administrativo que já empreendiam em outros 

negócios. Nessa época, as grandes empresas brasileiras eram familiares e se 

moldavam, muitas vezes, a partir dos gostos e desejos de seus administradores. Com 

Frias e Caldeiras não era diferente. 

Esse era um fator que tornava a utilização da conjuntura política e econômica 

do país como um dos elementos decisivos na tomada de decisões dos empresários.  

Estratégia visível em relação aos produtos jornalísticos, tanto quanto na definição de 

prioridades das empresas. No período de aceleração econômica, dos incentivos do 

governo e da escalada do autoritarismo, entre os anos 1960 e 1970, investiram mais 

na renovação de equipamentos.  Nos anos 1980, com a abertura política, voltaram-se 

para as redações e cuidaram do marketing e da publicidade com o Projeto Folha. 

(TASCHNER, 1992, p. 159). 

Essa estrutura comercial que os jornais e os meios de comunicação adquiriram 

a partir dos anos 1960 começou a ser definida pela consolidação dos bens culturais. 

Ortiz (1999) argumentou que existiram desenvolvimentos diferenciados entre os 

setores da comunicação nesse período9. Para o autor, o que pôde distinguir esse 

mecanismo foram suas vinculações com as transformações por que passou a 

                                            
9 A televisão se consolida como veículo de massa em meados dos anos 1960, enquanto o cinema 
nacional somente se estrutura como indústria na década de 1970. O mesmo pode ser dito de outras 
esferas populares de massa: indústria do disco, editorial, jornalística, publicidade, etc. (ORTIZ, 1999, 
p. 113). 
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sociedade brasileira.  O golpe militar, em 1964, foi decisivo, tanto na dimensão política 

quanto na econômica.   

No aspecto político, houve restrições com a adoção da censura, prisões e 

exílios. Ortiz (1999) pontua que o Estado militar aprofundou medidas econômicas 

tomadas no governo Juscelino Kubitschek, promovendo, de acordo com muitos 

economistas, “a segunda revolução industrial” no Brasil, responsável por reorganizar 

a economia brasileira e inseri-la cada vez mais em um processo de 

internacionalização do capital. O Estado autoritário permitiu, assim, que o Brasil 

consolidasse um “capitalismo tardio”. (ibid, p. 114).  

  Em termos culturais, essa reorientação econômica trouxe consequências 

imediatas tanto para a imprensa, como para os meios de comunicação, pois, 

paralelamente ao crescimento do parque industrial e o mercado interno de bens 

materiais, fortaleceu-se também o parque industrial de produção cultural e o mercado 

de bens culturais (ORTIZ, 1999). O que proporcionou o crescimento não só de 

empresas do ramo da comunicação, mas a aparição de grandes conglomerados 

jornalísticos criados por empreendedores que souberam utilizar-se dos benefícios da 

tríade - política, poder e informação -, como ocorreu, por exemplo, com expoentes que 

despontaram nesses períodos, como os Grupos Frias e o Globo.   

A atividade jornalística, como nos apontou Taschenr (1992), foi se tornando um 

campo de investimento por si mesma e, ao mesmo tempo, um veículo de anúncios 

que fomentava o processo de acumulação de outras empresas. A Folha lutou pouco 

contra a censura imposta pelo poder autoritário exercido pela ditadura, uma vez que, 

sob o domínio militar, o jornal se consolidou em termos econômicos e editoriais. As 

críticas ao regime, portanto, foram brandas, periféricas e pontuais. O jornal manteria 

o apoio ao governo adotando o “silêncio tático quanto aos destemperos da nova ordem 

militar” (MOTA E CAPELATO, 1981, p. 196). Nesse período, a colaboração do jornal 

com os militares ocorreu de forma indireta, a partir de seus editoriais10 ou feito pelo 

não pronunciamento do jornal frente aos desmandos do governo.  

No editorial publicado em 21 de janeiro de 1963, com o título: Esses não se 

omitiram (ANEXO B), a Folha de S.Paulo cobrou uma participação mais efetiva das 

elites brasileiras quanto aos rumos políticos do país. Em suas palavras, esses 

                                            
10 Disponível em: <http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1963/01/23> e 
<http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1964/03/14>. Acessos em 19 e 30 de agosto de 2016.   



29 
 

 
 

“soldados” não podem fugir à luta em defesa das causas nacionais, que seriam a 

defesa contra o comunismo e suas diretrizes. Já em Para quê?, de 14 de março de 

1964 (ANEXO B), no mesmo mês do golpe militar, o jornal falava das movimentações 

de esquerda próximas do presidente João Goulart, a quem chamou de pré-“führer”, 

numa alusão ao nazismo. Também num texto anticomunista e antipopulista, a Folha 

reforçava pré-conceitos e acirrava, ainda mais, uma disputa que já se instalava entre 

políticos e militares. Esses são apenas poucos exemplos dos vastos editoriais que 

foram publicados pelo jornal no período11.    

No âmbito cultural, o Estado autoritário funcionou atuando ora como um 

disciplinador, por meio da censura, mas principalmente como um órgão de fomento, 

cujo objetivo, na verdade, era controlar e direcionar as demandas de comunicação. 

Foi nesse sentido que se criaram entidades como o Conselho Federal de Cultura, o 

Instituto Nacional do Cinema, a Embrafilme, o Funarte, a Pró-Memória, etc. Essas 

atitudes demonstravam como o Estado reconhecia a importância dos meios de 

comunicação de massa, por sua capacidade de difundir ideias e de se comunicar 

diretamente com seus interlocutores, mas, sobretudo, por sua capacidade de “criar 

estados emocionais coletivos”, características que o governo considerava 

indispensável para o desenvolvimento de um plano de “integração nacional” (ORTIZ, 

1999, p. 116). O Estado deveria ser repressor, mas incentivador das atividades 

culturais.12  

Outro dado importante para esclarecermos a expansão dos meios de 

comunicação impressos, a partir da década de 1960, da Folha de S.Paulo, em 

consonância com o governo, foi o incentivo real à fabricação de papel e a facilitação 

de importação de novos maquinários para edição, em 1966. Há uma nova fase de 

desenvolvimento dos meios de comunicação – rádio, televisão, cinema, jornais, etc. –

                                            
11 Foi nessa conjuntura política e econômica, após a experiência na reformulação do jornal O Estado 
de S.Paulo, no final do ano de 1964, que Cláudio Abramo começou a trabalhar na Folha. Primeiro como 
chefe de produção e depois secretário-geral do jornal. Para o jornalista, a Folha daqueles tempos era 
um jornal sem personalidade, com conteúdo fraco e mal escrito. Sem uma identidade, vivia à margem 
do Estadão. Assim, por sua iniciativa, o jornal começou a cobrir a vida urbana de São Paulo e os 
movimentos estudantis que surgiram, em 1967. Essas duas estratégias deram um novo impulso ao 
veículo, que passou a ser mais vendido entre os estudantes. “Nessa época fiquei amigo de José Dirceu, 
que era presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, de Luiz Travasso, presidente da 
União Nacional dos Estudantes, e de Luiz Raul Machado, vice-presidente da UNE, aos quais muitas 
vezes dei abrigo e escondi da polícia” (ABRAMO, 1988, p. 87).   

12 Manual Básico da Escola Superior de Guerra, Departamento de Estudos MB-75, ESG, 1975, p. 
121. (ORTIZ, 1999, p. 116). 
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, promovendo uma padronização, nos termos de Adorno e Horkheimer, nos programas 

e nas mensagens.  

É dentro desse quadro que a própria concepção de atividade gerencial se 

modifica.  Apresentam-se os primeiros desdobramentos teóricos de sociólogos 

advindos da Universidade de São Paulo (USP). Instituiu-se que a modernização da 

sociedade brasileira implicou a mudança da mentalidade empresarial, seja na 

indústria, como estudou Fernando Henrique Cardoso, seja na área vinculada ao 

Estado. O sociólogo Kowarick (1976) mostrou que a ideia de planejamento econômico 

somente se sistematizou com o plano de metas de Juscelino Kubitschek; já Ianni 

(1979) considerava que foi a partir do golpe militar que o planejamento adquiria uma 

dimensão individualizada, conferindo à política governamental uma especificidade 

que não possuía até então. 

Essas reflexões começaram a ser absorvidas pelos empresários da época e 

ajudaram a compor os mecanismos gerenciais de suas empresas. Com as 

reestruturações desses pensamentos científicos e suas aproximações do jornalismo 

no decorrer das décadas, mais tarde tais postulados sustentaram parte dos discursos 

atribuídos ao Projeto Folha, isto porque: 

 
 

“A indústria cultural não escapa a este processo de transformação; 
os capitães da indústria dos anos anteriores devem ceder lugar ao maneger. 
O espírito empreendedor-aventureiro de Chateaubriand caracteriza toda uma 
época, mas ele é inadequado quando se aplica ao capitalismo avançado. Nos 
anos 1960 e 1970, os grandes empreendedores do setor são outros. Homens 
que administram conglomerados englobando diversos setores empresariais, 
desde a área da indústria cultural à indústria propriamente dita. Civita: Editora 
Abril, Distribuidora Nacional de Publicações, Centrais de Estocagem 
Frigorificada, Quatro Rodas Hotéis, Quatro Rodas Empreendimentos 
Turísticos. Roberto Marinho: TV Globo, Sistema Globo de Rádio, Rio 
Gráfica, VASGLO (promoção de espetáculos), Telecom, Galeria Arte Global, 
Fundação Roberto Marinho. Frias e Caldeira: Folha da Manhã S.A, Impress, 
Cia. Lithográfica Ypiranga, Última Hora, Notícias Populares, Fundação 
Cásper Libero.” [sem grifos no original] (ORTIZ, 1999, p. 134-135). 

  
 
Contrariamente ao espírito capitalista weberiano, que se fundamenta no 

indivíduo, traço correspondente do início do capitalismo, como salienta Ortiz, os novos 

proprietários dos conglomerados jornalísticos brasileiros são homens de 

organizações. As histórias das organizações que construíram não podem mais 

coincidir com a história individual de seu fundador. Daí a importância de se 

fundamentar a história da Folha de S.Paulo a partir de um lastro de profissionais 
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oriundos da universidade. A história do jornal deve se apoiar e se sustentar no esforço 

de inúmeros profissionais, alguns mais conhecidos, outros anônimos, que reproduzem 

e recriam a racionalidade da empresa no seu dia a dia. A expectativa é que os novos 

administradores sejam executivos oriundos das áreas de marketing e que haja 

estratégia e planejamento nas áreas comerciais. 

O advento de uma sociedade moderna reestrutura suas relações entre as 

esferas de bens restritos e ampliados, possibilitando que a lógica comercial, definida 

como dominante, estenda-se para espaços outrora conferidos a outras formas de 

manifestações culturais, tais como os jornais e o jornalismo (ORTIZ, 1999, p.148). 

Essa estrutura empresarial da Folha, tornando-a parte de um bloco de comunicação, 

foi fundamental para balizar a organização do Projeto Folha na década de 1980. 

Veremos a seguir como o jornal conduziu essa retórica de modernização para 

reorganizar a memória de sua história.  

 

 

1.2 NARRATOLOGIA USPIANA E A MEMÓRIA HISTÓRICA DA FOLHA  

 

As retóricas de modernização da Folha nos anos 1980 consistiam em realinhar 

a história do jornal, para adequá-la a uma nova imagem perante seu leitorado. Para 

isso, a Folha soube dosar memória e esquecimento na construção da imagem pública 

do grupo. Meneses (2010) explicou que, ao promover um esquecimento pela seleção 

narrativa e não pelo apagamento de rastros, a Folha construiu uma nova memória 

política para si. “Um esquecimento produzido pela substituição da memória de outros 

eventos que foram potencializados como novos e grandes marcos identitários” (Ibid., 

p. 08). Foi dessa forma que, ao propagar o Projeto Folha por meio de obras escritas 

por historiadores e acadêmicos da Universidade de São Paulo (USP) que o 

destacavam como um verdadeiro modelo de modernização das estruturas 

jornalísticas brasileiras, o jornal conseguiu consagrar sua estratégia retórica 

chancelando-se na memória do jornalismo nacional como um ícone de modernidade 

e um baluarte da democracia, e não como uma apoiadora da ditadura.  

Mas, como observou Mino Carta, não há histórias de jornais que mantenham 

um razoável apego à realidade. Para o jornalista, as evocações que os proprietários 

das empresas fazem de seus feitos e mesmo os livros com pretensões a pesquisas 
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científicas de autoria de “profissionais embandeirados” magnificam sistematicamente 

os donos e diminuem, quando não cancelam, quem “bolou” e fez o serviço. “A omissão 

é uma das formas mais sutis e eficientes de assalto à verdade. Omitida, ela vai ao 

fundo como um barco furado e ninguém recupera mais” (MINO, Carta. In: ABRAMO, 

1988, p. 07-08). 

Para estruturar a Folha de S.Paulo como uma empresa moderna, com padrões 

objetivos, essa postura significava também adequar a forma de se contar a história do 

jornal. Uma das primeiras obras que procuraram consolidar a imagem da Folha no 

início dos anos 1980 – e a mais citada por praticamente todos os trabalhos que 

realizam estudos históricos sobre o jornal – é A História da Folha de S. Paulo (1921- 

1981), escrita pelos historiadores Carlos Guilherme Mota e Maria Helena Capelato, 

da Universidade de São Paulo (USP).  

Carlos Guilherme Mota, na época em que fora contratado, era graduado em 

História pela USP (1963), mestre (1967) e doutor (1970) em História Moderna e 

Contemporânea, livre docente (1975) pela mesma universidade e com pós-doutorado 

pela Universidade Stanford. Suas principais áreas de interesse eram História da 

Cultura e das Ideologias. Já Maria Helena Rolim Capelato, com bacharelado e 

licenciatura (1971), e mestrado em História Social (1974) – o doutorado seria 

concluído em meados dos anos 1980 pela USP –, era especialista em História da 

América, com pesquisas nas áreas Imprensa, Liberalismo, História Comparada 

(Varguismo e Peronismo), Cultura e Política na América Latina e História dos 

intelectuais da América Latina. A Folha, ao ter seus acontecimentos compilados em 

um livro escrito por historiadores, almejava dar mais credibilidade ao discurso “oficial” 

do jornal e aos seus feitos. Esse trabalho de enaltecimento era reforçado ainda em 

edições comemorativas, em cada aniversário do jornal.     

Nessa obra foram salientados os aspectos econômicos e administrativos do 

jornal. Não se aprofundou em méritos políticos ou sociais. Os eventos foram descritos 

por meio de fotos, entrevistas, documentos e história oral relatada por jornalistas ou 

outros integrantes do grupo Folha. Com essa metodologia, Mota e Capelato (1981) 

dividiram o livro em quatro capítulos: 

I - Os Primeiros Tempos (1921-1931): Urbanismo e Fiscalismo. Nesta primeira 

fase foi descrito o nascimento da primeira das Folhas em 1921, a Folha da Noite. Um 
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jornal vespertino, criado em um momento histórico13, marcado por conflitos sociais e 

políticos, o que possibilitou o surgimento de um jornal oposicionista. Foi nesse 

período, em 1925, que se lançou também o matutino Folha da Manhã, para oferecer 

as informações que o vespertino não teria tempo de apresentar (ibid., p. VI). Com 

recursos mais históricos são apresentados os fatos para o surgimento dos jornais; 

II - A Voz da Lavoura (1931-1945) caracteriza-se pelo segundo momento da 

narrativa dos historiadores. Sob a direção de Octaviano Alves de Lima, o jornal se 

aproxima das classes dominantes: a cafeeira. Ganha dimensões que o colocam no 

debate político. Há uma visão urbana e fiscalista, circunscrita aos horizontes da classe 

média paulista e a tendências udenistas; 

III - Uma Nova Visão Empresarial (1945-1962). Os autores destacam a terceira 

parte como um momento de eficiência no desenvolvimento das empresas do grupo. 

Cria-se a Folha da Tarde, em 1949. Por influência do novo gestor, José Nabantino 

Ramos, as Folhas são unificadas. Há uma concepção mais moderna, urbana e 

empresarial do jornal. As políticas externas, por conta da Guerra Fria e seus “dilemas” 

internacionais (ibid., p. IV), influenciam o “quarto poder” entre os mundos polarizados 

pelos Estados Unidos, país de admiração de Nabantino, e pela União Soviética; 

IV - Da autonomia financeira à busca de um projeto político-cultural – o Projeto 

Folha (1962-1981). Os autores não classificaram esse último processo como sendo a 

estruturação do Projeto Folha. Essa é, na verdade, uma interpretação que fazemos 

nesta análise. Mota e Capelato avaliam que o quarto momento histórico do jornal 

iniciou-se após a greve dos jornalistas de 1961, quando Nabantino, um empresário 

paternalista, na visão dos autores, viu-se decepcionado com seus subordinados por 

ingressarem no movimento grevista e, imerso em dívidas, vendeu a Folha para o 

grupo Frias-Caldeira, em 1962.  Para os autores, foi a partir da entrada do Grupo 

Frias-Caldeira no veículo que houve uma aproximação maior da Folha com o contexto 

sociopolítico do país. Antes desse período, mesmo que houvesse envolvimento 

político por parte do jornal, segundo os autores, a Folha não possuía notoriedade para 

influir nos acontecimentos nacionais. Suas pontuações seriam mais regionais, no 

contexto paulistano.   

                                            
13 O Tenentismo foi um movimento político-militar que promoveu uma rebelião de jovens oficiais de 
baixa e média patentes do Exército Brasileiro. Propunha instituição do voto secreto, reforma na 
educação, entre outras mudanças. A reforma da Constituinte e a Semana de Arte Moderna foram outras 
características marcantes do período.  
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Para analisarmos melhor esse último momento histórico, que de fato nos 

interessa, vamos nos ater em suas subdivisões:  

A - Reorganização Financeiro-Administrativo e Tecnológica (1962-1967). Em 

suas narrativas, a lenta recuperação do empreendimento, em crise financeira, ocorreu 

a partir de iniciativas na esfera de distribuição (reorganização administrativa, novas 

frotas, etc.), proporcionando acúmulo de capitais que permitiram o “salto tecnológico” 

(MOTA E CAPELATO, 1981, p. 188-191) que se deu entre 1967 e 1974. Para 

reafirmar o enfoque da organização financeira, os autores explicam que a instalação 

da imprensa offset em 1967, que configurou uma revolução tecnológica e profunda 

modificação nas relações de trabalho, deveu-se à fase anterior (1962-1967), época 

em que a acumulação de capital ocorreu a partir do crescimento do processo de 

vendagem do jornal.  

Nota-se que os autores destacaram como subtítulo para 1964, quando ocorre 

o golpe militar, os termos “trabalho, crescimento, trabalho” (ibid., p. 191), além de 

“1964: nem ‘liberal-oligárquica nem ‘populista: ‘liberal-democrática” (ibid., p. 193). 

Esse período é retratado, em sua maioria, por questões econômicas e financeiras 

ligadas ao jornal. Há poucas menções sobre as articulações políticas e sociais que 

ocorreram no país e - na própria Folha - que culminaram em uma ditadura militar. O 

jornal, como parte integrante da sociedade e um veículo de comunicação, não era 

isento e nem alheio a esses processos.   

B - Revolução Tecnológica (1968 -1974). Os autores destacam que é a partir 

dessa “revolução tecnológica” que se iniciou a formulação de um projeto mais claro 

de jornal, uma iniciativa recente, situada em 1974. Essa foi a época das mudanças 

editoriais propostas por Cláudio Abramo, que assumiu como chefe de redação do 

jornal, tais como: a coluna Tendências e Debates, nas páginas 2 e 3 de Opinião; e 

reformulações gráficas.    

C - Definição De Um Projeto Político-Cultural: seria o Início da elaboração do 

Projeto Folha (1974 - 1981). Ao mencionar esses últimos anos da história da Folha, 

Mota e Capelato fazem uma ressalva, como quisessem se eximir de 

responsabilidades futuras quanto à repercussão de seus trabalhos. Reforçam que a 

grande imprensa burguesa possui limites de ação.  “[...]insere-se ela em um quadro 

que não deve ser desprezado” (ibid., p. IV). Essa referência pode explicar o motivo de 

os autores não adentrarem mais em questões políticas específicas, principalmente, 
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ao renegar esse enfoque em suas narrativas. A tese central desse período foi a 

procura por uma identidade político-cultural, uma vez que, para o jornal, era “difícil a 

real independência política” (ibid., p. 204)14.  

Em busca dessa identidade os autores fazem um cenário dos anos 1980 com 

seus conflitos, mazelas, desigualdades sociais, inflação, etc. Notamos certa 

preocupação com as questões sociais, mas os problemas são mencionados como se 

a Folha não fizesse parte desse contexto, como se o jornal fosse um mero espectador 

e não um veículo de comunicação e que somente após se reorganizar 

economicamente estivesse apto a refletir sobre as condições da sociedade. Veremos 

que as análises continuam a salientar a questão econômica. 

Os textos não escondem o apoio da empresa ao golpe militar, mas reforçam a 

ideia de que, naquele momento, a preocupação maior do jornal era consolidar-se 

financeira e administrativamente para, posteriormente, engajar-se politicamente. Nos 

anos de repressão aos interesses sociais e democráticos, a Folha registra sua história 

como sendo aquele um período de reformulação interna e, a partir da década de 1980, 

quando o jornal se torna um dos veículos de maior circulação do país, seja apontada 

como uma defensora dos direitos civis e democráticos. 

O conteúdo da obra reforça duas perspectivas sobre a narrativa histórica do 

jornal. Primeiro, o livro foi escrito por encomenda, a pedido de Otavio Frias Filho, filho 

de Octávio Frias de Oliveira, dono do jornal, que passou a chefiar a redação da Folha, 

a partir de 1984, com a execução do Projeto Folha. A intenção foi lançá-lo, 

possivelmente, em comemoração aos 60 anos do veículo. Além de ser um forte 

discurso de autorreferenciação de memória, foi um produto que antecedeu a formação 

do PF, e nos traz indícios da intenção da empresa de se fortalecer como uma 

instituição forte em face do seu leitorado ao apresentar suas narrativas a partir de 

memórias selecionadas por seus próprios interlocutores. 

 A ênfase da obra está no processo de expansão mercadológica do grupo, de 

uma empresa que passa por uma revolução tecnológica e que conquista sua 

autonomia financeira durante o período militar. Não há uma análise mais crítica sobre 

as relações entre a imprensa e os processos políticos que ocorriam na época. Para 

                                            
14 Tese essa comprovada pelo discurso dos narradores ao longo do livro. “Durante todo o período do 
‘milagre econômico’(1969/1974), acompanhado do ‘terror policial’, a ‘Folha’ manteve um ‘low profile’.” 
(MOTA E CAPELATO, 1981, p. 215). Outro indício: ao mencionar o golpe militar ainda o chamavam de 
“Movimento de 1964”. 
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os autores, a falta de uma interpretação mais profunda sobre esses aspectos ocorreu 

porque essas relações ainda eram ambíguas (MOTA E CAPELATO, 1981).  

Ao focar em fatores econômicos, a Folha procurou desviar o olhar dos 

acontecimentos políticos que fervilhavam no país com o governo militar, mas que não 

eram retratados de forma crítica pelo jornal. A busca por um projeto cultural mais 

sólido surgiu, consequentemente, a partir do processo de distensão política e no 

momento em que já não era tão produtivo apoiar o regime militar.  Os custos (morais 

e políticos) de se colaborar com uma ditadura já desacreditada e o aumento dos 

clamores populares para o início de um processo de abertura política tornaram-se no 

final dos anos 1970 maiores que os benefícios conquistados em anos anteriores.   

Conforme a narrativa do livro, a omissão política se devia ao fato de a imprensa 

brasileira continuar anestesiada pelos anos de censura e “ofuscada pelos fugazes 

lampejos de liberdade” (MOTA E CAPETALO, 1981, p. 346). A história da Folha ao 

ser relatada de forma cronológica, encadeando os acontecimentos de forma linear, 

fundamentou a importância das tomadas de decisões do jornal, dando respaldo às 

futuras transformações da Folha que ocorreriam nos anos 1980. Como narrava o livro 

lançado em 1981, com as estruturas físicas e monetárias organizadas faltaria, então, 

avançar no campo jornalístico.  

A segunda perspectiva que prevalece na obra é o reforço de uma visão de 

mundo, defendida por intelectuais da Universidade de São Paulo (USP) no início dos 

anos 1980. O pensamento “uspiano” criticava o gigantismo do Estado e defendia o 

protagonismo da sociedade civil, antecipando a adesão do jornal à forma neoliberal 

de se pensar a política e a economia, formulações políticas que ganhariam força na 

década de 1990. Por essas concepções, o pluralismo, a objetividade e o mercado 

eram para a Folha de S.Paulo pressupostos capazes de modelar as relações sociais 

no Brasil, cujas ideologias decorriam de uma leitura acadêmica de intelectuais 
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advindos da USP, tais como Fernando Henrique Cardoso15, Francisco C. Weffort16, 

Leôncio Martins17, na qual o Estado representava um contrapeso à sociedade civil e, 

portanto, precisava ser enxuto e conciso. Será dentro desse contexto que a Folha 

tentará fundamentar sua imagem como representante dos anseios do "leitorado" do 

jornal. É interessante notarmos que esse pensamento liberal norteador dos 

parâmetros da Folha de S.Paulo foi absorvido de autores, em sua maioria ex-

militantes de partidos de esquerda, que se desiludiram com as correntes marxistas 

(ou com o projeto socialista) e passaram a direcionar suas análises acadêmicas e de 

mercado para vertentes mais liberais.  

                                            
15 No livro Dependência e desenvolvimento na América Latina: ensaio de interpretação sociológica (Rio 
de Janeiro: Zahar, 1970), Fernando Henrique Cardoso expõe seus argumentos em relação à teoria da 
dependência, que caracterizava os países "atrasados". Esse atraso decorre, segundo o autor, da 
relação do capitalismo mundial de dependência entre países "centrais" e países "periféricos". A periferia 
mundial (países periféricos) se apresenta como aqueles espaços onde os fluxos, o desenvolvimento 
da ciência, da técnica e da informação ocorrem em menor escala e as interações em relação ao centro 
se dão gradativamente. A dependência expressa subordinação, a ideia de que o desenvolvimento 
desses países estaria submetido (ou limitado) pelo desenvolvimento de outros países, e não é forjada 
pela condição agrário-exportadora ou pela herança pré-capitalista dos países subdesenvolvidos, mas 
pelo padrão de desenvolvimento capitalista do país e por sua inserção no capitalismo mundial dada 
pelo imperialismo. Portanto, a superação do subdesenvolvimento passaria pela ruptura com a 
dependência e não pela modernização e industrialização da economia, o que pode implicar inclusive a 
ruptura com o próprio capitalismo. 

16 Francisco Wefford, em O populismo na política Brasileira (1978), destaca como o fenômeno político 
do populismo mesmo quando dispõe de bases operárias mais ou menos amplas orienta a atuação 
política de acordo com os ideais da pequena burguesia. Por restringir-se a essas formas de ação, 
procura em essência paralisar o processo histórico, ao invés de ativá-lo. Essa análise levaria à 
compreensão dos motivos pelos quais as massas populares brasileiras não se insurgiram em 1964 em 
apoio ao governo reformista de João Goulart contra as expectativas generalizadas da reação direitista 
e dos ideólogos nacionalistas da esquerda. Em outro escrito, Que democracias? (1991), argumentou 
que as "novas" democracias vieram a partir dos anos 1970, sendo a primeira em Portugal, com a 
"Revolução dos Cravos" de 1974. Teve início ali uma grande onda histórica que passou pela Europa 
do Sul, nos anos 1970, e pela América Latina, na década de 1980, e cujas últimas manifestações se 
acham nas mudanças políticas recentes da Europa Oriental (1989) e da União Soviética (1991). A 
expressão se aplicaria a regimes políticos tais como os que existem atualmente, por exemplo, na 
Espanha, Brasil e Polônia. Apesar de suas muitas diferenças, esses países têm pelo menos uma 
condição em comum: a derrubada das ditaduras, conduzindo à restauração de uma democracia que 
nunca foi realmente sólida nas tentativas anteriores de implantação. Segundo seu argumento, as 
"novas democracias" são democracias em construção, nas condições políticas de um processo de 
transição que tornou inevitável uma mistura com importantes heranças do passado autoritário. Estão 
em construção também nas circunstâncias criadas por uma época de crise social e econômica que 
acentua a influência de situações de desigualdade social extrema, bem como de crescente 
desigualdade social. Em tais circunstâncias, novas democracias estão tomando formas institucionais 
peculiares, que colocam mais ênfase na delegação do que na representação (ou na participação).  

17 Leôncio Martins Rodrigues foi membro do Partido Socialista, fez parte da corrente trotskista, aderiu 
ao Partido Socialista Revolucionário e criou o Partido Operário Revolucionário (POR). Ao abandonar 
tais convicções, foi membro do ministério de Fernando Henrique Cardoso durante seu mandato 
presidencial.  
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A influência do pensamento desses autores auxiliou a balizar a noção de que o 

Estado ocupava um espaço amplo na conformação das relações sociais e trabalhistas 

no Brasil. O papel do mercado funcionaria então como espaço regulador dessas 

relações. Por outro lado, os valores do jornalismo norte-americano eram a grande 

baliza capaz de cimentar as relações entre sociedade e mercado, servindo de 

referência para a Folha.  

É por essa vertente ainda com traços marxistas, mas com conceitos mais 

liberais, que outra obra de referência sobre a história da Folha é construída. Folhas 

ao vento – análise de um conglomerado jornalístico no Brasil, de Gisela Taschner, 

publicada nos anos 1990, mas escrita como tese de doutorado em Sociologia pela 

USP, em 1987, consolida ainda mais a ideia de uma história pautada no processo de 

expansão tecnológica da empresa ao longo do regime militar. Ao retratar a Folha em 

um conglomerado de jornais e como parte de um grande grupo econômico de 

Comunicação, a obra aborda as empresas do grupo (e não apenas a Folha de S. 

Paulo), concentrando sua análise no processo de consolidação da indústria cultural 

brasileira entre os anos de 1960 e 1970, a partir da formação do Grupo Folha. 

No Brasil, as bases para a indústria cultural foram erguidas sob a égide de um 

regime governamental autoritário que, pela sua política econômica, proporcionou ao 

Grupo Folha sua expansão ao longo daqueles anos. A obra ainda vê a história da 

Folha muito mais ligada às questões econômicas do que às justificativas políticas, isto 

é, analisa a estrutura econômica para depois pensar na influência que o jornal 

exerceria no campo cultural como uma superestrutura. 

A autora foi orientada pelo filósofo e sociólogo da USP Francisco Weffort, de 

tendência marxista, considerado um dos principais críticos do arranjo político da 

esquerda no pré-1964, como demonstra em seu livro O populismo na política brasileira 

(1978). Weffort foi um dos autores uspianos, cujo pensamento constitui-se em 

importante vertente para o desenvolvimento da filosofia da Folha de S.Paulo. Isso 

porque seus estudos influenciaram as modulares correntes interpretativas sobre o 

peso do Estado no Brasil, que agiria de forma negativa nas relações de classe, 

retardando o aparecimento de uma sociedade civil pujante. O mercado seria o lugar 

no qual essas relações - profissionais, sociais e econômicas -  estariam mais aptas a 

se desenvolverem. Tais reflexões corroboraram para estruturar uma narrativa na qual 

um Brasil moderno, em contraponto com um Brasil arcaico, estava permanentemente 
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em luta. Esse pensamento auxiliou o discurso da Folha sobre a importância do Projeto 

Folha, do seu lugar de protagonista, da mentalidade gerencial e vanguardista na 

modernização do jornalismo brasileiro.  

O desenvolvimento dessa racionalidade capitalista e da mentalidade gerencial, 

como salienta Ortiz (1999, p. 54), introduzida na Folha a partir das transformações 

dos anos 1970 e 1980, também segue reflexões acerca dos pensamentos de Weber, 

quando se procurou entender o espírito burguês e a racionalização das atividades no 

interior de uma economia organizada unicamente com vistas à produção de bens de 

troca. A modernização das instituições e a forma como essa mentalidade gerencial 

acompanha os processos produtivos no jornalismo brasileiro podem ser entendidas a 

partir das formulações de outro intelectual uspiano, Cardoso (1972), em Empresário 

Industrial e Desenvolvimento Econômico no Brasil. Seus estudos procuraram 

descobrir como atuam os empreendedores numa economia que possui uma história 

diversa do capitalismo dos países centrais. 

Ao buscar entender o tradicionalismo e a renovação da mentalidade dos 

empresários brasileiros, Cardoso (1972) sugeriu uma distinção entre o capitão de 

indústria - principal empresário dos anos 1940 e 1950 - e o manager - empresário a 

partir dos 1960. O primeiro era marcado mais pela “usura” do que pela exploração 

metódica e racional da força de trabalho. Caracteriza o empresário pioneiro, “que tira 

dinheiro de pedra”, atua de forma empírica, utilizando procedimentos aventureiros que 

desembocam em práticas de manobra de mercado. “A preocupação em tirar proveito 

das facilidades oficiais caracteriza a mentalidade econômica deste tipo de capitães de 

indústrias” (ibid., p. 144). Já o manager, ou homem de empresa, preocupa-se com a 

reorganização técnica, administrativa e com o aumento de sua eficácia. “Metodização 

do trabalho, especialização da base tecnológica da produção, expectativa de lucro a 

prazos médios e espírito de concorrência são as características básicas das 

preocupações do homem de empresa” (ibid., p.150).  

Para Ortiz (1999), a contraposição entre esses dois tipos ideais, capitão de 

indústria e manager, permitiram caracterizar a mentalidade capitalista do 

empreendedor numa sociedade como a brasileira, mostrando como aqui se 

misturaram na mesma categoria o espírito de cálculo e o oportunismo, o moderno e o 

tradicional (ORTIZ, 1999, p. 57). Mesmo com suas apropriações, a indústria cultural 
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não escapou a esse processo de transformação; os capitães de indústria dos anos 

anteriores devem ceder lugar ao manager. 

Ortiz argumentava que nesses conglomerados formados na indústria cultural 

os empresários contrabalanceavam sua vontade individual, submetendo-a à 

racionalidade da própria empresa. A Folha de S.Paulo foi na área jornalística um 

exemplo de uma empresa que se definiu a partir dessa racionalidade gerencial nos 

anos 1960, quando se articulam esses processos de produções. O Projeto Folha, já 

nos anos 1980, sacralizou essa forma gerencial, associando aos meios de produção 

terminais, copydesk, redatores, recrutamento de profissionais e padronização de 

estilo. Como afirmou Otávio Frias Filho, em entrevista a Gisela Goldenstein Taschner:  

 
  

“Temos combatido a ideia de que o jornalismo tem uma missão a 
cumprir, no sentido mais político-partidário ou romântico, meio místico, que 
existe em torno disso: a missão da imprensa. A gente procura ver a imprensa 
como um serviço público prestado por particulares, daí a gente estar sempre 
procurando saber onde está o interesse do leitor e vamos satisfazer esse 
interesse – porque a gente quer fazer um jornalismo mais exato, mais agudo, 
mais agressivo, a gente quer vender mais jornal, subir sua circulação” 18 

  
 
A partir dessa mesma mentalidade econômica e comercial, os livros O 

adiantado da hora: a influência americana sobre o mercado brasileiro (1990); Mil Dias: 

os bastidores da revolução em um grande jornal (1988) e Mil Dias: seis mil dias depois 

(2005), de Carlos Eduardo Lins da Silva, retrataram desde a influência que o 

jornalismo brasileiro teria sofrido ao assimilar os processos jornalísticos norte-

americanos à experiência do autor na condução e implantação do Projeto Folha. As 

últimas obras são, inclusive, frutos de sua tese de doutoramento e de livre docência 

pela Universidade de São Paulo (USP), orientada pelo professor José Marques de 

Melo19.  Ao longo de sua carreira, Marques de Melo desenvolveu trabalhos com temas 

voltados para a ciência da Comunicação: o jornalismo brasileiro, gêneros jornalísticos, 

folk comunicação e o pensamento comunicacional latino-americano. Sob essa 

perspectiva dos estudos da Comunicação, em seus relatos Silva fez novamente 

                                            
18 Entrevista de Otavio Frias Filho, editor chefe a Gisela Goldenstein Taschner, em “Folhas ao Vento: 
Contribuição ao Estudo da Indústria Cultural no Brasil, tese de doutoramento, FFLCH, USP, 1986, p. 
155. 

19 Parte das interpretações de Carlos Eduardo Lins da Silva advém das obras de José Marques de 

Melo, tais como A opinião do Jornalismo Brasileiro, Petrópolis: Vozes, 1985, e Comunicação no Brasil: 
Transição sem mudança, Campinas: Papirus, 1986. Ambas as obras editadas na década de 1980.    
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apropriações e concepções sobre a história da Folha por um viés mercadológico, 

sendo as transformações técnicas vinculadas aos conceitos jornalísticos advindos dos 

americanos. 

Se, como enfatiza o autor nas referidas obras, para a Folha foi necessário jogar 

pelas leis do mercado, não há como negar, por outro lado, que o mercado brasileiro é 

diferente do norte-americano, e suas necessidades não são exatamente as mesmas. 

Aqui, o jornalismo confunde suas atribuições não somente com as exigências ligadas 

ao interesse público, mas transborda as suas competências interferindo em outras 

esferas, como a policial e a judicial.  Ao assumir os modelos jornalísticos norte-

americanos, a Folha de S.Paulo procurava enfatizar seu papel de cão de guarda, de 

“olho” no governo e não “a serviço” dele (watchdog role); mostrar uma autocrítica 

pública (ombudsman); e sua estreita relação com o mercado. Ao assumir no atacado 

princípios já consagrados nos Estados Unidos, o jornal utilizava-os internamente em 

suas práticas profissionais, mas com vieses muito mais políticos.  

Para reforçar esse discurso modernizador da Folha, os trabalhos acadêmicos 

desenvolvidos por Carlos Eduardo Lins da Silva demonstraram que o jornalismo no 

Brasil adaptou conceitos e valores norte-americanos como sua principal influência, 

tornando sua prática uma “evolução” para o capitalismo brasileiro.  Apesar de 

reconhecer as distinções entre as duas culturas, analisando que o jornalismo brasileiro 

não é o jornalismo americano feito no Brasil, mas que possui um acúmulo de 

experiências construídas a partir de outros matizes, como o regionalismo brasileiro e 

o jornalismo europeu, estabeleceu-se um sentido hegemônico para os preceitos norte-

americanos. O termo hegemônico é entendido na acepção gramsciana, que indica 

haver uma aceitação generalizada desses valores e conceitos no jornalismo brasileiro, 

mesmo a partir dos críticos desse modelo.  Não ocorreria uma dominação de ideais, 

que são impostos, mas haveria uma interação na qual uma concepção de mundo 

prevaleceria sobre as demais, não as anularia.  

Tal argumento perpassa a interpretação de Williams (1979, p. 119), que aplicou 

à sociologia da cultura o conceito de hegemonia de Gramsci. Para o autor, um padrão 

de pensamento se impõe e é aceito por um conjunto de indivíduos, ainda com nuanças 

diferenciadoras em relação aos conceitos constituintes originais, provocadas por 

ações daqueles que se opõem ao pensamento ou dos que o entendem e o interpretam 

de forma diferente. Para Silva (1990), é a partir do conceito de hegemonia que se 
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pode entender que o jornalismo brasileiro aceita o modelo norte-americano. Segundo 

o autor, prevalece, no entanto, a imagem de autonomia da Folha de S.Paulo, que 

redefiniu os conceitos americanos a partir de suas próprias interpretações. 

O mesmo discurso ocorreu em outra obra, Eles mudaram a imprensa (2003), 

organizado por Alzira Alves Abreu e escrito em parceria com Fernando Lattman-

Weltman e Dora Rocha, cuja compilação de depoimentos sobre a história de 

modernização de veículos de comunicação, entre eles a Folha de S.Paulo, não se 

aprofunda em versões mais contestadoras sobre os acontecimentos históricos, mas 

consagra as narrativas oficiais das empresas jornalísticas.  Na abertura, os autores 

já apresentam o objetivo da obra: 

 
   

“Neste livro estão reunidos os depoimentos de seis jornalistas que, 
na qualidade de diretores de redação, tiveram uma participação fundamental 
na reformulação ou na criação de órgãos de imprensa brasileiros nas últimas 
três décadas do século XX. As inovações por eles introduzidas tiveram 
repercussão em toda a imprensa do país e contribuíram para desenhar a face 
que ela tem hoje. É certo que a decisão de iniciar o processo de mudança 
coube aos proprietários dos meios de comunicação, em uma conjuntura 
político, econômica e de transformação tecnológica que exigia a introdução 
de alterações, não só na construção, na linguagem, na apresentação gráfica, 
na transmissão, enfim, da notícia, como na organização das redações e na 
própria gestão das empresas. Foram os proprietários que escolheram os 
jornalistas que iriam conduzir essas reformas.” (ABREU, 2003, p. 07). 

 
 

Os autores esclareceram que o desenvolvimento do livro ocorreu a partir de um 

desdobramento de uma pesquisa científica iniciada em 1997, cujo tema era a 

influência da mídia na transição democrática no Brasil nos anos 1970-1980. A ideia 

de fazer essa compilação surgiu após entrevistarem 57 profissionais da imprensa do 

Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Porto Alegre. A intenção foi editar um material 

sobre os agentes reformadores da imprensa nacional, focalizando órgãos de grande 

circulação nacional que se destacaram entre as duas décadas e que se mantiveram 

com peso perante a opinião pública.  

É interessante notarmos que os autores relatam preocupação em confirmar a 

importância do papel dos jornalistas reformadores da imprensa nacional nos anos 

1970 e 1980 – entre jornais e revistas. Para tanto ouviram a opinião de outros 

jornalistas, seus “próprios contemporâneos”, e, independente de simpatias pessoais, 

houve o reconhecimento de que aqueles nomes haviam liderado as mudanças nos 

periódicos que lhes interessavam (ABREU, 2003, p. 08). Não houve para aferir a 
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escolha dos profissionais selecionados, um questionamento ou um entrelaçamento de 

atores de outras gerações ou que não fossem pares dos profissionais que estavam 

sendo relatados.  

Pelos conceitos de polifonia e dialogismo de Baktin (1999), que permitem nos 

identificarmos nas múltiplas estratégias discursivas que compõem as relações de 

força numa determinada conjuntura histórica, os discursos são palcos nos quais os 

atores sociais disputam a hegemonia das representações simbólicas que passam a 

dar sentido ao que chamamos de realidade. Essas narrativas não transcendem o real, 

mas fazem parte da institucionalização de hábitos e crenças, assim como o seu uso 

estratégico ajuda a romper com padrões valorativos institucionalizados, fazendo parte 

da construção social da realidade. Sem esse dialogismo não haveria mais a 

necessidade de um apelo ao outro, do diferente – da oposição àquilo que estamos 

nos referindo -, pois esses mecanismos internos funcionariam como um selo de 

referência, uma chancela, uma marca própria.   

Apesar dessa ausência de um viés mais crítico, os autores resguardaram-se 

quanto ao conteúdo da obra, eximindo-se da responsabilidade quanto aos 

desdobramentos do material: 

 
 

“Esses jornalistas certamente tiveram papéis diferentes no que 
estamos chamando de mudanças na imprensa brasileira. Essas diferenças 
se explicam seja pela estrutura hierárquica das empresas, seja pelo momento 
político em que a modernização foi iniciada em cada uma delas, seja pela 
capacidade inovadora das próprias lideranças. De qualquer forma, para os 
estudiosos da mídia, seus depoimentos representam um material 
extremamente rico, que permite reconstruir diferentes fases da evolução da 
imprensa no Brasil nas últimas décadas, mas também reconhecer os 
pensamentos e os valores de jornalistas de reconhecida importância em seu 
meio profissional” (ABREU, 2003, p. 09). 

 

 
Dentre os materiais por nós pesquisados, um dos primeiros que se 

aproximaram de um viés mais analítico sobre as retóricas de modernização da Folha, 

a partir da década de 1980, observando tanto as mudanças técnicas quanto suas 

apropriações político-econômicas, foi apresentado pela pesquisadora Maria Margarita 

Londoño Vélez (1985), em sua dissertação de mestrado defendida pela USP As 

Folhas do diário – um estudo dos gêneros jornalísticos e das mudanças na Folha de 

S.Paulo, também orientada por José Marques de Melo. Vélez (1985) enfatizou que as 

transformações ocorridas no jornal no período não foram nem simples, nem neutras. 



44 
 

 
 

Seu processo de execução trouxe consigo uma concepção polêmica, na medida em 

que era um jornal tradicionalmente “conservador”, mas que se colocava como sendo 

“apartidário, pluralista, crítico e moderno” (ibid., p. II). 

Vélez (1985) observou que na produção da Folha havia um ensino cristalizado 

do que era jornalismo, materializado no Manual Geral de Redação, um dos pilares do 

Projeto Folha, cujo conteúdo detalharemos nos próximos capítulos. O Manual 

interagia com as futuras linhas de pensamento neoliberais que seriam definidas 

também por correntes uspianas: 

 
 

“[...] seguindo uma linha de pragmatismo cômodo, decide optar por 
uma formulação intermediária que por um lado possibilite o trabalho de seus 
jornalistas e por outro não comprometa o jornal com posições moralistas e 
ingênuas, tão pouco próprias de um jornal liberal e moderno como a Folha 
quer ser” (VÉLEZ, 1985, p. 40). 

 
 
Ao evidenciarmos os mecanismos narrativos empregados nas retóricas de 

modernização do jornal com o Projeto Folha, nosso objetivo foi mostrar como o jornal 

promoveu, através da autoridade acadêmica, metodologias que lhe proporcionaram 

ressaltar o que se queria relatar, e não apagar rastros. A Folha sempre viveu de 

rupturas, nunca de continuidades. Sua história fora marcada por interrupções e 

apagamentos que englobaram desde a direção da empresa à linha editorial. Como 

salientou André Bonsanto Dias (2014, p. 42), perceber como o jornal utilizou-se de um 

passado para construir suas narrativas no presente é apreender seus jogos políticos 

para a construção de uma imagem perante o seu leitorado. Mecanismo que pretendia 

evidenciar como o jornal queria ser visto e lembrado e o que, pelo esquecimento, não 

queria que fosse reconhecido. 

Neste capítulo, nossa intenção foi trazer uma amostragem de exemplares para 

demonstrar a forma de execução da narratologia que a Folha utilizou para realinhar 

sua história e promover-se como a protagonista da modernização do jornalismo no 

Brasil. Há uma variedade muito maior de materiais, que envolvem teses, livros, entre 

outras obras, que contam a trajetória da Folha e servem para divulgá-la e perpetuar 

sua ótica como sendo o ângulo verdadeiro. Nessa fase do trabalho, nos propusemos 

apenas a analisar os mecanismos retóricos que sustentaram os pilares do Projeto 

Folha, para que pudéssemos, no próximo capítulo, entrar em seus parâmetros 

constituintes.  
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CAPÍTULO II: O PROJETO FOLHA E SUAS CARACTERÍSTICAS 
ESTRUTURANTES  

 

 

“[...] o jornal experimentou uma mobilização interna sem precedentes. 
Impôs-se, ao país inteiro, como uma das principais forças formadoras de 
opinião pública. Conquistou um importante crédito de confiança junto à 
sociedade civil. [..]Depende do nosso trabalho levar a Folha até a sua 
maturidade jornalística ou fazê-la regredir, desperdiçando uma oportunidade 
talvez única. Temos em nosso favor a ausência de preconceito, uma posição 
política aberta e que encontra ampla ressonância na opinião pública, uma 
disposição para crescer e mudar a ainda relativa estagnação em que se acha 
a maioria dos demais grandes jornais. Sobretudo, temos atrás de nós uma 
empresa economicamente sólida, financeiramente saudável e que vem 
adotando uma atitude crescentemente agressiva no setor publicitário e 
comercial. É a situação privilegiada da empresa que tem assegurado a 
autonomia política e a contundência editorial da Folha. Temos contra nós 
graves problemas de estrutura jornalística. [...]” (ANEXO A) (FSP, 1984).   

  
“[...] o desenvolvimento ao Projeto que orienta a Folha depende 

sobretudo de duas coisas: de que ela se caracterize de maneira original como 
uma publicação com imagem pública ostensivamente diferenciada e de que 
se torne um produto de mercado indispensável ao público pela quantidade do 
serviço de interpretação, de opinião e - principalmente - de informação que 
produzir. [...] A execução deste Projeto, nesta fase de maior competição 
técnica em que as variáveis se multiplicaram e se tornaram mais complexas, 
exige uma energia inesgotável e uma grande disposição para ser exigente, 
cada um com seu próprio trabalho e todos com o trabalho de equipe. O 
jornalismo não é mais artesanato, mas uma atividade industrial que reivindica 
método, planejamento, organização e controle [...]” (ANEXO C) (FSP, 1985).   

 
 

As epígrafes acima demonstram as bases que constituíram o Projeto Folha nos 

anos 1980. A primeira mostra os moldes de 1984 cuja tônica derivava-se de uma 

lógica de mercado que daria sustentação a uma visão de negócios alicerçada na 

informação e na credibilidade. Teoricamente, esses deveriam ser os princípios 

técnicos que forjariam sua imagem modernizante, para propagandear a Folha como 

vitrine do jornalismo moderno no Brasil. Intrinsecamente seus parâmetros 

organizacionais remetiam a intenções mais centralizadas, políticas e austeras, como 

demonstraram as linhas editoriais do projeto no período 1985-1986, cujo objetivo fora 

fazer um balanço dos três primeiros anos de execução do PF. Essa era a metodologia 

que o caracterizava com um discurso interno bem diferente do que o proposto 

externamente por seus dirigentes.  

A proposta deste segundo capítulo é enfatizar a criação do Projeto Folha, 

revelando seus fundamentos organizacionais a partir de um viés político e abordando, 
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assim, um diferente ângulo de interpretação diante da sua formação. Nosso objetivo 

com essa explanação foi dar luz a esse mecanismo retórico utilizado pela Folha, a fim 

de demonstrar como sua utilização serviu para encobrir os métodos centralizadores, 

hierárquicos e autoritários usados no PF. Externamente, as retóricas de modernização 

funcionaram como uma vitrine para o jornal, mas, internamente, serviram para atenuar 

sua execução.  

A intenção dos idealizadores do Projeto, ao buscar o lugar do grande 

protagonista do jornalismo brasileiro, atuando como seu condutor social e adotando a 

modernização com ênfase na racionalização e na organização da estrutura 

jornalística, forjaram uma intensa teia discursiva, para propagandear sua narrativa 

política como o baluarte da modernização jornalística no Brasil.  

Na defesa do Projeto Folha, e para assegurar seu protagonismo, o jornal 

utilizou como argumento a adoção da sua metodologia autoritária de modernização 

como sendo o caminho mais rápido para suprir o atraso das redações brasileiras. Foi 

nesse sentido que a Folha apresentou as técnicas do jornalismo norte-americano 

como o modelo a ser seguido. Defendemos que foram utilizados outros procedimentos 

para assegurar o sucesso dessa empreitada. Neste capítulo, vamos examinar os 

traçados do Projeto Folha em suas diferentes etapas, para expormos os parâmetros 

que traçaram sua formação.  

As primeiras discussões para a elaboração do projeto iniciaram-se nos anos 

1970, mas sua implantação efetiva ocorreu nos anos 1980. Três são os marcos que 

estabeleceram sua criação: (i) a publicação do texto A Folha depois da campanha das 

Diretas Já; (ii) a entrada de Otavio Frias Filho20, filho do proprietário do jornal Octávio 

de Oliveira Frias, no comando da redação, e (iii) a implantação do Manual Geral da 

Redação. Essa tríade, em 1984, compusera as principais estratégias que nortearam 

as mudanças no jornalismo da Folha (FRIAS FILHO, 1988, p. 39).  

O Projeto Folha foi estruturado a partir de seis documentos desenvolvidos em 

diferentes épocas: Levantamento de Pontos Indicativos de Posição Editorial e 

Avaliação Sintética do Momento Político (1978); A Folha e Alguns Passos que é 

Preciso Dar (1981); A Folha em Busca do Apartidarismo, Reflexo do Profissionalismo 

(1982); A Folha Depois da Campanha das Diretas-Já (1984); Novos Rumos - 1985-

                                            
20 Apesar de sua formação em Direito, atuava desde os 18 anos como membro do Conselho Editorial. 
Aos 27 anos, porém, a partir de uma solicitação de seu pai, assumiu o controle da redação, como 
diretor-executivo, em 24 de maio, em 1984. (FRIAS FILHO,1988, p. 39).   
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1986 (1985) e A Folha em busca da excelência – 1986-1987 (1986). (SILVA, 2005, p. 

97). 

Traçaremos a seguir um perfil de cada um desses documentos, a fim de mostrar 

parte dos componentes políticos que os forjaram. 

 

 

2.1 Pontos Indicativos da Folha: um posicionamento à esquerda 
  

As ações de abertura política que surgiram, no final dos anos 197021, foram 

acompanhadas por discursos conciliadores entre a Folha, o governo e as elites 

brasileiras, que formavam seu principal leitorado. Esse movimento transpareceu para 

a opinião pública uma falsa noção de que ocorria uma transição gradual e pacífica 

entre os domínios do governo militar e os processos democráticos (KUCINSKI, 1998; 

KUSHINIR, 2004).  

Essa foi uma manobra que serviu aos interesses da Folha e, ao mesmo tempo, 

foi apoiada por uma parcela significativa, tanto dos jornalistas quanto de correntes de 

esquerda. Isso porque muitos profissionais de São Paulo, que faziam parte do 

sindicato, eram filiados a partidos comunistas ou a correntes que deram origem ao 

Partido dos Trabalhadores (PT) (ROXO, 2007, p. 09-11). E essa forma de transição 

gradual ajustava-se à política da "frente democrática" proposta pelo Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), tendo a ver, inclusive, com a criação da seção 

“Tendências/Debates”, na página três, de Opinião, da Folha, criada por Cláudio 

Abramo, quando reformulou o jornal nos anos 197022. Para o PCB, a política de 

                                            
21 Após um período de grande repressão e censura, com os decretos dos Atos Institucionais (AI-2 e AI-
5), que traziam a extinção dos direitos civis e perseguições políticas, no final dos anos 1970 ocorreu 
um desgaste do governo militar. As eleições municipais de 1974 deram os sinais desse 
enfraquecimento com a vitória dos candidatos de oposição nas principais capitais do Brasil. Os 
assassinatos do jornalista Wladimir Herzog (1975) e do operário Manoel Fiel Filho (1976) nas 
dependências do Exército acentuaram a reaproximação entre instituições ligadas a profissionais 
liberais, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Agência Brasileira de Imprensa (ABI) e o 
Sindicato dos Jornalistas, além da cúpula da Igreja, na luta pela redemocratização. Em São Paulo, as 
manifestações públicas com passeatas estudantis (1977) e comícios pela anistia dos presos políticos, 
o fim da censura prévia, greves operárias e o fim do AI-5 (1978), e a própria lei de Anistia Política (1979) 
reivindicavam autonomia em relação às forças políticas tradicionais.  (ROXO, 2012).  
22 Ao ser nomeado como diretor de redação, na década de 1970, Cláudio Abramo trouxe profissionais 
renomados no mercado, entre eles: Jânio de Freitas, Luiz Alberto Bahia, Newton Rodrigues, Alberto 
Dines, Paulo Francis e Oswaldo Peralva. O novo estilo fora percebido nos editoriais publicados em 
1974. Foi a primeira vez que o jornal fez uma referência ao golpe militar como “movimento” e não uma 
“revolução” (MOTA E CAPELLATO, 1981, p. 220-221). É neste contexto que, em junho de 1976, foi 
criada a seção “Tendências/Debates”, cujo objetivo era abrir espaço para diferentes correntes políticas. 
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alianças era um meio de ampliar o setor industrial, fomentar o mercado e, com isso, 

fortalecer o proletariado:  

 
 
“O projeto liberal de Cláudio Abramo deu à Folha a página três, 

debates e ideias, e um papel proeminente na abertura democrática. Por isso 
ele não hesitou em se apoiar de algumas experiências da imprensa 
alternativa, que havia atingido seu apogeu na época. Entre elas, a 
constituição de um Conselho Editorial que refletisse a sociedade civil e a 
definição de alguns princípios editoriais referenciados no interesse público. O 
texto do projeto da política editorial de Cláudio Abramo, por exemplo, poderia 
ter sido copiado de Movimento23 [...]” (KUCINSKI, 1998, p. 77-78). 

 
 

 Esse papel de mediador, em muitos momentos, coube a Cláudio Abramo, pois 

o jornalista serviu para apagar, em parte, o ranço conservador do Grupo Folhas, 

exposto claramente na Folha da Tarde. Porém, também auxiliou o jornal a ajustar-se 

dentro de uma transição sem percalços, que tanto agradava à elite conservadora 

brasileira, fundamentalmente, e aos donos dos grandes jornais. O jornalista Pedro del 

Picchia, em depoimento ao Projeto História Oral da Folha e em informação verbal,24 

explicou que era na figura de Cláudio Abramo que a Folha esperava essa mediação 

entre os dogmas da esquerda e da direita, “de modo que não se noticiasse tão pouco 

que parecesse covardia e nem tanto que parecesse provocação” (ABRAMO. In: 

PILAGALLO, 2012, p. 219). 

Esse tom conciliador de Cláudio Abramo, chefe de redação na época, 

proporcionou o cenário ideal para o jornal propor a criação do Conselho Editorial, um 

órgão deliberativo que funcionou entre os anos de 1978 e 1984 (quando Otavio Frias 

Filho assumiu o comando da redação). O Conselho era formado por jornalistas, 

diretores e membros consultivos e organizado para analisar a conjuntura política e 

                                            
A Folha passa a contar com colaboradores, entre eles: Bresser Pereira, Fernando Henrique Cardoso, 
Almino Affonso, Miguel Arraes e Jorge Cunha Lima, que eram intelectuais ligados aos postulados de 
esquerda (ROXO, 2012). 

23 O jornal Movimento foi criado, em junho de 1975, pelo jornalista Raimundo Pereira Rodrigues, cujos 
proprietários eram seus próprios jornalistas. Para lançá-lo, dois meses antes de sua primeira edição, 
foi realizada uma campanha de arrecadação para gerar fundos, dando início a esse projeto de imprensa 
alternativa. O semanário circulou até 1981 e foi um importante veículo da mídia alternativa paulista e 
brasileira. Formado por pessoas do jornal Opinião, compôs o seu Conselho Editorial com pessoas que 
tiveram destaque na área política ou social. Visava atingir as classes populares, para acompanhar de 
perto as lutas urbanas por melhores condições de vida no país. (KUCINSKI,1998;  PILAGALLO, 2012) 

24 Depoimento à autora em 24 de abril 2017 (Apêndice A). 
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econômica do país, criticar o desempenho jornalístico da Folha e recomendar linhas 

de ação editorial futura (SILVA, 2005, p. 96). Por fim, o jornal estaria próximo de 

experimentar uma linha editorial mais à esquerda, com a publicação de Levantamento 

de Pontos Indicativos de Posição Editorial e Avaliação Sintética do Momento Político, 

considerado um projeto editorial extraoficial, editado em 1978, cujas preocupações 

eram as desigualdades econômicas e sociais em que o país se encontrava. 

Esse documento, para Carlos Eduardo Lins e Silva (2005), não traduzia os 

postulados do jornal. Com poucas menções técnicas dos procedimentos jornalísticos, 

“poderia ser um programa de ação para um partido político, uma plataforma de ação 

para um candidato a cargo público. Nesse aspecto, assemelha-se muito ao ‘Programa 

de Ação25’, de 1948” (SILVA, 2005, p. 99). Para o jornalista, não caberia como um 

projeto editorial, como seria realmente desenhado anos mais tarde, em 1984.  

Essas aproximações e congruências ideológicas, em termos organizativos, 

possibilitaram aos jornalistas criarem dentro das redações instâncias reguladoras que 

os representassem perante os patrões. Os Conselhos Consultivos de Representantes 

das Redações (CCRR) foram criados em 1978, ano em que a direção do Sindicato 

dos Jornalistas de São Paulo passou a dar mais ênfase à identidade de classe dos 

jornalistas e a questões sindicais, como greves, mobilizações, direitos trabalhistas que 

se tornaram mais presentes no dia a dia da categoria (ROXO, 2007, p. 09-11). Daí a 

influência de líderes de outras categorias de trabalhadores, como os metalúrgicos, os 

bancários, etc., que começavam a se mobilizar sobre os jornalistas do Sindicato dos 

                                            
25 O Programa de Ação da Folha foi instituído, em 1948, pelo empresário e gestor José Nabantino 
Ramos, um dos proprietários da Folha S/A. O material serviu de base para um processo pioneiro de 
modernização da Folha de Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite. Com a proposta de um 
ajustamento entre “teoria e prática”, o programa possuía o objetivo de tornar as Folhas um produto 
mais rentável. Durante essa fase foram introduzidas as primeiras normas de redação, cuja finalidade 
fora dar mais eficiência ao jornal. Para estimular a produção, um dos parâmetros adotados foi a 
premiação por “centimetragem de coluna”, admitindo-se um processo simples para sua execução: 
quem escrevia mais ganhava uma compensação salarial extra. Havia também um estímulo à 
racionalização do trabalho jornalístico, com a adoção do deadline. Foi assim, a partir de medidas 
austeras, que se passou a gerenciar uma empresa de atividades jornalísticas, cujo produto primordial 
era a informação e não mais os comentários, as crônicas e os artigos, elementos estruturalmente 
opinativos. O programa definiu três normas para a confecção dos jornais: (i) objetividade; (ii) 
fidedignidade da informação; e (iii) princípios ideológicos norteadores da linha editorial. A partir desses 
parâmetros, o programa conservara a posição do jornal como “centrista, antioligárquico e reformista”, 
o que definia sua filosofia e doutrina política. (MOTA E CAPELATO, 1981, p. 132-139). Apesar de Silva 
(2005) renegar o caráter técnico das transformações ocorridas na Folha a partir das reformas de 
Nabantino, foi nesse período que se começou a pensar parâmetros mais técnicos dentro dos jornais 
que viriam a compor a Folha de S.Paulo, cujos periódicos seriam unificados em 1960, na gestão de 
Frias e Caldeiras.  
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Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP). Foi dessa forma que 

sindicalistas e intelectuais, como os sociólogos Francisco Weffort, Albertino Torres e 

Francisco Oliveira, notórios pesquisadores e estudiosos da USP sobre a luta dos 

trabalhadores, tornaram-se ativos frequentadores do jornal do sindicato, o Unidade. 

(ibid., p.179). Essas conjunturas nos levam a crer que os projetos editoriais seguintes 

da Folha foram elaborados a partir de preocupações com todos esses movimentos de 

mobilizações que ganhavam força dentro e fora das redações dos jornais de São 

Paulo.  

 

 

2.1.1 A Folha e seus padrões de profissionalismo 
 

A economia brasileira, ainda no final dos anos 1970, se apresentava em 

profunda recessão. Trabalhadores e jornalistas influenciados por correntes políticas e 

sindicais buscavam a recuperação das perdas salariais impostas pelo 

escamoteamento da inflação. Nesse cenário, em 23 de maio de 1979, os jornalistas 

de São Paulo entraram em greve. No início dos anos 1980 a memória do movimento 

ainda parecia estar viva entre os dirigentes da Folha de S. Paulo. Entre as evidências 

encontram-se os termos do documento interno A Folha e Alguns Passos que é Preciso 

Dar, elaborado em 1981. 

Antes de entrarmos nos parâmetros do documento, vale ressaltarmos alguns 

dos pontos do movimento grevista. A greve foi deflagrada após uma assembleia que 

contou com a presença de 1.692 jornalistas de São Paulo, o que significava uma 

aprovação de 90% da categoria (SJESP, 1979 a; b; c; d). Praticamente todos os 

jornalistas dos grandes jornais aderiram ao movimento, entre eles, Folha de S.Paulo 

e o Estado de S.Paulo. Na redação da Folha, a greve obteve grande índice de 

participação, inclusive de editores e repórteres especiais. Cláudio Abramo, chefe de 

redação no período, não o apoiou diretamente, por não concordar com seus termos, 

mas também não trabalhou nos dias de paralisação. (ABRAMO, 1988).  

Os profissionais reivindicavam 25% de aumento salarial e imunidade para os 

membros do CCRR, que vinham sendo sistematicamente demitidos. (SJESP, 1981). 

Sem acordo entre os sindicatos patronais e o SJSP, após três dias de negociações, o 

Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo julgou a greve ilegal. A decisão 

obrigou os jornalistas a voltarem ao trabalho. Com a paralisação nada se conseguiu, 
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mas começaram as retaliações. Demissões que atingiram cerca de 200 jornalistas em 

todas as redações três semanas após o fim da greve (ROXO, 2012; SJESP, 1981). 

Após esse período de turbulências para reorganizar a redação, o projeto 

editorial de 1981, A Folha e alguns passos que é preciso dar (ANEXO D), definiu como 

método de ação três conceitos: informação, interpretação e pluralidade. Para auxiliar 

os jornalistas na execução de cada um desses parâmetros, dividiu o documento em 

três partes distintas: 1) Um tipo de jornal; 2) Um ponto de passado e de futuro e 3) Os 

passos necessários (ANEXO D). Com essa atitude, a Folha buscava mostrar-se como 

um produto confiável, tanto para o mercado como para seus leitores.  

A intenção era informar para seus públicos (internos e externos), em termos 

editoriais, que havia superado os traumas gerados pela greve dos jornalistas, em 

1979. Em nossa avaliação, os termos utilizados nos textos refletiam algo muito maior 

que simples definições estilísticas. Indicavam que a Folha se utilizava do discurso 

sindicalista proposto durante a greve para, num ato de defesa própria e de seu 

leitorado, justificar e autorizar as suas ações autoritárias.  

 
“[...] o núcleo dirigente do jornal (editores, subeditores, diretores de 

Sucursal e correspondentes no exterior) precisa estar consciente e 
capacitado para impedir qualquer arranhão na linha de independência que 
vimos trilhando. Trata-se de aprofundar essa característica numa conjuntura 
em que ela será atacada, em que interesses de variada natureza (legítimos, 
de resto, se postos em seu leito adequado) tentarão introduzir-se em nossas 
páginas com intenções hegemônicas ou excludentes do livre curso de 
opiniões e em prejuízo do registro isento dos fatos. A manutenção do princípio 
da independência, portanto, exige uma atitude firme e justa, sem hesitações 
quanto à sua aplicação. Não se trata, frisamos, de estabelecer no jornal 
qualquer discriminação ideológica ou política na seleção de temas a serem 
abordados ou de pessoas que conosco trabalhem, mas de manter a linha 
independente do jornal, sem concessões de quaisquer espécies. O que 
propomos, então, para esta nova fase que vivemos? É nossa convicção de 
que existe, já consolidado, um projeto do jornal, apenas esboçado neste 
documento, mas claramente desenhado nos últimos anos.” [original sem 
grifos] (ANEXO D) (FSP, 1981). 

 
 

Além dos objetivos mencionados, outro propósito do veículo era se consolidar 

como influenciador político, ao repercutir os acontecimentos nacionais. Por esse 

motivo, no primeiro texto, Um tipo de jornal, a Folha se proclamava “independente” e 

ressaltava sua representatividade:  

 
 
“[...] um jornal independente, confiável naquilo que publica e cujas 

atitudes devem ser permanentemente levadas em consideração. Vem 
escrevendo de modo cada vez mais nítido o seu papel real na cena política, 
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preenchendo a função de um órgão liberal-progressista, ou seja, numa só 
frase: partidário dos princípios e métodos legados pelo liberalismo político e 
preocupado com a necessidade de introduzirmos reformas pacíficas, mas 
profundas no capitalismo brasileiro [..]” [original sem grifos] (ANEXO D) (FSP, 
1981). 

 
 

Em todos os três textos, a Folha continuava a reafirmar sua conduta como um 

veículo influente na sociedade.  

 
 
“Podemos dizer que o projeto vem dando certo: é indubitável que 

a Folha é hoje um jornal mais influente, mais forte e mais conhecido do que 
era na década passada e mesmo nas décadas anteriores. Parece 
especialmente fora de dúvidas que a Folha vem prestando, de forma 
concreta, um serviço útil à democracia pela publicação honesta dos fatos e 
pela divulgação de um amplo painel de ideias, em artigos ou em debates 
realizados no jornal” (FSP, 1981). 

 
 

A retórica autoritária desdobra-se com maior intensidade no terceiro texto Os 

passos necessários, pois exigia que jornalistas que ocupassem cargos de chefia 

abraçassem o projeto como uma “missão a ser cumprida a cada dia” - PROJETO 

EDITORIAL, 1981 - (FDS, 1981). Por esse motivo, o nível das exigências seria 

elevado ao máximo. Começa aí o início do processo de cobranças, que será 

consolidado a partir da instalação do Projeto Folha, concluído em 1984. Esse foi o 

primeiro passo para um leque de exigências implantadas na redação, para que se 

cumprissem os padrões de modernidade que levariam o jornal a atingir, nas palavras 

de seus interlocutores, o rumo certo.   

 
 
“[...] sugerimos que todos os que exerçam cargos de chefia ou 

funções de confiança façam uma opção permanente – disponham-se a 
abraçar em determinante o projeto do jornal como uma missão a ser cumprida 
a cada dia, com afinco, aplicação ou responsabilidade, ou que desistam do 
cargo, por discordância ou inapetência. [...] para os que optarem por 
permanecer no núcleo dirigente, deve ficar claro que se elevará o nível das 
exigências e das solicitações. Elevar a qualidade técnica, informativa, do 
jornal: essa é a meta. Os que chefiam devem tomar parte ativa na sua 
consecução assumindo todas as responsabilidades ligadas a esse esforço” 
[original sem grifos] (ANEXO D) (FSP, 1981). 

 
 

A partir dos textos publicados em 1981, a contratação de profissionais para os 

cargos de confiança passaria a seguir a linha de raciocínio de Otavio Frias Filho, que 

era até então membro do Conselho Editorial, mas filho de Octávio Frias de Oliveira, o 
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dono do jornal. Nesse aspecto, Frias Filho defendia como diretriz que, quando um 

jornal possuía um projeto político próprio, a direção deveria exigir solidariedade 

política dos que ocupassem cargos de confiança, porque a execução do projeto não 

poderia ser dissociada do fazer técnico do jornal (SILVA, 2005, p. 102). Por esses 

argumentos, entendia que o projeto político da Folha deveria coincidir com o projeto 

político individual do jornalista. Caso contrário, o profissional não poderia exercer 

funções executivas ou em qualquer outro setor. Em nosso entender, essa era uma 

medida castradora, pois, para se exercer uma profissão, não deve exigir de um 

profissional uma fidelidade ideológica. Acreditamos que, por princípios, os 

componentes pessoais e profissionais deveriam ser separados. 

Essa postura autoritária que ganhava força dentro da redação com o Projeto 

Folha vinha de encontro a um pacto informal de boa convivência, estabelecido desde 

os anos 1950 entre os donos de jornais conservadores e seus antigos jornalistas, 

muitos deles, oriundos do Partido Comunista. Para entendermos como esse novo 

projeto editorial procurava desarticular esses laços construídos há anos no jornalismo 

brasileiro é preciso retomar parte da História.   

Com Juscelino Kubitschek na presidência e sua política econômica 

desenvolvimentista, a indústria nacional cresceu na década de 1950. Essa medida 

proporcionou aos jornais se modernizarem, vislumbrando tanto o mercado como as 

disputas políticas. Com a modernização, o jornalismo literário e o de opinião 

praticados na época, e que advinham de um modelo francês (CHALABY, 2003), foram 

gradativamente substituídos, por um fazer jornalístico mais centrado em fatos, 

seguindo um estilo praticado nos Estados Unidos.  

Nesse período, para promover tais mudanças dentro das redações, os jornais 

argumentavam que precisavam de profissionais que estivessem engajados com o 

jornal, que fossem disciplinados e que estivessem aptos a se submeterem às novas 

“regras do jogo” (ABRAMO, 1988). Esses atributos eram muitas vezes associados aos 

militantes do Partido Comunista, cujos membros eram vistos como altamente 

capacitados e mantinham uma postura discreta, devido a uma longa tradição do 

partido na ilegalidade26.  

                                            
26 O Partido Comunista Brasileiro (PCB) foi fundado em 1922, mas durante a maior parte de sua 
existência operou de forma ilegal. Desde 1985 atua de forma legalizada. Antes desse período, somente 
em outras três ocasiões: entre março e julho de 1922; entre janeiro e agosto de 1927 e de outubro de 
1945 a maio de 1947 (ALBUQUERQUE E SILVA, 2007). 
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Foi nesse sentido de organização, disciplina e preparação que Albuquerque e 

Roxo (2007), no artigo Preparados, Leais e Disciplinados: os Jornalistas Comunistas 

e a Adaptação do Modelo de Jornalismo Americano no Brasil, defenderam que os 

jornalistas comunistas se constituíram em importantes ferramentas para a 

consolidação do modelo americano de jornalismo no país. O Partido, por motivos 

políticos27, fornecia aos jornais profissionais preparados, uma fonte de lealdade e 

disciplina nas redações. Em contrapartida, os militantes podiam exercer suas 

profissões com alguma flexibilidade ideológica, sem perseguições políticas.      

Esse argumento foi reforçado na coletânea Intelectuais Partidos: os comunistas 

e as mídias no Brasil, cujos organizadores Roxo e Sacramento (2012) discorrem em 

diferentes artigos sobre a circulação dos comunistas entre as mídias partidárias e as 

de massas. Os autores mostram como a militância comunista encontrou na produção 

cultural os meios para dar forma às questões partidárias, entre dilemas sobre a 

legalidade, suas ideologias e a militância. E foi a partir desses temas que o PCB 

passou a estruturar as suas políticas de alianças. A estratégia era consolidar a 

modernização capitalista e o projeto democrático-burguês, visto como um avanço da 

industrialização nacional e uma etapa fundamental para consolidar o socialismo.  

Nessa coletânea, o que nos interessou foi o texto A identidade profissional à 

esquerda: as relações entre jornalismo e comunismo no Brasil, que aborda esse pacto 

de convivência entre os donos de jornais conservadores, os jornalistas e a aceitação 

mútua de ideologias distintas, que apenas seria possível caso não se violasse a 

hierarquia e a dedicação profissional. Por esse acordo haveria uma certa liberdade de 

expressão, de movimentação dos jornalistas comunistas dentro das redações para a 

manifestação de suas crenças e dedicação às políticas propostas pelo Partido, 

contanto que as políticas-hierárquicas dos jornais não fossem alteradas.  

Os comunistas poderiam exercer seus trabalhos sem ser perseguidos ou 

presos e os jornais teriam suas produções austeras e disciplinadas por profissionais 

acostumados a seguir rígida disciplina hierárquica já exercida dentro das estruturas 

                                            
27 Os jornalistas do PCB tinham suas próprias razões para tomar parte do processo. Tendo sobrevivido 
por um longo tempo como um partido fora da lei, o PCB tinha uma grande experiência nas táticas da 
clandestinidade política. Uma das mais importantes era a infiltração em instituições culturais 
estratégicas (tais como os jornais), a fim de obter alguma influência nas salas de redação. 
(ALBUQUERQUE E ROXO, 2007, p. 2). 
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partidárias. Um dos exemplos citados pelo artigo foi o caso de Pedro Motta Lima28 

que, mesmo sendo membro do PCB, exerceu por anos a função de editor de O Globo. 

Esse exemplo nos demonstra que, para além das divergências políticas e ideológicas, 

havia no interior da comunidade jornalística a valorização do profissionalismo de 

determinados agentes, que passava pela fidelidade e confiança recíproca entre o 

proprietário do jornal e o jornalista.   

Por esse motivo, entre os anos de 1950 e 1970, jornalistas de renomes que 

entraram nos grandes jornais brasileiros contribuíram de forma decisiva para a 

estruturação desses veículos, tais como: Cláudio Abramo, no Estado de S.Paulo e 

Folha de S.Paulo; Alberto Dines e Jânio de Freitas; no Jornal do Brasil, entre outros, 

que pertenciam ao Partido Comunista ou eram simpatizantes de correntes políticas 

de esquerda. A adoção da objetividade foi outro fator fundamental para consolidar o 

trabalho dos comunistas dentro das redações brasileiras. Isso porque ancorava o 

jornalismo a partir de um discurso que aproximava a atividade a técnicas organizadas 

e o legitimava na defesa de causas públicas, temas relevantes ao Partido.      

A situação começa a mudar na Folha de S. Paulo a partir do final dos anos 

1970 e o início da década de 1980, com as desarticulações das frentes do PCB, tanto 

no partido quanto nas redações, com a criação do Partido dos Trabalhadores (PT) e 

com a adoção dos documentos que estruturaram o Projeto Folha. A direção do jornal 

passou a desautorizar esse pacto de convivência exercido pelas antigas gerações. Os 

critérios gerenciais do PF redefiniam os marcos de relacionamento entre os 

jornalistas. O Projeto resignificava a lógica de comando nas salas de redação, 

resumindo seus princípios a uma única regra: a adesão incondicional aos termos do 

Projeto. Encerrava-se um pacto de livre-convivência, estabelecido por acordos 

interpessoais a partir de laços de lealdade, para materializá-los em regras descritas 

                                            
28 Pedro Mota Lima fundou os jornais A Esquerda (1927), vinculado ao Partido Comunista do Brasil, 
depois Partido Comunista Brasileiro (PCB), e A Batalha (1929). Entrou para a redação do jornal o 
Globo, na década de 1940, onde trabalhou como editor e organizou um suplemento semanal chamado 
O Expedicionário, destinado aos membros da Força Expedicionária Brasileira (FEB) que lutavam na 
Itália. Quando o PCB foi legalizado, ainda em 1945, Pedro Mota Lima tornou-se um dos diretores da 
Tribuna Popular, órgão do partido que se sobressaiu na promoção dos candidatos comunistas à 
Assembleia Nacional Constituinte e na difusão da atuação dos eleitos. Contando com a presença de 
Álvaro Moreira, Aidano do Couto Ferraz, Dalcídio Jurandir e Carlos Drummond de Andrade na sua 
direção, a Tribuna Popular foi fechada em 1947, quando o PCB retornou à ilegalidade. Em 1948, passou 
a fazer parte do corpo de redatores e dirigiu em várias ocasiões o jornal Imprensa Popular, órgão 
oficioso do PCB, que existiu até 1958. FONTES: CONG. BRAS. ESCRITORES I; Encic. Mirador; 
Grande encic. Delta; PORTO, E. Insurreição; SILVA, H. 1937; SILVA, H. 1938; TAVARES, J. 
Radicalização. 
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em documentos. Como salientou Alon Feuerwerker (informação verbal)29, em 

depoimento, apesar das regras objetivas, “era um jornal de operários bem 

qualificados, mas operários.” 

 
 
“Naquela época havia uma grande busca pela objetividade, por 

parâmetros técnicos. E o Projeto Folha trazia essa normatização. Era voltado 
para as técnicas para se produzir isenção, mas óbvio que sabemos que 
objetividade, isenção são termos muitos subjetivos. Mas o Projeto era uma 
novidade para o jornalismo, que vinha de uma tradição partidária. Foi uma 
tentativa de fazer um jornal técnico. Por isso tinha resistência. Vínhamos de 
um jornalismo de estrelas. E o que estava sendo feito era uma proposta quase 
de jornalismo de operários, mas que tínhamos que chamar de reportagem. 
Otavio (Frias Filho) assumiu de fato e meio que aposentou a velha guarda. 
Era um jornal de operários bem qualificados, mas operários.” (APÊNDICE B) 

 
 

O termo lealdade torna-se aqui um elemento chave para interpretação desse 

processo, ao também estar relacionado a uma ordem autoritária. Mas, como salientou 

Roxo (2012), suas relações hierárquicas, nesse caso, são pessoais e traduzidas em 

relações de confiança. A noção de profissionalismo típica de uma sociedade liberal e 

de mercado ficava atravessada por vínculos de fidelidade que transcendiam para 

parâmetros impessoais.  

Na retórica de modernização da Folha, a partir dos anos 1980, eram esses 

transbordamentos que o Projeto Folha buscava eliminar. Foi a partir dessa proposta 

que, no final da edição do projeto editorial de 1981, o texto deixava implícito que o 

dever de julgar o comportamento do jornal estaria nas futuras gerações. “As gerações 

do futuro poderão olhar para a Folha e dizer: ‘Eis aí algo útil e bom, algo que deve ser 

preservado’.” (FSP, 1981). 

A partir do ano seguinte, no projeto editorial A Folha em Busca do 

Apartidarismo, Reflexo do Profissionalismo (ANEXO E), de 1982 (FSP, 1982), a tônica 

era uma reflexão sobre questões partidárias. O foco era o apartidarismo. Em termos 

ideológicos, a proposta era evitar o engajamento político e sindical ligado a correntes 

partidárias de esquerda, como a do PT, que nascera no final dos anos 1970. Mas, em 

termos oficiais, esse pressuposto era direcionado à exigência da imparcialidade, uma 

vez que, para a Folha, profissionalismo era sinônimo de desengajamento. Tal fato se 

explica quando avaliamos o cenário político da época. Mesmo sob a regência dos 

militares, ainda sob o comando do general João Batista Figueiredo, e em pleno ano 

                                            
29 Depoimento dado à autora em entrevista, em 05 abril de 2017 (APÊNDICE B ). 
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de eleições estaduais, o governo perdia terreno para os partidos de oposição. Em São 

Paulo, Franco Montoro foi eleito governador pelo Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB), e Luís Inácio Lula da Silva, o Lula, representante do movimento 

sindical dos metalúrgicos e um dos fundadores do PT, conquistava popularidade em 

todo o país. A Folha via a ascensão da esquerda com muito cuidado e externava essa 

preocupação em seus documentos internos: 

 
 
“Esses esforços no rumo da independência exigem [...] um crescente 

profissionalismo da nossa parte. Embora a imparcialidade jornalística seja 
uma fantasia [...], ainda assim é preciso reconhecer que há tratamentos 
jornalísticos mais parciais que outros [...] Nesse sentido, profissionalismo é 
sinônimo de desengajamento. É uma luta sem trégua contra o parti pris, 
contra o preconceito, contra o senso comum [...], contra a falta de clareza e 
concisão, contra as informações incompletas e ambíguas.” (ANEXO E) 
(FSP,1982). 

 
 

Provavelmente, em função desse contexto político, o jornal reafirmou nesse 

documento a necessidade de os jornalistas não se declararem politicamente em seus 

textos. Assunção Cristóvão (2012, p. 154) observa que, apesar dessas orientações e 

de todos os esforços do jornal para eliminar os focos do sindicalismo na redação, 

“supõem-se que a Folha temia uma adesão partidária – possivelmente ao PT– de seus 

jornalistas, já que o sindicato da categoria no Estado de São Paulo era afiliado ao 

partido e muitos jornalistas nutriam simpatia por ele”.  

Esse movimento de aproximação com o PT no final da década de 1970 se dá 

a partir da influência do movimento do Novo Sindicalismo, que deu origem ao partido 

na região do ABCD Paulista. Ao reivindicar mais direitos aos trabalhadores, o PT 

ganhava a simpatia dos jornalistas, que passavam a se identificar mais com o perfil 

de um profissional assalariado, cujos interesses eram diametralmente opostos aos 

dos patrões. Foi a partir desse novo entendimento que, entre 1977 e 1978, o Sindicato 

dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo propôs a criação do Conselho 

Consultivo dos Representantes de Redação (CCRR), Abramo (1997, p. 289) como 

“um órgão de pressão dos jornalistas contra os patrões, e, por tabela, contra o 

sistema”. 

Cristóvão (2012) aponta para o fato de os projetos editoriais da Folha, em 

especial o de 1982, insistirem em seus enunciados em convencer seu interlocutor (no 

caso, o jornalista) a não se manifestar politicamente no exercício de sua profissão. 
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Isso porque, ao relacionar o apartidarismo à prática do bom jornalismo, associava 

esse comportamento à competência como uma forma de afastar seus profissionais 

das políticas partidárias.  

Nosso argumento é de que esses primeiros documentos, tanto os 

estabelecidos em 1981 como o de 1982, tinham como intuito, além de delinear o 

esboço das primeiras regras formais para o jornal, abrir caminho para uma diretoria 

mais coercitiva, que pudesse exercer suas funções com autoridade, a fim de afirmar 

que seus postulados eram embasados em documentos técnicos – e não em materiais 

de natureza ideológica –, isentos da influência de antigas práticas profissionais e 

entidades de classe. Esses dois primeiros documentos fizeram parte de um projeto 

maior, que ainda estava em fase de elaboração, o Projeto Folha, que teria novas fases 

a partir de 1984 e nos anos seguintes. Com essas propostas editoriais, a Folha de 

S.Paulo, que começava a se distanciar do regime militar, vislumbrava sua inserção 

em novos cenários políticos, tais como os movimentos de oposição, em prol de 

abertura política e por eleições diretas, manifestações que estavam em ascensão.  

   

 

2.2 O PROJETO FOLHA: DEPOIS DA CAMPANHA DAS DIRETAS-JÁ  

 

O engajamento da Folha de S.Paulo na campanha em prol do movimento das 

Diretas Já, que ocorreu entre 1983-1984, é uma importante fonte de observação para 

entendermos o alinhamento do jornal em relação aos processos de execução do 

Projeto Folha. Isso porque as discussões em torno das eleições diretas começaram 

como um movimento político restrito, mas, aos poucos, foi se tornando um movimento 

popular. Esse processo interessava ao jornal, por colocá-lo como uma caixa de 

ressonância dos anseios da sociedade que pedia a abertura política do país e 

antecipou sua adesão à forma liberal de se pensar a política e a economia.  

Os entrelaçamentos do Projeto Folha com a campanha das Diretas Já 

perpassam as condições sócio-históricas que possibilitaram a mobilização de 

políticos, da população e do próprio jornal, mas advêm de décadas anteriores, desde 

os anos 1960, com a instauração do regime militar em 1964. Em vinte anos - de 1964 

e 1984 -, os acontecimentos políticos acabaram por fomentar nos brasileiros o desejo 

de mudanças estruturais. Kushinir (2004, p. 70) ressalta que o ano de 1984 “foi o 
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clímax de um momento em que muitos brasileiros apostaram nas mudanças políticas 

para reverter o quadro autoritário, imposto havia duas décadas”. 

O fato é que os anos 1980 mostravam-se propícios para essa abertura política, 

e alguns fatores foram determinantes para uma nova postura da imprensa, tais como 

o fim da censura prévia, com a revogação do AI-530 (BRASIL, 1978) e o retorno ao 

Brasil dos exilados políticos, após a assinatura da lei de Anistia Política (BRASIL, 

1979). Essas leis corroboraram para a criação do Conselho Editorial da Folha, cujo 

objetivo, entre outros, era discutir as políticas editoriais da empresa. É dessa época 

também a implantação da sessão Tendências e Debates, nas páginas dois e três de 

Opinião, que trouxe para o jornal expoentes da literatura, acadêmicos, artistas e 

profissionais liberais, com a proposta de debaterem as novas possibilidades políticas 

que acenavam para o país.  

Com políticas mais sensíveis à liberdade de imprensa dentro das redações, os 

jornalistas buscavam também mais autonomia e medidas que contribuíssem para 

suas reposições salariais frente à inflação galopante que assolava a nação. Assim, 

foram criados os Conselhos Consultivos de Representantes das Redações (CCRR), 

cujas mobilizações auxiliaram na deflagração da greve da categoria em 1979.  

No aspecto internacional, iniciativas como a Revolução dos Cravos31, ocorrida 

em Portugal em 1974 e que acabou com a ditadura salazarista, e a redemocratização 

da Argentina em 1983, após a derrota do regime militar, com a eleição de Raúl Ricardo 

Alfonsín para a presidência do país serviam como exemplos de que mudanças 

estruturais, tanto dentro da sociedade como nos meios impressos, eram possíveis. 

Esse panorama no final dos anos 1970 e início da década de 1980 contribuiu para 

fortalecer o debate político brasileiro. Essas medidas permitiram mais autonomia e 

diversificação das vozes no cenário público, que se alinhavam aos novos 

posicionamentos que a Folha pretendia adotar. 

                                            
30 O Ato Institucional nº5 entrou em vigor em 13/12/1968. Dentre outras sanções, estabeleceu o recesso 
do Congresso Nacional, a suspensão dos direitos políticos, a proibição das manifestações públicas, a 
suspensão dos habeas corpus e a censura prévia à imprensa. Oficialmente, o AI-5 foi revogado em 
31/12/1978, mas seus efeitos continuaram por muito mais tempo, até porque, no caso da censura à 
imprensa, alguns jornais já haviam “aprendido” a se autocensurarem. 
31 Revolução dos Cravos foi um movimento que derrubou o regime ditatorial de Antônio de Oliveira 
Salazar, instituído no país desde a década de 1930. Ao restabelecer a liberdade democrática, foram 
promovidas transformações sociais no país. A origem do nome deve-se à história ocorrida após a 
derrubada do regime. Ao ser nomeado o general Antônio Spindola na Presidência de Portugal, a 
população saiu às ruas para comemorar e distribuiu cravos vermelhos aos soldados, como forma de 
agradecimento. 
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As discussões em torno das Diretas Já começaram como um movimento 

político a partir da intenção de aprovação de uma Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC), a de número 05/1983, em tramitação no Congresso Nacional, apresentada 

pelo então deputado federal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB/MT) Dante de Oliveira. Mobilizações que, inicialmente, ficaram restritas às 

articulações da bancada do PMDB e de sua interlocução com partidos de oposição, 

como o PT e Partido Democrático Trabalhista (PDT).  

Os políticos, em 1983, na sua grande maioria, estavam preocupados com a 

questão econômica, em um cenário onde a inflação subia diariamente, a cotação do 

dólar era alta, a renda per capita diminuía e as taxas de desemprego eram cada vez 

maiores. Segundo Sallum Júnior (2003, p. 37), nesse período: 

 
 
“A política governamental foi considerada recessiva, inflacionária e 

‘injusta’, pois transferia todos os custos do ‘ajuste’ para os agentes 
econômicos domésticos, principalmente para os assalariados e para as 
empresas estatais, evitando onerar os credores externos. Assim, as políticas 
de governo não só se dissociaram dos interesses imediatos da base de 
sustentação do Estado como passaram a serem consideradas ilegítimas, 
contrárias aos valores básicos da aliança desenvolvimentista.” 

 
 

As primeiras ações do PMDB em favor das Diretas ocorreram em abril de 1983, 

com a criação de uma comissão interna do partido. “Traçou-se, ali, a primeira linha do 

roteiro da campanha. Contrariando nossa intenção inicial, Ulisses (Guimarães) 

propôs, ou melhor, determinou que começássemos pelas pequenas cidades, depois 

viriam as capitais mais populosas e somente no final os grandes centros” (LEONELLI; 

OLIVEIRA, 2004, p. 125).  

As bases do PMDB passaram a se articular em todo o país com as seções 

estaduais e municipais do PT e o PDT e da esquerda em geral. Em São Paulo, as 

novas forças do movimento sindical, fundadas em 1983, como a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), que passou a coexistir com a Confederação Nacional 

Trabalhadora (Conclat) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas 

(Contag), foram essenciais para as mobilizações populares.    

As primeiras iniciativas em favor da aprovação da Emenda Constitucional 

propondo as eleições diretas para presidente32 ficaram resguardadas ao campo 

                                            
32 Sobre a Campanha pelas Diretas Já ver: “Explode um novo Brasil: diário da campanha das Diretas” 
(KOTSCHO, 1984); “Diretas Já: O grito preso na garganta” (RODRIGUES, 2003); “Diretas Já: 15 meses 
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político33; mas, aos poucos, foram conquistando o apoio popular e a adesão da 

sociedade civil organizada. A Igreja Católica foi uma das entidades que primeiro aderiu 

ao movimento, através de Dom Paulo Evaristo Arns, à época bispo de São Paulo, e 

Dom Ivo Lorscheider, então presidente da Confederação Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB). Em seguida, outras entidades integraram a campanha, entre elas a 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) 

(JESUS, 2011, p. 22-23).  

A ação conjunta dos partidos de oposição e das entidades civis deu notoriedade 

à campanha e incentivou as manifestações populares34, o que, para Leonelli e Oliveira 

(2004), significou que o movimento deixava o Congresso e as sedes dos sindicatos 

em direção às ruas do Brasil. Para Rosiane Martins Jesus (2011, p. 27), o período de 

março a dezembro de 1983 foi importante para a fundamentação da campanha ao 

conseguir unir partidos oposicionistas, movimentos sindicais e entidade civil, 

solidificando a força do movimento. Entretanto, os principais acontecimentos 

ocorreram nos quatro primeiros meses de 1984, com a consolidação dos grandes 

comícios em defesa da realização de eleições diretas e do apoio dado por parte da 

imprensa e da sociedade civil organizada. 

Os jornais convencionais argumentavam que a censura prévia imposta pela 

ditadura militar fora um dos motivos, além dos interesses de cada publicação, pelos 

quais ficaram à parte das articulações em relação à campanha das Diretas. Um 

espaço ocupado inicialmente pela mídia alternativa35 na divulgação dos 

                                            
que abalaram a ditadura” (LEONELLI; OLIVEIRA, 2004). “Jornalismo, literatura e engajamento 
[manuscrito]: direcionando o olhar para as estratégias discursivas praticadas pelo jornal Folha de S. 
Paulo, durante a cobertura da campanha Diretas já”, Dissertação Universidade Federal do Ceará 
(JESUS, 2011). 

33 Em sua dissertação de mestrado, Rosiane Martins de Jesus lembra que até a campanha das Diretas 
Já adquirir um caráter popular, a conscientização da importância do tema foi um processo demorado, 
pois em 1983 os políticos, em sua grande maioria, debatiam principalmente a questão econômica, 
tendo em vista que, nos três primeiros anos da década de 1980, o Brasil passou por uma profunda 
recessão: a inflação subia diariamente, a cotação do dólar aumentava, a renda per capita diminuía e 
as taxas de desemprego eram cada vez maiores (JESUS, 2011, p. 21). 

34 Reportagem Ato pelas diretas leva 15 mil à Praça Charles Miller, publicada pela Folha de 
S.Paulo, em 28/11/1983, na página 4, da editoria de Política. 

35 Bernardo (1991, p. 13) em Jornalistas e Revolucionários nos tempos da imprensa alternativa destaca 
que entre os anos de 1964 e 1980 nasceram e morreram aproximadamente 150 periódicos que tinham 
como traço comum a oposição ao regime militar. Em São Paulo, uma das principais linhagens de jornais 
alternativos ou “nanicos”, como também eram conhecidos, começou em 1967 com a criação do 
semanário Amanhã, que tinha o apoio dos partidos de esquerda e controlava o grêmio da Faculdade 
de Filosofia da Universidade de São Paulo (USP), que se tornaria um dos centros de resistência contra 
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acontecimentos. As mudanças de direcionamento começaram a surgir quando o 

movimento foi ganhando as ruas, graças a ações dos pequenos diretórios municipais 

(no interior do Brasil), estudantes e sindicatos. Por outro lado, governadores de estado 

iniciaram ações de oposição ao regime militar, como Franco Montoro, em São Paulo; 

Tancredo Neves, em Minas Gerais; José Richa, no Paraná; e Jader Barbalho, no Pará, 

responsáveis pela organização de comícios em seus estados.  A integração dos 

governadores contribuiu para ampliar o poder de organização dos atos públicos e 

aumentar a força das Diretas36. (LEONELLI E OLIVEIRA, 2004, p. 269-270).   

A Folha de S. Paulo observava atentamente essas articulações e, a partir de 

dezembro de 1983, passou a publicar matérias a favor dos comícios da campanha, 

que passaram a ter grande notoriedade a partir de janeiro de 1984. Mas em 26 de 

abril daquele ano a manchete do jornal A Nação Frustrada! (FSP, 1984b, p. 1) 

estampou o fim das articulações pelas diretas com a derrota da aprovação da PEC no 

Congresso. Porém, ao voltarmos para os motivos que levaram a Folha a se posicionar 

a favor da campanha, quem nos fornece um dos argumentos é Taschner (1992).  

                                            
a ditadura militar. De acordo com Kucinski (1991, p. 34), o jornal foi fruto do “imaginário oriundo da 
revolução cubana, da proposta de guerrilha continental”. De vida curta, com a publicação de apenas 
cinco números, o jornal teve relevância por consolidar o nome de Raimundo Rodrigues Pereira, que 
esteve à frente dos dois mais importantes projetos de imprensa alternativa nos anos 1970: Opinião (Rio 
de Janeiro) e Movimento (São Paulo). Criado em outubro de 1972, um dos períodos mais autoritários 
da ditadura militar, o Opinião foi o mais influente de todos os nanicos. Financiado pelo empresário 
Fernando Gasparian, era orientado secretamente pelo comitê central da Ação Popular (AP), 
organização formada por militantes da Juventude Universitária Católica (JUC), que adotava variantes 
maoístas do marxismo. Além da AP, havia também a influência do Partido Comunista do Brasil (PC do 
B). Em 1975, seria criado o Movimento a partir de recursos arrecadados numa campanha entre 
jornalistas, intelectuais e políticos de oposição. Em seu conselho editorial figuravam nomes como os 
do sociólogo Fernando Henrique Cardoso e do músico e compositor Chico Buarque. De grande 
repercussão entre os militantes políticos, havia egressos do Polop (Política Operária), do Comando de 
Libertação Nacional (Colina), da Ação Libertadora Nacional (ALN) e representantes de um grupo de 
estudantes trotskistas de Minas Gerais, conhecido como Centelha. Apesar da pluralidade ideológica do 
periódico, quem dava as cartas sobre o conteúdo da publicação era a cúpula do PCdoB (ibid., p. 339-
402). Para além da repressão policial, Kucisnki acredita que o fim dos nanicos está associado à história 
das frentes jornalísticas. “[...] formadas por partidos de esquerda clandestina para dar sustentação a 
jornais alternativos no espaço legal, foi uma sucessão de rachas e golpes de força, fundados numa 
concepção sectária da prática política por sua vez legitimada por um preciosismo teórico. Cada grupo 
defendia táticas e estratégias diferentes para a ‘revolução brasileira’.” (ibid., p. 57).  
36 Junto com os governos estaduais entraram em cena as agências de publicidade. As empresas que 
prestavam serviço para os governos foram estimuladas a participar. Consequentemente, as que tinham 
interesse futuro em trabalhar para estes governos começaram a se mobilizar. A Companhia Brasileira 
de Publicidade (CBP) reproduziu milhares de mensagens de Natal com a expressão “Diretas Já”. O 
primeiro adesivo “Eu quero votar pra presidente” foi patrocinado pelo laboratório Sitofarma. O Carrefour, 
uma das maiores redes de supermercados do país, veiculou anúncio de página inteira com a frase 
DIRETAS 84: o anúncio produzido pela Norton Publicidade não falava de eleições, mas se engajava 
na Campanha, por meio da associação ao tema. 
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Para a pesquisadora, a manutenção e o aumento de seu leitorado poderiam 

ser a explicação. Isso porque, na medida em que a sociedade, de uma forma geral, 

começou a participar das mobilizações populares, o jornal não poderia silenciar-se. O 

preço por essa omissão poderia ser depreciar-se como mercadoria, fazendo com que 

a Folha perdesse seu poder de influência e de venda, além de espaço dentro do 

próprio mercado editorial (TASCHENER,1992, p.120).  

É por essa ótica de interesses que o engajamento da Folha na campanha 

encontra diferentes interpretações entre os pesquisadores. Há quem considere sua 

atuação pelos aspectos mercadológicos e ideológicos. Esse é o caso de Jesus (2011) 

que, embora não aprofunde muito nesse tópico em sua pesquisa, aponta para um 

sentido mercadológico por trás da divulgação de uma campanha de interesse popular 

que contribuiria para a expansão e manutenção do seu público leitor; bem como para 

um sentido ideológico, uma vez que, ao defender a redemocratização do país, o 

veículo teria a oportunidade de reformular sua imagem perante a opinião pública pelo 

apoio do jornal ao governo militar (JESUS, 2011, p.48). Segundo a própria Folha, dois 

anos após o apoio às Diretas, “o jornal tornou-se o diário de maior circulação no país, 

condição que manteve daí em diante” (FSP, 2010, p.108). 

Na avaliação de Kushinir (2001), não havia interesses ideológicos, mas apenas 

mercadológicos nas ações do Grupo Folha. A preocupação do jornal ao aderir às 

Diretas estava em manter-se como um formador de opinião influente diante da 

sociedade brasileira, independentemente da corrente ideológica que prosperasse. 

Enquanto perdurou a ditadura militar, o grupo “fechou os olhos” diante dos desmandos 

do governo e, em diferentes publicações, como na Folha da Tarde, perpetuou o 

discurso governamental. Porém, quando notou o desgaste do regime militar e que as 

mobilizações populares se direcionavam para mudanças políticas, o jornal apostou 

em reformas da sua linha editorial, com a finalidade de se sintonizar com os novos 

rumos do país:    

 
 

“[...]os jornalistas e os donos de jornais que, ao apoiarem os governos 
militares naquele momento (1964-1984), optaram por estar ao lado do poder, 
se tornaram tanto agentes, como ‘vitimas’ da autocensura. Permanecer no 
palco das decisões era mais importante que a busca e publicação da verdade. 
Por isso, esses jornalistas colaboracionistas são aqui vistos como cães de 
guarda. À soleira, montaram guarda e fizeram autocensura no governo 
Médici, colaborando para construir e difundir uma imagem irreal, inverídica, 
do país. Seguiram o fluxo quando o tabuleiro do poder mudou a disposição 
das peças” (KUSHINIR, 2001 p.48). 
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A pesquisadora salientou ainda que é importante sublinhar como nessa 

transição política e, consequentemente econômica, ocorreu, por meio de uma 

“tradição da conciliação”37, uma transição suave de poder, fazendo com que se 

mantivesse, reafirmasse e perpetuasse as influências desse grupo, tendo como pano 

de fundo o processo de abertura política. A expressão “lenta, gradativa e segura” 

servia para assegurar que as mudanças ocorressem de cima para baixo. “Seu caráter 

controlador expressava uma direção, impedindo que outros contornos surgissem. 

Assim, quem propunha, comandava” (KUSHINIR, 2001, p.354-355).  

Essa linha de raciocínio foi elaborada anteriormente por Kucinski (1991), ao 

falar dos períodos pós-1964. O pesquisador observou como as elites brasileiras e, 

nesse caso destacaram-se também os jornais, souberam se moldar e se adaptar ao 

processo de abertura política para continuarem no poder. Esse mecanismo foi 

possível ao conseguirem entrelaçar tanto o processo de distensão quanto as pressões 

por um desenvolvimento econômico que necessitava de liberdade política. Cabia ao 

governo e, por conseguinte, aos jornais, realinhar-se a esse novo panorama e, assim, 

lidar com questões sobre tortura, censura, entre outras atrocidades cometidas durante 

o período militar.  

O posicionamento da Folha frente à campanha determinava como o movimento 

era construído e caracterizado em suas páginas, pressupondo-se que as versões 

representadas pelo jornal condiziam com a “verdadeira realidade”. Esse pensamento 

partia da perspectiva de um contexto histórico da década de 1980, no qual os media 

não apenas diziam no que pensar, mas também como pensar (JESUS, 2011, p. 54). 

Esse direcionamento foi um dos propósitos de A Folha Depois da Campanha das 

Diretas-Já, documento que deu origem ao Projeto Folha, publicado logo após Otavio 

Frias Filho assumir o comando do jornal em 1984. 

O convite veio do pai, Octávio Frias de Oliveira, a partir desse engajamento 

político que a Folha assumia. Integrante do Conselho Editorial desde os 18 anos e 

                                            
37 Com esse termo, Kushinir (2001, p. 355) argumenta que a história da democracia brasileira tem 
olhado para o passado com uma visão conciliadora de negação da dor ao sempre perceber os períodos 
de arbítrio como uma exceção. Por esse olhar, a autora ressalta que os crimes inexistem e são 
passíveis de perdão. Tudo é enxergado em nome da preservação desse sistema político frágil, pois 
qualquer ação poderia desestabilizar a democracia, que não é vista como uma conquista, um 
movimento sólido, mas um estado sensível e imaculado.  
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discípulo de Cláudio Abramo, Frias Filho estava integrado às rotinas do jornal. As 

articulações para sua promoção ocorreram desde que seu pai começou a se 

desentender com o então diretor de redação, Boris Casoy, substituto de Cláudio 

Abramo após o caso Diaféria38. Otavio Frias Filho, em entrevista à revista Playboy, 

em maio de 1988, explicou como ocorreu sua promoção:  

 
 

“Muitas vezes meu pai se irritava com o Boris, e o Boris se irritava 
diante das cobranças muito duras. Depois de me expor tudo isso, meu pai 
disse que a pessoa mais indicada para dirigir a redação seria eu. E me 
formulou o convite. [...] Fiquei hesitante. Eu sabia que a aceitação implicaria 
uma profunda mudança em minha vida. Se concordasse, eu iria levar a tarefa 
a ferro e a fogo, até as últimas consequências” (FRIAS FILHO, 1988, p. 42). 

 
 
Nesse processo de construção do Projeto Folha é interessante discutirmos, 

mesmo que ainda em linhas gerais, a ideia da variável geracional, a fim de 

entendermos as mudanças que se iniciaram no jornalismo da Folha. O caráter 

geracional nos possibilitou compreender a dinâmica de reestruturação de forças 

dentro do Projeto Folha, sendo uma interseção importante para jogarmos luz sobre a 

formação de poder na redação do jornal. Isso porque, entre os “barões do 

jornalismo”39, tanto Cláudio Abramo, com suas tendências de esquerda, como Boris 

Casoy, com um perfil mais à direita, eram considerados personalidades carismáticas 

                                            
38 Em 1° de setembro de 1977 a crônica intitulada Herói.Morto.Nós, escrita pelo colunista Lourenço 

Diaféria, mencionava os feitos do marechal Duque de Caxias e foi considerada ofensiva pelas Forças 
Armadas. Por conta da matéria, o jornalista foi preso e detido para interrogatório. Para manifestar a 
indignação do jornal por conta da prisão do cronista, a coluna no dia seguinte saiu em branco, em sinal 
de protesto38. Com o episódio, o jornal foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Um procedimento 
judicial determinou a suspensão por um mês de suas atividades. Frias (pai) recuou da decisão de 
manter a coluna em branco, retirou seu nome do expediente e, formalmente, deixou a presidência da 
empresa. Cláudio Abramo foi afastado da redação e Boris Casoy assumiu seu lugar.  
Sob o comando de Casoy, em 1978 foi criado o Conselho Editorial e, neste mesmo ano, surge a sessão 
Tendências/Debates. Os editoriais extintos desde o início do golpe militar passaram a ser publicados 
novamente. Há autores, porém, como Bernardo Kuchinski, que dão o crédito da formação do Conselho 
Editorial e da coluna de opinião a Cláudio Abramo. 

39 Barões do jornalismo foi um termo cunhado por Otávio Frias Filho, em maio de 1988, durante uma 
entrevista para a revista Playboy. O tema central da matéria foi a história profissional do empresário-
jornalista e como ocorreu o processo de modernização da Folha de S.Paulo nos anos 1980. Frias Filho 
usou a expressão ao falar dos antigos jornalistas que ocupavam cargos estratégicos na redação e 
mantinham certa autoridade e fidelidade sobre os demais profissionais. Ícones da imprensa nacional 
dos anos 1950, entre eles Alberto Dines, Jânio de Freitas, Carlos Castelo Branco (Jornal do Brasil), 
Hermínio Sanchetta (Folha de S. Paulo) e Cláudio Abramo (Estado de S.Paulo) seriam conhecidos 
posteriormente como os “barões do jornalismo” brasileiro. (FRIAS FILHO, 1988, p. 43). 
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e autoritárias ao mesmo tempo, pois eles impunham um estilo próprio de gerenciar a 

redação e não eram muito afeitos à negociação40.  

A exclusão de Boris Casoy seguiria a mesma lógica do caso Abramo. Não se 

tratava de um processo ideológico, mas de troca de geração, visando dar à direção 

do jornal, um perfil mais institucional e menos pessoal. A troca do comando por um 

profissional mais jovem, filho do dono do jornal, aliada à retórica de modernização 

autoritária e centralizadora se mostraram o caminho mais indicado para os 

argumentos do Projeto. 

A partir do momento em que a Folha de S.Paulo mudou seu direcionamento 

político, o jornal também articulou, com a publicação de A Folha Depois Das Diretas-

Já, novos critérios normativos. Foi assim que o Projeto Folha, em 1984, determinou 

quatro matizes. O jornal deveria ser: crítico (não bastaria ao veículo relatar os fatos; 

era preciso expô-los à crítica); pluralista (permitir que dissonâncias de vozes 

aparecessem); apartidário (relegar-se a uma opção partidária significaria reduzir seu 

impacto sobre a opinião pública e autocondenar-se ao isolamento); e moderno (um 

jornalismo que introduz na discussão pública temas que, até então, não tinham sido 

inseridos nos veículos)41 [original sem grifos] (FSP, 1984).  

Após a publicação desse documento, a metodologia organizativa do Projeto 

Folha passou a ter duas etapas: uma teórica e outra prática. Na primeira, foram 

estabelecidos os critérios normativos pelos quais o jornal deveria estruturar suas 

premissas conceituais, e na segunda, formou-se um grupo de gestão para colocar em 

prática os preceitos. Identificaram-se os princípios a serem seguidos, para depois 

formar-se um pequeno grupo de jornalistas para executá-lo. O grupo foi constituído 

por Otavio Frias Filho (diretor-executivo da redação), Caio Túlio Costa e Carlos 

Eduardo Lins da Silva (secretários de redação)42. Essa foi a primeira fase de 

                                            
40 Isso ganha expressão no seguinte pensamento de Abramo, que apesar de reconhecer a importância 
do ensino acadêmico do jornalismo dizia o seguinte acerca da formação de quadros: “Sou um grande 
jornalista. Por isso, posso dizer quem pode e quem não pode exercer a profissão. Pode-se dizer que 
isto é arbitrário. Mas é melhor eu achar do que se decidir a questão pela média das notas dos últimos 
cinco professores. O jornalismo é uma profissão autoritária” (ABRAMO, 1993, p. 253-253). 

41 Todos os trechos desse parágrafo foram retirados do Projeto Editorial de 1984. (ANEXO A). 

42 Frias Filho (1988) explicou que, desde o início da execução do processo que instaurou o Projeto 
Folha a saída de Carlos Eduardo Lins da Silva estava prevista, pois o jornalista pretendia desenvolver 
trabalhos acadêmicos no exterior. Já em relação a Caio Túlio Costa, após o primeiro ano do Projeto, 
houve divergências de estilos que se acumularam e a “situação foi ficando insuportável” (p. 47). O 
jornalista permaneceu no jornal como correspondente em Paris, na França. Há evidências de que, nos 
anos 1970, Caio Túlio fora militante do partido comunista da corrente trotskista; porém, em sua 
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implantação do Projeto, entre 1984-1985. Um ano depois, assumiriam como 

secretários de redação André Singer e Matinas Suzuki.  

Ao voltarmos nossa atenção para a formação desse grupo de comando, 

verificamos similaridades com características do Politiburo,43 um comitê executivo 

rígido, altamente verticalizado e centralizado dos partidos comunistas do Leste 

Europeu e do Partido Comunista de Cuba. No Partido Comunista da União Soviética, 

o Politburo se transformou na mais alta associação política do país, cujo poder de 

decisão, na prática, ultrapassava o do presidium (poder executivo da presidência) e 

do Soviete Supremo (poder legislativo do parlamento do povo). Na ausência 

do presidium, o membro chefe do Politburo assumia as funções de chefe de governo. 

Da mesma forma, o grupo de comando que atuava na redação da Folha impusera 

mudanças de cima para baixo a partir da implantação do Projeto Folha, definindo-se 

como um “agente transformador da imprensa brasileira” (SJESP, 1987). 

Outra característica desse grupo de gestores do Projeto Folha era uma filosofia 

semelhante à teoria da vanguarda de Wladimir Illich Lenin, teórico marxista, que 

conjugava também com as expressas por teóricos elitistas, tais como os sociólogos 

Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto e Robert Michels. Essas teorias desacreditam na 

capacidade da maioria para conduzir as tarefas de governo. Essa função caberia a 

um pequeno grupo, como o constituído no PF, centralizado, instruído e, portanto, de 

elite, tendo como responsabilidade a promoção das transformações sociais.   

As influências do marxismo-leninismo são um forte parâmetro dos princípios 

que acreditamos terem sido adotados no desenvolvimento do Projeto Folha. 

Desenvolveremos com mais detalhes essa teoria no Capítulo VI. Por ora, podemos 

ressaltar que suas diretrizes se assemelhavam às posturas que o grupo de comando 

da Folha julgava necessárias para mudar a realidade do jornal. A estrutura leninista 

de organização mostrava-se uma metodologia adequada para fomentar a 

homogeneidade dentro da redação, uma vez que, para Lenin, era fundamental um 

                                            
bibliografia e em materiais pesquisados não conseguimos confirmar a veracidade dessa informação. 
“Fora da fase de execução, procuramos estabelecer uma atmosfera de muita crítica, discussão e 
controvérsia. Entrando na fase de execução, suspendem-se os debates (com todos os interlocutores 
do Projeto) e fica valendo a hierarquia” (FRIAS FILHO, 1988, p. 39). 

43 No Partido Comunista (PC) Russo o Politburo é um acrónimo derivado do politítcheskoe Byurô, 
contraído para Politbyurô, dando origem a palavra, da língua alemã Politbüro, que significa comitê 
político. Disponível em: <http://dicionario.reverso.net/alemao-portugues/Politb%C3%BCro>. Acesso 
em: 25 de março de 2018.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_comunista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leste_Europeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leste_Europeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_Cuba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_da_Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamento
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partido coeso, forte, centralizado e de vanguarda, cuja teoria se uniria à consciência 

socialista. Esses mecanismos seriam capazes de despertar os operários da inércia, 

pois, para Lenin, descrente no movimento espontâneo das massas, somente com a 

teoria e a reflexão em relação aos dilemas da classe operária se faria uma verdadeira 

revolução. Para assegurar esse processo, Lenin já preconizava a inserção dos 

partidos com os sindicatos e movimentos sociais através de células capazes de 

estruturá-los, mas de forma hierarquizada.   

A disciplina também era um fator de extrema importância no espectro leninista. 

O modelo exigiria dos militantes um forte espírito de abnegação pessoal. Deveriam 

mostrar sua devoção à causa, fidelidade ao Partido e correção no plano moral, familiar 

e profissional. Nosso argumento é que esses princípios formavam uma base exemplar 

para o tipo de retórica de modernização que se pretendia inserir no jornal com o PF. 

Foi a partir desse desdobramento de organização e superioridade que alinhamos as 

teorias leninistas às elitistas de Pareto (1935 [1916]), Mosca (1939 [1896]) e Michels 

(2001 [1911]) de que uma minoria sempre estaria no comando em relação à massa 

comandada.  

Os autores do elitismo defendem que a igualdade social é impossível, pois 

sempre haverá um grupo naturalmente mais capacitado, que deterá o poder e 

comandará a massa. A desigualdade, portanto, é um fato natural, ressalta Pareto, em 

sua principal obra sociológica, Tratado de Sociologia Geral (1935 [1916]). Miguel 

(2002, p. 493) faz uma síntese do pensamento: os únicos agentes políticos relevantes 

são: a elite e a contra-elite.  

A massa seria incapaz de interferir no processo histórico. Mosca (1939 [1896]) 

afirma que a minoria, isto é, a classe dirigente, é organizada, enquanto a maioria, 

justamente por ser numerosa, está “fadada” à desorganização. Para se organizar, a 

maioria teria que constituir, necessariamente, pequenos grupos dirigentes. A força da 

minoria estaria presente em seu poder de organização que a tornaria, mesmo em 

menor número, um bloco mais poderoso. O domínio da minoria estaria justamente em 

uma questão organizativa que permitiria sua superioridade e sua legitimação.  

Michels (2001 [1911]), em seu livro Sociologia dos Partidos Políticos, salientava 

que qualquer tipo de organização caminhava para a burocratização. Fazendo coro a 

Mosca, o sociólogo acreditava que a massa era incapaz de se organizar, não existindo 

movimentos espontâneos. Apenas uma estrutura hierarquizada, com regras e 
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disciplina. A burocratização traria consigo a oligarquização que, para gerar eficiência, 

criaria quadros de funcionários específicos para atuar no partido. A partir dessa 

construção teórica, “a lei de ferro da oligarquia” dizia que toda organização gera uma 

minoria dirigente com interesses divergentes de sua base. Michel argumentava que, 

quanto menor for a oligarquização, menor será a eficiência. Os autores do elitismo, 

indo de encontro com os princípios democráticos, denunciavam como era impossível 

a ideia de um governo exercido pela maioria.  

A proposta do Projeto Folha não era somente modernizar o jornal, mas 

organizá-lo de forma centralizada e elitista, a fim de que sua estrutura jornalística 

suportasse as redefinições nas linhas de comando e produção que estavam sendo 

implementadas. Para esse propósito, a Folha precisava estar coesa e unificada. Não 

poderia permitir ideologias fora de seus princípios regentes.  

Essa estrutura de execução do Projeto se constituiu em duas fases, por nós 

classificadas, para efeito de análise: (i) O período de guerra civil, que correspondeu à 

higienização da redação com demissões de quadros ou realocação de profissionais; 

e (ii) Consolidações de base, com a reafirmação dos padrões executados pelo Projeto, 

readequações e ajustes às regras, controles e metas.  

 

 

2.2.1 As guerras civis: a higienização da redação 
 

O período de guerra civil teve como intenção adequar o corpo de jornalistas 

que se encontrava na redação aos novos princípios do Projeto. A utilização desse 

nome mostrou-se adequada, pois, como em uma guerra, os atos da direção foram 

extremos: com demissões e medidas restritivas de autonomia. A intenção era diminuir 

a autoridade de editores e repórteres, além de abrir caminho para quadros 

profissionais adaptados às novas regras.  

Essa medida inviabilizava um dos pilares estruturais do Projeto Folha, que era 

a pluralidade, cujo cerne seria permitir justamente que as dissonâncias de vozes 

aparecessem. Podemos notar que havia uma discordância entre o que era 

propagandeado pelo jornal em seus projetos editoriais e o que era, de fato, executado 

internamente entre seus líderes e subordinados. Nesta fase inicial de implantação do 

Projeto seguiram-se demissões e punições sem as avaliações de desempenho. O 

critério seria “acabar com as divergências”.   
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“[...] em fevereiro de 1985, um abaixo-assinado criticava duramente 
a maneira pela qual a redação estava sendo conduzida e fazia uma série de 
exigências, incluindo a revogação do Manual (de Redação). Esse abaixo-
assinado, que recebeu a adesão de quase 75% da redação, foi articulado 
pelos repórteres especiais. Os repórteres especiais são como uma espécie 
de corpo de elite do jornal. Era a guerra civil. Eu então me reuni com meus 
companheiros mais próximos e chegamos à seguinte conclusão: ou 
capitulávamos, e nesse caso era melhor sairmos, ou partíamos para 
radicalização. [...] eu julgava necessário radicalizar. [...] tomamos várias 
medidas repressivas, com uma série de punições. A Folha empregava então 
320 jornalistas [...] e no prazo de duas semanas, demitimos quarenta, dos 
quais 27 de uma só vez. Foi uma conflagração. Hoje, olhando para trás, 
percebo que não poderia ter agido diferente.” (FRIAS FILHO, 1988, p.46). 

 

 
É interessante observarmos os termos empregados pelo chefe de redação da 

Folha, Frias Filho. Ao se referir aos integrantes da diretoria, chamava-os de 

companheiros, linguajar comum entre membros de partidos de esquerda. Em outro 

ponto se refere às disputas internas entre jornalistas e editores como uma guerra civil, 

e afirmou que, para resolvê-la, deveria ser necessário radicalizar.  

Em plena década de 1980, o dirigente de uma empresa que fazia campanha 

pela volta da democracia ao apoiar as Diretas Já e se dizia a favor da pluralidade e 

dos direitos à liberdade, utilizar tais expressões, além de atuar dessa forma, soa no 

mínimo estranho. Com esse discurso, os representantes da Folha demonstravam 

mais uma correlação com posturas autoritárias e conservadoras do que com as de um 

comando liberal e democrático, no qual a negociação de interesses é o fundamento. 

Um alinhamento que se assemelhava mais às diretrizes de um modelo político de 

organização totalitária do que com práticas liberais. 

Outra forma de expurgo, além das demissões, foi a substituição de profissionais 

ou sua setorização, pois muitos acabaram ocupando funções consultivas no Conselho 

Editorial ou trabalhando em colunas. Caso de antigos jornalistas como Luiz Alberto 

Bahia, Joelmir Beting, José Silveira e Oswaldo Peralva, que ocupavam cargos de 

comandos na redação e foram realocados em atividades burocráticas44. Isto porque 

suas deliberações no Conselho não eram soberanas. As decisões eram submetidas 

                                            
44 Após a greve dos jornalistas, em 1979, ocorreram mudanças significativas em termos de organização 
no jornal. Uma delas foi na constituição do Conselho Editorial. Saindo Cláudio Abramo, que 
primeiramente fora exilado no conselho, mas logo em seguida tornou-se correspondente em Londres, 
e Alberto Dines, que assinava coluna na página 2. Foi nesta época que o físico Rogério César de 
Cerqueira Leite tornou-se um de seus membros. (MOTA E CAPELATO, 1981, p. 244).      
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aos chefes de redação, a quem verdadeiramente cabiam a palavra final. A estrutura 

de poder da redação da Folha, portanto, estava contida em sua diretoria (o politburo).  

Esse mecanismo mostrou-se mais uma vez uma adaptação de uma 

organização centralizada que se parecia à de um partido político similar ao modelo 

leninista: conciso, central e autoritário. A influência do conselho, dentro da hierarquia 

produtiva da redação, não tinha a intenção de dividir o poder de decisão do grupo de 

comando, mas somente transmitir para repórteres, fotógrafos, redatores, etc. e ao 

leitorado externo do jornal aspectos de pluralidade, como se o discurso da Folha fosse 

o produto de uma multiplicidade de vozes.    

Com as demissões principalmente dos profissionais mais antigos, que eram 

ligados a correntes políticas ou possuíam uma postura carismática-autoritária, a 

justificativa da empresa para dispensá-los foi o caráter técnico. Segundo a Folha, não 

havia “tempo nem condições materiais para adestrá-los e prepará-los. Teriam que ser 

substituídos” (FSP, 1984). A redação passou a contar, em geral, com pessoas mais 

jovens, variando entre 22 e 37 anos. A média de idade dos jornalistas estava em torno 

de 31 anos. “Formamos um verdadeiro exército sandinista”. (FRIAS FILHO, 1988, p. 

46).  

 
 

“Nossa idade média é de 31 anos. Neste grupo, o mais velho tem 37 
anos – é o Antenor Braido, coordenador da Agência Folhas, que centraliza o 
noticiário do interior do país para o jornal. E o mais novo tem 22 – é o Jaime 
Spitzcovsky, recentemente promovido a editor de Exterior. Devido a uma 
série de divergências internas sobre concepção de jornalismo, várias pessoas 
saíram daqui e foram substituídas por jovens. Todos queimaram etapas 

rapidamente.” (FRIAS FILHO, 1988, p.39). 
 

“[...] da noite para o dia, caras de vinte e poucos anos, sem terem 
passado por uma experiência jornalística mais consistente, foram promovidos 
para postos-chave de editores e editores-assistentes. Alguns nem sabiam 
que, em jornalismo, os títulos das reportagens precisam ter verbo.” [original 
sem grifos] (FRIAS FILHO, 1988, p.46).  

 

 

É a partir da fala de Frias Filho que novamente chamamos a atenção aos 

termos empregados pelo diretor-executivo de redação. Se um dos argumentos para 

as demissões foi a falta de capacidade técnica e de tempo para treinar os antigos 

jornalistas, como profissionais com pouca experiência eram promovidos a postos-

chave da redação, desconhecendo normas básicas da profissão, seriam capazes de 

atender a critérios tão exigentes, como já expressavam os outros projetos do jornal? 
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Era uma contradição à revolução técnica planejada para o jornal. Tais atitudes 

parecem-nos revelar novamente as questões de caráter político que se pretendia 

implementar com o Projeto Folha. Um forte componente na condução das ações do 

grupo reformador da Folha e que ficou encoberto ao prevalecerem os discursos 

imperativos da ótica de mercado e da reformulação técnica como narrativa oficial do 

jornal. Esse caráter político está fortemente ligado à metáfora utilizada por Frias Filho, 

ao afirmar que precisava da criação de um “verdadeiro exército sandinista”45 dentro 

da estrutura do PF.  

Foi essa perspectiva de revolução socialista, de guerra civil nos termos de uma 

esquerda revolucionária, conclamada na conotação discursiva de Frias Filho que nos 

chamou a atenção para as táticas guerrilheiras desse grupo. A atuação do Exército 

Popular Sandinista (EPS) e sua transição de exército guerrilheiro para exército 

profissional foi um marco da etapa de transformação pela qual passou a Nicarágua. 

Houve uma subordinação do EPS à Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), 

efetivando as diretrizes entre Estado-Partido-Exército, eixo do regime sandinista que, 

enquanto sistema político, resolveu a institucionalização do exército e do campo 

político-militar. 

Era a partir desse sistema de organização de forças e cooptação que se 

manifestava a fala de Otavio Frias Filho em relação à criação de um exército 

sandinista dentro dos quadros de comando da Folha. Para o dirigente do veículo, era 

necessária a utilização de um poder revolucionário, que unisse o jornal-diretoria-

jornalistas, capaz de retirar os grupos políticos que se alinhavam na redação a 

correntes combativas do novo sindicalismo, expresso no Sindicato dos Jornalistas 

Profissionais de São Paulo (SJSP) e oriundos do PT. 

Esses parâmetros jornalísticos que se insurgiam não estavam vinculados a 

uma rede colaboracionista entre patrões e empregados, como ocorrera outrora entre 

                                            
45 A Revolução Sandinista refere-se à revolução popular ocorrida na Nicarágua entre 1979 e 1990, sob 
o comando da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), assim denominada em memória ao 
líder de esquerda Augusto César Sandino, nos períodos revolucionários em 1930. O movimento depôs 
o ditador Anastasio Somoza e aliou os ideais do cristianismo de libertação às concepções sociais do 
marxismo. Nesse processo revolucionário, a conjuntura histórica e política formava importantes 
elementos em seus trâmites, unindo em meados dos anos 1970 setores econômicos do país e da Igreja 
Católica contra o governo Somoza. Para mais informações ver: MACIEL, Fred. Da montanha ao quartel: 
atuação e influência do Exército Popular Sandinista na Nicarágua. 2013. 180 f. Dissertação (mestrado) 
- Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, 
2013. Disponível em: <https://repositorio.unesp.p. br/handle/11449/93203>. Acesso em: 12 set. 2017. 
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membros do PCB, mas suas diretrizes acompanhavam as normatizações de 

estruturas acadêmicas, construídas nas universidades de Comunicação, e as 

diretrizes de leis trabalhistas. No período em que o jornal sofreu o maior conflito interno 

entre os jornalistas, como em uma guerra, o ataque do grupo gestor às instâncias 

coletivas da categoria e as suas ideologias políticas foi sua maior arma de defesa 

(VÉLEZ, 1985). 

Essa situação de enfrentamento que se formou na redação no período de 

implantação do Projeto Folha tornou-se um fator de tensão na relação entre jornalistas 

e patrões. Apesar de possuir um grupo de profissionais mais jovens, muitos recém-

formados em Comunicação, esses jornalistas tendiam a ser menos “disciplinados”, 

que os antigos profissionais e menos propensos a desenvolver laços de lealdade com 

os patrões (ABRAMO, 1988, p.169).  

Para evitar resistências por parte desse novo quadro profissional, o jornal 

adotou outro princípio político: coerção e incentivos. Fez desse mecanismo uma 

ferramenta utilizada tanto para reprimir como para conquistar adesão. Os jornalistas 

que aderiram à nova filosofia tiveram o discurso do progresso profissional atrelado às 

rotinas de trabalho, recebendo aumentos salariais de até 20%; já os que não se 

engajaram nesse modelo sofreram um processo de expurgo “doloroso, frio e injusto” 

(VÉLEZ, 1985, p. 131).   

Otavio Frias Filho assegurava com sua metodologia que a estratégia valia a 

pena.  “Tudo o que você fizer para favorecer quem está fora da redação tende a 

prejudicar quem está dentro da redação” (SILVA, 2005, p. 112). As práticas de 

estabelecimento de poder no interior da redação da Folha ocorriam por meio da 

imposição da força, mas eram escamoteadas pelos incentivos profissionais. Como 

observou Margarida Londoño Vélez (1985, p. 130), toda a dureza do Projeto Folha era 

compensada “com estímulos para os sobreviventes ao processo seletivo”, cujos 

princípios eram legitimados por meio da estruturação de documentos internos. Tais 

textos ressaltavam que 

 
 

“para se ter futuro na ‘Folha’ não se requer experiência, nem muitos 
anos de casa ou idade, nem se pedem atestados ideológicos a quem quer 
que seja. Trabalhar na Folha compensa porque há possibilidades claras de 
ascensão hierárquica e salarial” (ibid.). 
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Um pressuposto que era assegurado pelo próprio jornal:  

 
 

“A Folha paga hoje os melhores salários da imprensa diária do País 
e tem realizado promoções salariais com base na avaliação de desempenho 
de cada profissional que já beneficiaram, de maio de 84 a junho de 1985, 46% 
das pessoas que trabalharam na Agência e na Redação” (FDS, 1985). 

 
 
Esse discurso foi corroborado pelo diretor de redação, Otávio Frias Filho, em 

depoimento a Margarida Londoño Vélez:  

 
 

“[...] há um número crescente de jornalistas na Folha que entende 
que esse tipo de jornalismo que a gente está querendo fazer é útil para uma 
sociedade como a sociedade brasileira. E esse número também é crescente, 
com respeito ao número de pessoas, que aqui dentro da redação, percebem 
que esse projeto editorial oferece para elas possibilidades muito grandes, de 
desenvolvimento profissional e de ascensão, mesmo na carreira profissional.” 
(VÉLEZ, 1985, p. 131). 

 
 
Como salientou VÉLEZ (1985, p. 131), a “cobrança e estímulo” foram os 

mecanismos utilizados pela Folha para implementar as mudanças ao longo do Projeto 

Folha. Por essas premissas cabe-nos recuperar, além dos conceitos políticos, as 

discussões de John Soloski (1993) acerca da objetividade, a qual, na sua visão, 

fundamentava o senso de autonomia dos jornalistas norte-americanos, dando 

sustentação aos princípios jornalísticos em relação aos constrangimentos 

organizacionais. O autor afirma que os jornalistas são mais fiéis às suas normas que 

à organização. As instituições estabelecem políticas editoriais para minimizar os 

potenciais conflitos entre os jornalistas e a direção das empresas, embora imponham 

um certo limite ao que os jornalistas escrevem.   

Essa relação de poder entre um líder e seus seguidores, como descreve 

Panebianco (2005, p. 45-46), deve ser concebida como uma relação de troca desigual, 

na qual o líder ganha mais que os seguidores; mas, apesar disso, deve dar algo em 

troca. O êxito dessas negociações, por sua vez, depende do grau de controle que os 

diferentes agentes têm sobre seus subordinados e das trocas de incentivos, sejam 

eles coletivos (que inferem diretamente na sua identidade profissional) ou seletivos 

(que se referem a bens materiais ou de status). 

Dentro do Projeto Folha, as avaliações de desempenho mostraram-se um 

instrumento de coerção eficaz. O “Plano de Metas Trimestrais da Redação” fora 
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instituído em janeiro de 1985. Com ele, as atividades jornalísticas passaram a ser 

monitoradas mensalmente por meio de notas que variavam entre A, B ou C. Para os 

profissionais considerados fracos, a punição era a demissão; mas para os que se 

enquadravam nas normas determinadas pelos patrões havia a possibilidade de 

promoção, tornando-se repórter sênior ou especial (VÉLEZ, 1985, p.138).  

Estabeleciam-se, a partir do grau de exigências do Projeto Folha, 

procedimentos para construção de matérias jornalísticas mais objetivas, textos curtos, 

com parágrafos menores, a adoção de gráficos e tabelas. Havia também tópicos 

relacionados ao planejamento antecipado das edições; agilidade nos relacionamentos 

entre editorias e reportagem, sucursais e correspondentes; punição pelos erros e 

substituição de profissionais; hierarquização de assuntos e pautas; entre outros 

critérios. “O documento de 1984 é o primeiro da série a tratar de problemas de 

infraestrutura da Redação. [...] admite que existem contra o jornal ‘graves’ problemas 

de estrutura jornalística" (ibid., p. 106). 

As reestruturações dentro da redação trouxeram outros tipos de problemas.  

“Por falta de orientação profissional chegamos a publicar, num intervalo de poucas 

linhas, que um mesmo time havia vencido e perdido determinado jogo de futebol” 

(FRIAS FILHO, 1988, p. 46). No final de 1984, ano em que foi implantado o Projeto, 

eram 175 erros por edição (ibid.). Apesar de o número de erros ser crescente, a 

questão foi minimizada pela diretoria do jornal devido ao crescimento das vendas. O 

mérito era creditado às mudanças adotadas.  

A aprovação da Folha, segundo a diretoria, era mensurada pelo índice de 

assinaturas, que subiu 19,74%, entre maio e dezembro de 1984 (SILVA, 2005). O 

Projeto Folha legitimava-se dentro da Folha de S.Paulo. As ações do grupo dirigente 

eram asseguradas por “um mandato expresso de quase 300 mil compradores de 

jornal, que de forma indireta chegavam a quase 900 mil leitores reais, que estavam 

por trás daqueles 300 mil”. (FDS,1984).  

 

 

2.2.2 O Projeto Folha e suas consolidações de base 
 

Após a fase de implantação do Projeto Folha, iniciou-se em um segundo 

momento a consolidação das ações previamente executadas. Nessa etapa, jovens 

profissionais passaram a comandar a redação. Tais como André Singer, na época 
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com 30 anos, e Matinas Suzuki, com 33 anos, que se tornaram chefes de redação. 

Artur Ribeiro Neto, com 28 anos, foi promovido a editor de Política e Alon Feuerwerker, 

com 31 anos, a editor de Economia.  Nesta fase também estavam Dácio Nitrini e 

Ricardo Kotscho, como repórter sênior e de Política. Esses foram alguns dos editores 

e repórteres que trabalharam no jornal. Iniciou-se um novo molde de gestão, com 

novos profissionais, estabelecimento de metas a serem seguidas, punições e 

incentivos. Além de prevalecerem as normatizações norte-americanas e uma 

produção tipicamente industrial.  

Embora a maioria desses novos editores estivesse engajada em movimentos 

estudantis ou partidários, a formação profissional havia sido construída fora das 

escolas de Comunicação, em outros cursos superiores. André Singer, por exemplo, 

formou-se em jornalismo pela Universidade de São Paulo (USP), em 1986, mas sua 

primeira graduação foi em Ciências Sociais, em 1980.  

Alon Feuerwerker, um militante dos partidos comunistas, também teve sua 

primeira formação em áreas das Ciências Biomédicas. Portanto, mesmo ligadas às 

discussões atribuídas a grupos de esquerda, essas narrativas foram construídas fora 

dos círculos do sindicato dos jornalistas. As discussões estariam mais centradas no 

crescimento profissional dentro da empresa, isto é, na busca de melhores salários e 

condições de trabalho e promoções, e não em temas relacionados à categoria 

profissional.   

Nesta parte da pesquisa argumentamos que o Projeto Folha não primava por 

profissionais mais jovens como inicialmente poderíamos supor, dadas as substituições 

ocorridas com a higienização da redação, que levaram a demissões, transferências e 

contratações. O motivo, como constatamos, foi equipar o jornal com profissionais que 

fossem mais adaptados a uma postura autoritária, independentemente da idade ou 

das correntes políticas que defendiam.  

As gerações mais velhas de jornalistas, os tais barões do jornalismo advindos 

dos anos 1950, foram moldados pela ética do jornalismo liberal e, portanto, seria mais 

difícil doutriná-los. Naquele período não havia uma dissociação entre o que se 

considerava o caráter técnico das atividades produtivas e a política pessoal de cada 

jornalista. Uma filosofia adotada principalmente pelos donos de jornais. José 

Nabantino Ramos, um dos antigos gestores da Folha, exemplificava essa questão. 

Por manter um caráter paternalista em sua forma gerencial, ficou decepcionado 
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quando um funcionário aderiu ao movimento grevista em 1961. Nabantino viu a 

adesão de Emir Nogueira à greve como uma afronta pessoal, e não como uma 

exigência dos seus direitos46.  

Em relação aos empregados havia outro entendimento. Principalmente, dos 

profissionais ligados a correntes políticas. Fúlvio Abramo era um desses exemplos. 

Membro do PCB, um dos fundadores do PT e irmão mais velho de Cláudio Abramo. 

Segundo Fúlvio Abramo47, um jornalista ao aderir à greve não estaria traindo a 

confiança da direção do jornal, pois seu atrelamento ao cargo derivaria apenas de 

competências técnicas, e não pessoais.  

A retórica de modernização do Projeto Folha, nos anos 1980, buscou construir 

uma interlocução entre patrões e empregados através de documentos que 

respaldassem a instituição em relação às mudanças que o jornal queria implementar 

sem dar espaço para contestações. “É precisamente no Projeto, escrito e distribuído 

para todos, que se consolida e adquire coerência esse período de turbulência laboral 

que desemboca na criação de uma equipe sintonizada com seus diretores” (VELÉZ, 

1985, p.129).  

Com a instauração do Projeto Folha, buscou-se iniciar na redação a construção 

das bases de relações de trabalho moduladas por normas contratuais nas quais eram 

explícitos direitos e deveres. Nesse processo, os jornalistas, em termos de categoria 

profissional, encontraram-se em um entre lugar, pois apesar de serem considerados 

profissionais liberais, regidos por uma lógica de mercado, também eram 

sindicalizados, tendo a instituição sindical o monopólio de sua representação. 

 Se de um lado essa relação contratual dizia respeito ao indivíduo e sua 

liberdade de escolha, de outro havia pactos coletivos feitos classe a classe, com 

negociações entre empresários e sindicatos. Jornalistas antigos tinham mais 

possibilidade de serem fiéis às suas redes de relações interpessoais. Os quadros mais 

                                            
46Nogueira, Paulo. “Minha tribo: o jornalismo e os jornalistas. E A greve que mudou o jornalismo 
brasileiro”, 26 de maio de 2013. Disponível em: <http://www.diariodocentrodomundo.com.br/greve/>. 
Acessado em: 16 mai. 2016. 
 
47 Entrevista de Fúlvio Abramo à Revista Teoria e Debates, em 01 de dezembro de 1987, “Fúlvio 
Abramo: 60 anos de lutas pelo socialismo” Disponível em: < 
http://www.teoriaedebate.org.br/index.php?q=materias/politica/memoria-fulvio-abramo-60-anos-de-
luta-pelo-socialismo>. Acesso em: 25 ago. de 2017. Uma síntese de sua vida política pode ser vista 
abaixo, a partir da entrevista de Fúlvio à Revista Teoria e Debate nº 01 - dezembro de 1987, impressa 
também em Rememoria - Entrevistas sobre o Brasil do Século XX. 
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novos, oriundos das novas correntes de esquerda, como as que se firmavam entre os 

simpatizantes do PT, muitos recém-saídos de universidades, possuíam uma postura 

mais corporativa, evidenciada em crescimento por méritos profissionais e trabalhistas. 

Excluindo o PCB, que defendia a conciliação de classes, as outras correntes eram 

adeptas do confronto político. Esse confronto político e social, não raro, transferia-se 

para as arenas das disputas internas das redações. E era dessa guerra que a Folha 

queria se afastar e, se possível, derrotar com o Projeto Folha.  

Essa variável modulou as diferenças entre as gerações de jornalistas e as 

políticas, pois o PCB vivia um processo de retração de força no campo da esquerda 

com a ascensão do PT. Além disso, após a greve dos jornalistas, de 1979, como 

destacou Kucinski (1998), a derrota do movimento fez os jornais instaurarem um 

processo demissionário, seguindo um padrão ideológico.  

Com esse padrão, as gerações mais velhas de jornalistas foram em boa parte 

expurgadas das redações. Foi um “expurgo dos quadros mais qualificados, que se 

haviam insurgido ou conquistado mais autonomia durante as últimas fases do regime 

militar” (ibid., p.66). É interessante destacar que a exclusão dos quadros mais antigos 

de profissionais não foi uma ação exclusiva da Folha, pelo argumento de Kucinski. 

Mas amparado no Projeto Folha, o Grupo Frias foi o que mais verbalizou e publicizou 

esse mecanismo de exclusão durante a execução e manutenção do processo.  

Para evitar novas insubordinações, como a greve dos jornalistas e posições 

divergentes em relação ao conteúdo do Projeto Folha, foi estabelecido um novo tipo 

de gerenciamento na redação. Assim, em julho de 1984, qualquer pessoa contratada 

pela Folha de S.Paulo deveria “ler e manifestar concordância” com o Projeto. “A 

adesão exigida dos ocupantes de cargos de confiança em 1982 passava agora a ser 

requerida de todos os jornalistas” (SILVA, 2005, p. 119). Essa atitude demonstrou um 

endurecimento com os militantes sindicais que trabalhavam no jornal, 

independentemente de sua corrente política. Iniciado em 1980 com a publicação dos 

primeiros projetos editoriais, esse processo foi intensificado a partir de 1984.  

Nosso argumento sustentou-se na avaliação do perfil de parte dos jornalistas 

que passaram a compor, ou que permaneceram ativos, na redação nos anos 1980. É 

importante destacarmos como a maioria dos profissionais mantidos na Folha ou 

contratados continuava a apresentar um perfil político de esquerda, como o próprio 

André Singer, que foi secretário de redação do Projeto Folha, entre 1987 e 1988.  
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André Singer participou de atividades políticas como militante de partidos 

comunistas nos anos 1970, graduando-se em Ciências Sociais, em 1980, e 

em Jornalismo, em 1986, ambas pela Universidade de São Paulo (USP). Após sair do 

jornal, continuou na vida acadêmica, tornando-se mestre (1993), doutor (1998) e livre-

docente (2011) em Ciência Política, todos pela USP. Mais uma vez salientava-se 

dentro da postura organizativa do jornal as teorias e as correntes de pensamento 

“uspianas” que estavam em evidência dentro da universidade. Participou também do 

governo de Luís Inácio Lula da Silva como Secretário de Imprensa e porta-voz do 

Palácio do Planalto, entre os anos de 2003 e 2007.   

No quadro de editores, Alon Feuerwerker foi atuante no Partido Comunista do 

Brasil (PCdoB) e no Partido Comunista Brasileiro (PCB) e nos anos 1970 foi um dos 

líderes do movimento estudantil contra a ditadura. Ocupou, inclusive, entre 1979 e 

1980, o cargo de vice-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), na 

primeira diretoria após a reconstrução da entidade estudantil, colocada na ilegalidade 

pelo regime militar dos anos 1960.  

Estudou na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e 

começou no jornalismo profissional em 1980, como freelance no semanário de 

esquerda independente Movimento, comandado pelo jornalista Raimundo Rodrigues 

Pereira. De 1982 a 1986 trabalhou no semanário Voz da Unidade, do PCB, onde foi 

editor de política e editorialista. Militou no PCB de 1981 até o início dos anos 1990, 

quando o partido se transformou no Partido Popular Socialista (PPS). De 1986 a 1993, 

trabalhou na Folha de S.Paulo, onde comandou as editorias de Economia, Opinião e 

Esportes; foi repórter especial e secretário de redação. Em 1992 comandou 

interinamente a Sucursal de Brasília. Foi também diretor da Agência Folha e da Folha 

da Tarde: 

 
 

“Entrei na Folha de S.Paulo, aos 31 anos, em agosto de 1986. 
Primeiro atuei nas editorias de Internacional (Mundo), Economia e Esportes. 
Depois trabalhei como Secretário de Redação e Repórter Especial. Fiz uma 
série de coisas lá. Saí do jornal no final de 1993. Isso começou (o Projeto 
Folha), em 1984, eu entrei com o processo em andamento.” 48 

                                            
48 Alon Feuerwerker, jornalista, é atualmente analista político e de comunicação na FSB 
Comunicação. Produziu entre 2005 e 2011 o Blog do Alon. Desde 2016, publica análises de conjuntura 
no blog <alon.jor.br>. Nos anos 1990 e 2000 atuou em gestões de governos petistas e do PCdoB. Em 
março de 2009 ingressou com petição junto ao Supremo Tribunal Federal para ser admitido 
como amicus curiae no julgamento do Recurso Extraordinário 511961 sobre a necessidade de diploma 
de Jornalismo para o exercício da profissão de jornalista. A petição foi indeferida, mas no julgamento 

https://pt.wikipedia.org/wiki/PCB
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Nacional_dos_Estudantes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raimundo_Rodrigues_Pereira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raimundo_Rodrigues_Pereira
https://pt.wikipedia.org/wiki/PCB
https://pt.wikipedia.org/wiki/PPS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Folha_de_S.Paulo
http://www.alon.jor.br/
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Com um perfil de esquerda, Dácio Nitrini atuou na Folha de S. Paulo como 

repórter sênior, editor e chefe de redação de janeiro de 1980 a julho de 1988. Como 

chefe da equipe, cobriu eventos importantes, entre eles, a cobertura das Diretas Já e 

a morte de Tancredo Neves. É de sua autoria a matéria Rota a mística, os métodos e 

as mortes, publicada em 1982, que por seu enfoque denunciador ganhou o Prêmio 

Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Apesar de ser graduado em 

jornalismo, pela Fundação Cásper Líbero (1979-1982), Nitrini foi beneficiado pelas leis 

trabalhistas que possibilitaram a formação tardia para profissionais que já atuavam 

nos meios impressos.   

Os repórteres de Política da Folha eram Ricardo Kotscho, militante sindical; 

Clovis Rossi, que queria ser diplomata, mas tornou-se jornalista; e Tarso de Castro, 

brizolista e um dos fundadores de O Pasquim, jornal da imprensa alternativa 

(CARDOSO, 2005). Esses exemplos da editoria de Política nos mostram que os 

profissionais da Folha, nos anos 1980, eram ligados a grupos políticos, principalmente 

às correntes de esquerda. 

Embora muitos partidos da esquerda brasileira tenham origem em grupos 

comunistas, cujo ethos marxista-leninista da disciplina e do autoritarismo capacitava 

profissionais a atuarem em ambientes autoritários, além de o PCB estimular políticas 

de alianças com os donos de jornais conservadores, a Folha também manteve em 

seus quadros, tanto de repórter como de comando, membros de outros segmentos de 

esquerda considerados mais combativos, que privilegiavam o confronto, como era o 

caso do PT, tais como: André Singer, Ricardo Kotscho e Clovis Rossi.  

Essa atitude ocorreu porque para a Folha não era a corrente política do 

jornalista que importava. Ou o pacto de convivência desenvolvido entre comunistas e 

patrões. Ou o combate aos petistas. O que importava para o jornal era se o jornalista 

estava sob controle do Projeto Folha, se estava fazendo seu trabalho a partir das 

regras estipuladas. O tratado era simples: repórteres e editores tinham que ser fiéis 

às políticas do PF e à direção do jornal e não mais às diretrizes de partidos ou 

sindicatos.  

                                            
do caso, em 17 de junho de 2009, o Supremo decidiu que não é necessário diploma universitário de 
Jornalismo para se exercer a profissão de jornalista. O caso de Alon Feuerwerker foi citado pelo 
ministro Gilmar Mendes, relator, no voto vencedor. [Depoimento à autora em 05 de abril de 2017 
(APÊNDICE B)].  
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Essa teoria vai ao encontro dos argumentos de Roxo (2007; 2012) e de Afonso 

Albuquerque (2008;2015), de que quadros oriundos de correntes da esquerda 

marxista (leninista ou troktista) tinham mais facilidade de se adaptar a um ambiente 

autoritário, pois essas estruturas partidárias eram rigidamente centralizadas e 

verticalizadas. Esses profissionais seriam mais disciplinados e algumas vezes 

também caracterizados como inovadores. 

Além de verificarmos as características políticas que compunham parte dos 

perfis dos profissionais do veículo, esse componente nos aponta para outra vertente 

do jornal que é importante ressaltar: a Folha de S. Paulo, a partir da cobertura das 

Diretas, tentou criar para si um lugar de participante-ativa, isto é, de porta-voz da 

opinião pública e de defensora dos interesses coletivos e não, simplesmente, uma 

posição de mediadora de informações (JESUS, 2009)49. Para Albuquerque e 

Holzbach (2008, p. 63), a Folha justificava esse lugar de porta-voz especialmente por 

seu “grande poder de agendar os assuntos que permeiam as diversas mídias e por 

ter um grande poder de fala entre a sociedade civil e os representantes do Estado”. 

À medida que construía uma nova imagem perante seu leitorado, colocando-

se a favor da redemocratização, o jornal procurava também formas de se integrar ao 

movimento pelas eleições diretas para presidente. As retóricas do núcleo dirigente 

eram atribuídas ao interesse do leitor, que, no argumento de Frias Filho (1988, p. 39), 

deveria receber matérias instigantes, objetivas e isentas de opiniões. Portanto, a 

qualificação dos profissionais era uma argamassa aparentemente utilizada para 

eliminar e demitir os que não se adaptassem às exigências do jornal ou não exibissem 

comprometimento.  

Por esse ângulo, de um lado estava a primeira diretoria – Otavio Frias Filho, 

Carlos Eduardo Lins da Silva e Caio Túlio Costa - que realizou as demissões e, do 

outro, em uma segunda fase da implantação do Projeto, vieram os conciliadores, com 

                                            
49 Para mais informações sobre a construção de imagens construídas pela Folha de S. Paulo, tanto 
para si quanto para seus enunciatários, foi produzido um estudo baseado na análise dos editoriais da 
Folha, publicado entre janeiro e abril de 1984, acerca da campanha pelas Diretas Já. O resultado desse 
estudo é apresentado por Rosane Martins de Jesus no artigo intitulado “A construção de imagens 
representativas nos editoriais da Folha de S. Paulo”, aceito no GT Estudos do Jornalismo, do X 
Seminário Internacional da Comunicação, realizado na Universidade Pontifícia Católica do Rio Grande 
do Sul, em Porto Alegre – RS, no período de 3 a 7 de novembro de 2009. Referências em JESUS 
(2009). 
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a missão de consolidar as bases da modernização do jornal, mas que exigiam ainda 

mais dedicação à instituição.  

Um ano após a implantação do Projeto Folha, em 1985, publicou-se um novo 

documento interno: Novos Rumos – 1985/1986 (ANEXO C), que ressaltava como o 

Projeto, em suas sucessivas versões escritas, indicava a forma ideal de se editar o 

jornal. Em relação ao programa de metas registrava o quanto a Folha estaria 

progredindo. Esses seriam instrumentos fundamentais na realização desse trabalho 

de se conduzir à institucionalização um tipo novo de jornalismo diário, com 

perspectivas profissionais “ainda pouco exploradas” que poderiam reservar “um papel 

de significação maior para o jornalismo” e, nele, para os jornalistas da Folha 

(FSP,1985). Propôs ainda atacar o problema da estrutura precária do Banco de Dados 

e a ineficiência da rede de correspondentes e sucursais.  

É interessante notarmos que Novos Rumos50 era o nome da revista do PCB, 

que apontava para uma transformação dentro do partido frente à crise vivida em torno 

do revisionismo ao governo de Josef Stalin, na União Soviética, em 1956. No 

desenrolar desses debates estabeleceram-se propostas para novos rumos do 

comunismo nacional. Estabeleceu-se mais uma referência partidária com cerne 

esquerdista e revolucionária dentro dos parâmetros organizacionais do Projeto Folha.   

Outro fator que nos chama a atenção foi que a partir das discussões desse 

semanário, a direção do PCB divulgou a chamada “Declaração de Março de 1958”, 

um manifesto político que representava mudanças na linha e ação do partido, ao 

sublinhar uma frente única de ação em combate ao imperialismo. Novamente 

registram-se menções de um projeto escrito para balizar as ações dos militantes em 

relação a uma mudança de comportamento, principalmente na parte disciplinar e de 

organização que serão concentradas em um grupo forte e coeso. Essas influências 

não podem ser desprezadas na análise do Projeto Folha, numa época em que as 

políticas partidárias de esquerda foram tão presentes nas redações brasileiras.    

Após essas publicações, para fazer um balanço dos três primeiros anos do 

Projeto, o jornal publicou A Folha em busca da excelência – 1986-1987, documento 

editado em 1986 (FSP, 1986) (ANEXO G).  O veículo reforçava como os mecanismos 

                                            
50 Lançado no Rio de Janeiro, em janeiro de 1959, Novos Rumos foi um semanário de circulação 
nacional editado pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB). Foi um dos mais importantes jornais da 
esquerda brasileira, junto com A Classe Operária, Voz Operária e Imprensa Popular. Em cinco anos de 
duração, foi extinto em 1964, em decorrência do Golpe Militar. Disponível em: 
<https://bndigital.bn.gov.br/artigos/novos-rumos/>. Acesso em: 23 de abr. de18.  
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adotados para alcançar a excelência em produção foram eficazes. Reafirmava como 

o Projeto Folha fora criado a partir das expectativas do leitor, que, por isso, exigiria 

perfeccionismo em todas as fases do trabalho. Os problemas de infraestrutura 

jornalística identificados nas duas versões anteriores, segundo esta edição, já haviam 

sido em parte resolvidos. 

 

 
“Os avanços obtidos em menos de três anos foram maiores do que 

os que se poderia ter imaginado em maio de 1984. Um preço alto de desgaste 
e atrito foi pago. Os resultados parecem compensadores [...] em que o perfil 
do leitor revelará ampla satisfação do público no período com o produto final. 
Mas ainda resta muito a ser feito e é preciso encontrar a dosagem certa para 
que o ‘grupo que faz a ponte’ possa conduzi-la com êxito.” (SILVA, 2005, p. 
127).    

 
 

Após a implantação do Projeto Folha e seus desdobramentos editoriais, a 

proposta seria atrelar todas essas diretrizes em um único material. Para isso criou-se 

o Manual Geral de Redação. Esse novo jeito de se fazer jornalismo funcionaria como 

um selo de referência, uma chancela, a marca da Folha.  Tópico que iremos abordar 

a seguir.    

 

 

2.3 MANUAL GERAL DE REDAÇÃO: O LUGAR DE FALA DA FOLHA 

 

Destacar a especificidade do lugar de fala da Folha de S.Paulo. Esse foi um 

dos traços mais característicos do Manual Geral de Redação, como observou 

Albuquerque e Holzbach (2008). Diferente das pioneiras regras do Diário Carioca, 

implantadas na década de 1950, e dos manuais de redação de O Globo e de O Estado 

de S.Paulo, com o Manual, a Folha se autopromovia pelo seu diferencial: seu próprio 

jornalismo. O jornalismo da Folha de S.Paulo51.  

 
 

Mais do que um texto técnico, destinado a ensinar os procedimentos 
jornalísticos que o jornal considerava corretos, o Manual da Folha de S.Paulo 
se constituiu um manifesto político sobre o lugar que caberia ao jornalismo 

                                            
51 Para mais informações ver: ALBUQUERQUE, Afonso de. HOLZBACH, Ariane Diniz. Metamorfoses 

do contrato representativo: jornalismo, democracia e os manuais da redação da Folha de 

S.Paulo. Comunicação, mídia e consumo. São Paulo. Vol.5. n 14. p. 149-170. Novembro, 2008. 
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em geral, e à Folha em particular, ocupar na nova democracia brasileira 
(ALBUQUERQUE E HOLZBACH, 2008, p. 151).  

 
 
Ana Lucia Novelli (1994) direcionou a análise do Manual em outra perspectiva, 

ao acentuar a ótica (neo) liberal do Projeto, capitaneada pelo campo da comunicação. 

A autora ressaltou que, em nenhum outro setor da economia, a não ser na 

comunicação, é tão forte o sentimento de que a evolução do mercado deve ser livre. 

Por essa tradição liberal, para a imprensa prosperar como serviço público, seus 

mecanismos democráticos devem salvaguardar os direitos civis. Para a Folha, na 

prática, o que sempre prevaleceu não foi o interesse público, mas os seus ganhos 

comerciais, refletidos a partir do crescimento das vendas e dimensionados pelo 

interesse de seu público leitor. 

Com base nesse discurso, a autora ressaltou que o jornal subdimensionou a 

sociedade como um todo, a fim de focar seus interesses em apenas uma parte: os 

seus leitores. (NOVELLI, 1994, p. 172).  Ao atribuir “plenos poderes” ao seu leitorado, 

“havia uma negação simbólica” dos poderes dos próprios donos do jornal, para 

delegá-los somente aos leitores (ibid., p. 178). Já para José Marques de Melo (1984), 

o Manual da Folha ultrapassava o universo meramente linguístico ou gramatical para 

abranger uma esfera “ético-profissional”. Com esse propósito, o objetivo era exercer 

também funções que mediassem o caráter deontológico da profissão, para estipular 

formas de condutas e procedimentos que identificassem o que era ser jornalista.  

Para Frias Filho (1988), o Manual visava padronizar os procedimentos técnicos 

dentro da redação, tendo como objetivo estabelecer uma linguagem comum. A 

proposta era de que cada profissional tivesse uma espécie de “dicionário” pessoal, 

que serviria para instruir tanto a parte técnica quanto a redação acerca dos novos 

procedimentos adotados pelo jornal. 

Ao reestruturar sua linha editorial, a adoção do Manual Geral de Redação 

tornou-se um documento essencial nesse processo. Primeiro, para fundamentar uma 

lógica normativa que fora usada nos processos de desqualificação profissional e, 

assim, tornar-se um argumento técnico de validação das demissões de funcionários 

que não se enquadraram aos novos padrões. Segundo, por oferecer uma vitrine, isto 

é, uma forma de propagandear os princípios do jornal ante seu público externo. O 

princípio básico do documento era a objetividade, a partir das concepções norte-

americanas.  
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O princípio da objetividade, nos Estados Unidos, era apresentado tanto como 

um valor relativamente compartilhado, pois era capaz de permitir aos jornalistas se 

dissociarem de outros agentes do campo da comunicação (SCHUDSON, 2010) 

quanto uma prática capaz de protegê-los de serem acusados de imparciais 

(TUCHMAN, 1993). No Brasil, o conceito foi adaptado por cada instituição jornalística. 

A Folha de S.Paulo, em particular, propunha escrever apenas para o seu conjunto de 

leitores, o que excluía, de certa forma, a sociedade como um todo. “O jornal não 

pretende falar em nome de toda a sociedade ou da opinião pública, mas somente falar 

a todos os grupos que constituem seu leitorado. Se em função disso a sociedade 

melhorar, tanto melhor para todos” (SILVA, 2005, p. 100).  

Ao adaptar a noção de objetividade na confecção do Projeto e na elaboração 

do Manual, o jornal encontrou na simbiose entre jornalismo, democracia e mercado 

os fundamentos para redesenhar seus princípios. Se de um lado associar-se aos 

conceitos norte-americanos era sinônimo de modernidade, introduzi-los no mercado 

brasileiro não era tão simples assim, pois, como salienta Hallin e Mancini (2010), a 

realidade histórica de cada região é determinante para que o jornalismo se desenvolva 

de uma maneira singular em cada local. Além disso, a noção de objetividade 

fundamentou as reformas do jornalismo nos anos 1950. Portanto, isso não era uma 

novidade no contexto brasileiro. 

Na Folha, em meados da década de 1980, as dificuldades em se adaptar os 

procedimentos norte-americanos aos já exercidos pelo jornal esbarravam no perfil dos 

profissionais que, sem formação acadêmica, eram moldados a partir de suas bases 

empíricas; nas estruturas políticas e econômicas do país, cujo momento histórico 

encontrava-se em transição entre a ditadura militar e a redemocratização; e até no 

estilo conservador da classe média alta, o maior público do jornal.  

Essa tradição moderadora do jornalismo, na Folha de S.Paulo foi analisada no 

artigo Um outro Quarto Poder: imprensa e compromisso político no Brasil, escrito por 

Albuquerque (2000), que discute as aplicações do chamado quarto poder nos EUA e 

no Brasil. Tal expressão é utilizada para caracterizar a influência da mídia (imprensa) 

em alusão ao Estado democrático. Refere-se, também, ao papel crucial que ela exerce 

tanto na afirmação quanto na busca dos direitos democráticos.  

O modelo original do que se define como quarto poder é o de um jornalismo 

independente, imparcial, compromissado e de interesse público, como ocorria no 
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jornalismo anglo-americano, defensor da autonomia da imprensa em relação ao 

Estado. É nesse sentido que a mídia americana desempenhava uma função 

moderadora entre a sociedade e os demais poderes representantes do Estado. Para 

que este poder [moderador] vigore, no entanto, é necessário que a imprensa tenha, 

em sua raiz, aspectos autônomos, com destaque para a objetividade, transparência e 

individualidade perante os interesses do Estado.  

No cenário brasileiro, esse poder, que deveria favorecer a população, é reduzido 

e atravessado por interesses particulares. Albuquerque atribui esse rompimento à 

responsabilidade cultural de transpor um modelo estruturado em um país que 

apresenta em suas características político-sociais difusas uma identificação com o 

colonialismo e o conservadorismo. Assim, no Brasil, é concedida à imprensa a 

autoridade para intervir em favor de um segmento e contra outro. No argumento de 

Albuquerque, a imprensa brasileira atua como um equivalente funcional do poder 

moderador do império, um poder acima dos outros e, por isso mesmo, tenta impor sua 

visão de mundo aos demais. 

O jornalismo brasileiro não consegue se encaixar no “quarto poder moderador 

americano” e também não se posiciona declaradamente partidário, como acontece, por 

exemplo, na Europa, pois os jornais se articulam com grupos de elite. Daí sua baixa 

circulação, contrastando com o grau de influência que exercem. Isso tem a ver com a 

estrutura familiar de propriedade dos meios de comunicação, entre eles: os Abravanel 

(Grupo Silvio Santos), os Civita (Grupo Abril), os Frias (Grupo Folha-Uol)), os Marinho 

(Organizações Globo), os Saad (Grupo Bandeirantes), os Mesquita (Grupo Estado), 

etc.  

Por essa perspectiva, o Projeto Folha e o Manual Geral de Redação atuariam 

como mediadores nas relações entre os cidadãos comuns e as instituições políticas, 

discutindo os fundamentos e as condições para o exercício legítimo tanto da profissão 

quanto da própria democracia. Essa concepção do jornalismo como mediador político 

não seria uma novidade, mas, como identificaram Albuquerque e Holzbach (2008, p. 

151), o que daria um caráter específico ao Manual, pois seria sua reivindicação para 

exercer explicitamente um papel político, por meio de um mandato conferido pelo leitor 

que, ao comprá-lo, estaria compactuando com todas as argumentações do jornal.  

Publicado em quatro versões, o primeiro Manual Geral de Redação (FSP, 

1984c) possuía 338 verbetes, descritos em ordem alfabética, dispostos sem 
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separação temática e com uma estrutura inspirada nos dicionários ortográficos. Sem 

gráficos ou ilustrações, tratava tanto de padrões gramaticais quanto de expressões e 

procedimentos éticos ligados à profissão, utilizando um tom quase didático para 

espelhar o que seria “um bom jornalismo”. Foi o primeiro Manual jornalístico a ser 

disponibilizado comercialmente no Brasil. “No primeiro ano vendeu 17.398 cópias, 

estabelecendo-se como a obra sobre jornalismo mais vendida no país” (SILVA, 2005, 

p.154).   

Como normas, as descrições do Manual relacionavam o comportamento que 

os profissionais deveriam possuir. Pode-se observar, inclusive, uma preocupação com 

possíveis consequências para jornalistas que defendiam pensamentos divergentes da 

linha editorial do jornal. O verbete distanciamento, por exemplo, esclarece como é 

“perigoso” o jornalista envolver-se pessoalmente com o objeto de trabalho, arriscando-

se a produzir um texto parcial, acrítico e ingênuo (FSP, 1984c, p. 33). Quanto ao 

verbete objetividade arrisca-se a dizer que não há objetividade em jornalismo. Os 

textos são em larga medida subjetivos, influenciados por posições pessoais, hábitos 

e emoções, portanto deve-se procurar um distanciamento dos acontecimentos 

apurados. (ibid., p. 63). 

Já o verbete notícia explica que o procedimento se trata de “puro registro dos 

fatos”, sem comentários nem interpretações, mas que a definição do interesse 

jornalístico depende de critérios flexíveis, que variam em função do tempo, lugar, tipo 

de publicação, etc. (ibid., p. 62). Ao mencionar seus procedimentos no verbete 

contratações, o jornal expunha formalmente sua convicção de que a formação 

acadêmica em jornalismo era dispensável (ibid., p. 26). Após a primeira versão do 

manual, foram realizadas outras três revisões do seu conteúdo, publicadas nos anos 

de 1987, 1992 e 200152.  

                                            
52 No Manual de 1987, foram instituídos 808 verbetes, distribuídos em sete seções temáticas: política 

editorial, estrutura da Folha, padronização de estilo, procedimentos profissionais, normas gramaticais, 
convenções gráficas, vocabulário jornalístico e anexos. A versão de 1992 propôs atenuar alguns traços 
do radicalismo que havia caracterizado as duas primeiras, uma vez que o Manual de 1984 foi 
considerado pelo próprio Conselho Editorial como sendo “draconiano e impositivo”. Além disso, 
apresentava uma ideia mais sólida do Projeto Folha. São mais de 10 mil verbetes, distribuídos em 331 
páginas. O documento trazia ainda índice remissivo e seções temáticas. Nesse material ficou explícito 
o teor político-ideológico do jornal, cujo conteúdo buscava diferenciar o fazer jornalístico das atividades 
das instituições políticas e civis. Uma transição ocorre com o Manual de 2001, que procura apresentar 
um conteúdo de caráter mais técnico e informativo e menos político. Com a mesma quantidade de 
verbetes da versão anterior, apresenta 391 páginas, sendo 273 delas dedicadas aos anexos 
(ALBUQUERQUE E HOLZBACH, 2008, p. 156-158; SILVA, 2005, p. 152). Há outras versões do 
“Manual Geral de Redação”, impressas até os dias atuais, mas para efeito de pesquisa e para 
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Essa estratégia didática do que seria um bom jornalismo faz sentido como parte 

da “reivindicação pelo jornal de um lugar transcendente na vida política do país, acima 

dos partidos políticos e das instituições de um modo geral” (ALBUQUERQUE E 

HOLZBACH, 2008, p. 162). Como destaca Albuquerque, esse mecanismo permitiria 

à Folha apresentar-se como um agente metapolítico (em nome do leitor), em razão 

dos interesses de seu leitorado.  Segundo essa lógica, a maior parte dos eleitores não 

tem poder de mobilização ou é inerte e, por isso, precisa de representantes. Esse 

papel caberia ao jornal, como outrora pertenceu aos partidos populistas. A Folha 

assumiria o lugar de representante-mor da sociedade brasileira, lema que o jornal 

utiliza hoje em seu slogan: “Um jornal a serviço do Brasil”.  

Para reforçar essa ideia de doutrinação que havia dentro da redação, a partir 

da utilização do manual, em entrevista dada à jornalista Margarida Londoño Veléz 

(VELÉZ, 1985) sobre a implantação do documento, Caio Túlio Costa, então secretário 

de redação, disse: “O Manual é a Bíblia de cada um. O que não está nele não pode 

estar no jornal”53. Para Costa, o Manual tornava-se um objeto “sagrado” nas mãos de 

quem o manipulava, impossibilitando qualquer questionamento.  

O Manual era visto a partir de um conceito de profissionalismo que exigia uma 

perspectiva ritual da comunicação. Esse processo, no entanto, seria diferente dos 

conceitos de ritual da Comunicação de James W. Carey54 ([1975], 1992, 2005), que 

propunha pensá-la a partir de caminhos centrados nos efeitos, funções e usos dos 

mass media. A Comunicação, para Carey, funcionaria como um ritual participatório e 

não autoritário, no qual, e através do qual, os seres humanos geram, mantêm e 

transformam a cultura em que vivem. O autor defende que as sociedades não são 

constituídas apenas em torno de relações de produção, de posse e poder, como o 

Projeto Folha propunha, mas também de partilha, troca e conflito de símbolos, 

sentidos e formas culturais. A abordagem ritual, segundo Carey, está orientada para 

                                            
comparação com a obra de 1984, procuramos analisar apenas as versões apresentadas até o início 
dos anos 2000. 

53 Depoimento do jornalista Caio Tulio Costa sobre o processo de implantação do Projeto Folha.  Caio 
Túlio e Carlos Eduardo Lins da Silva eram secretários de Redação quando o Projeto Folha começou a 
ser implantado em 1984 (VÉLEZ, 1985, p. 115). 
 
54 O pensamento de Carey tem como referências na teoria social a tradição de Max Weber sobre os 
sistemas simbólicos e a perspectiva de Émile Durkheim sobre o ritual. Já as suas fontes directamente 
relacionadas com a Comunicação são o pragmatismo americano de John Dewey e George H. Mead, o 
legado da escola de Chicago do Pensamento Social e os estudos históricos e críticos de Harold A. Innis 
e Lewis Mumford.(SUBTIL, 2014, p.21) 
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a manutenção da sociedade no tempo e não para a disseminação das mensagens no 

espaço, para a representação de crenças partilhadas e não para o ato de transmitir 

informação. Um processo através do qual os jornalistas se definiriam coletivamente e 

se legitimariam enquanto autoridades culturais a outros agentes sociais.  

Em particular, Zelizer (1992, p. 8) define a autoridade jornalística como “o caso 

específico de autoridade cultural com base no qual os jornalistas determinam o seu 

direito de apresentar versões autorizadas acerca do mundo”. Este segundo tipo de 

análise busca a construção da identidade jornalística de forma coletiva, e não baseada 

em manuais e métodos de treinamento profissional. 

O impacto da mudança de procedimentos provocou a insatisfação dos 

profissionais e do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, que refutavam sua 

eficiência. “A Folha decidiu fazer um documento definitivo – sobre o qual não se admite 

discussão. Mas o Manual Geral da Redação, de 1984, perdeu-se na ambição. Alguns 

verbetes beiram o ridículo e, certamente, vão entrar para o folclore do jornalismo 

brasileiro” (SJESP, 1985).  

Em matérias que procuravam mostrar os equívocos do Projeto, o sindicato 

tentava demonstrar a fragilidade dos argumentos da Folha, principalmente ao tratar 

de temas sobre objetividade.  Em um dos textos contendo uma lista com trechos 

denominados “pérolas” do manual, destacaram-se algumas dessas arestas: ao 

mencionar o substantivo feminino informava que, quando não houvesse um 

equivalente na língua portuguesa, era lícito que a Folha, após discussão interna, 

inventasse um; para ilustrações obscenas, esclarecia que o critério não era moral e, 

sim, estético. Ou então o Manual esbarrava em gafes, como ao dizer que a reportagem 

textual poderia ser feita pelo telefone e, ao noticiar uma morte por suicídio, o jornal 

não omitiria a informação de que a vítima se matara (SJESP, 1985).  

Nesta parte da tese a intenção foi mostrar a contradição entre o viés liberal do 

Projeto e sua forma autoritária de implementação. O propósito era que os atos 

referenciais conduzissem o jornal ao ápice comercial e institucional do jornalismo 

brasileiro. Porém, tais mudanças traziam em seu âmago o espírito elitista e 

conservador, por causa da postura impositiva exercida pelos membros da diretoria do 

jornal. Defendemos a hipótese de que foram esses modelos de gerenciamento que se 

cristalizaram como conceitos de modernidade ao longo da tradição histórica do 

jornalismo brasileiro.   



90 
 

 
 

Após a instituição dessas mudanças, em 1986, a Folha tornou-se o jornal de 

maior circulação do país, segundo discurso do próprio jornal. Tal fato abriu precedente 

para que o Projeto Folha fosse exaltado por seus idealizadores como modelo de 

modernização jornalística. 

 
 

“De junho de 1984 a junho de 1986, nossa circulação no país cresceu 
39,5%, chegando a um total de 291.659 exemplares em média por dia. A 
Redação contribuiu para o êxito, mas não é a única responsável por ele. Esse 
sucesso é resultado de um esforço conjunto de toda a empresa que edita o 
jornal. Ser o primeiro jornal do país implica inestimável responsabilidade 
pública e profissional para cada jornalista que trabalha na Folha. Qualquer 
retrocesso significa perder a primazia. Todo esforço deve estar voltado para 
ampliar a vantagem.” (SILVA, 2005, p.124). 

 
 
Essa referência à glória do Projeto vinha, inclusive, destacada em suas próprias 

linhas editoriais. “Antes da campanha, era difícil ignorar a Folha; depois dela, tornou-

se impraticável” (PROJETO EDITORIAL, 1984).  Essas referências tornaram-se tão 

marcantes na memória coletiva, inclusive dos pesquisadores brasileiros, que em sua 

dissertação de mestrado, a pesquisadora Margarida Londoño Veléz (1985) reafirmou 

a retórica de modernização instituída pelo próprio jornal, cujos padrões e condutas 

instituídos pelo Projeto Folha teriam consolidado dentro de uma empresa jornalística 

a mentalidade capitalista moderna da racionalidade produtiva.  

A partir dessa primeira visão sobre as teias narrativas e políticas que se 

compuseram dentro da redação da Folha e do jornalismo brasileiro, nos anos 1980, 

vamos discutir, no próximo capítulo, como esses processos se entrelaçavam com o 

Projeto Folha e dão sustentação às nossas hipóteses de similaridades com os 

conceitos leninistas, tópicos que discutiremos no último capítulo de análise da tese. 
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CAPÍTULO III: CONJUNTURA POLÍTICA E O LUGAR AUTORITÁRIO DO 

PROJETO FOLHA 

 
 
“[...]Tivemos aqui (Folha) uma espécie de interrupção geracional não 

só na direção como na secretaria de redação e nas funções de editores. [...] 
devido a uma série de divergências internas sobre concepção de jornalismo, 
várias pessoas bem mais experientes saíram daqui e foram substituídas por 
jovens. [...] eu via o seguinte risco: se ficasse presa à mitologia política dos 
anos 1970, a Folha perderia o bonde de se transformar no maior jornal do 
país. Nessa hipótese, o jornal poderia declinar até se transformar em mais 
um episódio da história da imprensa alternativa no Brasil. Se dependesse dos 
barões do jornalismo, a tendência seria essa. [...] o próprio Cláudio Abramo 
foi. (Um desses barões)” (Frias Filho, diretor da Folha de S. Paulo, 1988).   

 
“[...] Estavam criadas as ‘condições objetivas’ para a ‘revolução’ em 

nome do qual o novo “núcleo dirigente” da redação – formado por quatro 
jovens acadêmicos, sob a liderança de Otávio Frias Filho – instalaria na 
redação um regime confessadamente ditatorial, com tudo que as ditaduras 
têm direito: megalomania, perseguições, autoritarismo, tráfico de influência. 
E, como acontece em todas as ditaduras: perda de legitimidade, ausência de 
autocrítica, contradições irrecorríveis, desmoralização do poder e 
decadência.” (SJESP, 1987). 

 
 

As epígrafes acima demonstram as visões distintas de como foi absorvido o 

processo de modernização do jornal com a implantação do Projeto Folha e sua 

influência no tocante à profissionalização do jornalismo brasileiro na década de 1980. 

Para a Folha de S.Paulo, suas concepções refletiam os padrões modernos de se fazer 

jornalismo e estruturavam-se a partir do cenário econômico vigente no Brasil da 

época. Já as práticas jornalísticas consideradas atrasadas eram associadas a 

ideologias políticas e aos antigos quadros profissionais instalados nas redações. Por 

outro lado, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de São Paulo (SJSP) expressava 

a forma como a categoria via as mudanças ocorridas na Folha. Para a entidade, 

contrapor-se às posições do jornal era aprofundar o debate acerca dos critérios 

utilizados na construção das bases para a modernização do jornalismo no país.  

A ênfase deste terceiro capítulo perpassa a estratégia usada pela Folha para 

obter a fidelidade e o comprometimento dos seus quadros profissionais. A escolha do 

sindicato como alvo preferencial a ser atacado/desconstruído naquele momento e a 

visão de que a militância dos profissionais da redação era uma forma de traição aos 

princípios jornalísticos explicam a política de expurgos que se iniciou na Folha a partir 

do afastamento dos chamados “barões do jornalismo”. Esse processo guardou 

similaridades com a depuração de quadros que aconteceu dentro de partidos 
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comunistas. Trataremos aqui dessa questão, a fim de verificarmos quais componentes 

esses mecanismos nos trazem para compreendermos as conjunturas que tornaram 

possíveis a implantação do Projeto Folha.  

 Estruturamos nosso pensamento em três eixos argumentativos: (i) a 

sindicalização, as políticas partidárias e suas consequências para os jornalistas da 

Folha; (ii) a formação de quadros, informatização e processos seletivos; e (iii) as trocas 

de geração que envolveram (de forma direta ou indireta) a elaboração do Projeto 

Folha. A partir desse direcionamento analítico, os tópicos vão caracterizar a tensão 

entre a instituição jornalística, as políticas partidárias e a sindical, uma das 

características desses anos.  

 

 

3.1 A SINDICALIZAÇÃO DA REDAÇÃO: O CCRR E AS DISPUTAS PARTIDÁRIAS 

 

O período de transição entre os anos 1970 e 1980 foi marcado pelas 

reorganizações sociais, os engajamentos em lutas de classe e o surgimento do novo 

sindicalismo. Ações que tiveram influência direta nas discussões do Sindicato dos 

Jornalistas Profissionais de São Paulo (SJSP) dentro das redações e na formação do 

Projeto Folha. Nos anos 1970 houve expansão da estrutura produtiva brasileira. 

Estabeleceram-se novas qualificações da mão de obra, remuneração e condições de 

trabalho, mas a crescente produtividade não se refletiu em ganhos salariais. E os 

trabalhadores (médicos, bancários, professores, jornalistas, etc.) eram submetidos a 

constantes perdas econômicas pelos governos militares (ROXO, 2012). 

Esse quadro foi determinante para que, na região do grande ABCD55 paulista, 

surgisse, em 1973, a chamada “corrente autêntica” do sindicalismo. (ROXO, 2007, p. 

09). O novo sindicalismo exerceu profunda influência sobre os jornalistas de São 

Paulo, uma vez que compartilhavam com essa insatisfação em relação às perdas 

salariais, além de muitos profissionais serem membros de partidos de esquerda. O 

sindicato dos jornalistas de São Paulo era formado por correntes influenciadas tanto 

                                            
55 O ABCD paulista é composto pelas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano 
do Sul e Diadema. Era o paradigma da nova face produtiva nacional. Concentrava o grosso da indústria 
de ponta do país, principalmente, a automobilística. A chamada “corrente autêntica” do sindicalismo 
que fazia exigências, até então, inéditas: modernização da legislação trabalhista, negociação coletiva 
direta entre empresas e sindicatos e a autonomia sindical (ROXO, 2007, p. 09). 
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pelo PCB, como pelo PC do B. Além de outras facções, que deram origem ao PT (ibid., 

p. 09-11). Essas aproximações em termos organizativos proporcionaram dentro das 

redações a criação de entidades reguladoras, que passaram a fiscalizar as atividades 

jornalísticas. Tais como: CCRR 56.  

O conselho servia como um instrumento de pressão sobre o patronato. O 

objetivo era interferir nas relações de poder no interior das redações, para possibilitar 

que o órgão influísse coletivamente na produção jornalística. O CCRR era fruto de 

uma ideologia do basismo, que pregava uma política de confronto, defendida por 

certas correntes de esquerda opostas ao PCB e ao PCdoB.  

Os comunistas eram ardorosos defensores da formação de uma frente 

pluriclassista e nacionalista como forma de resistir à ditadura. Por isso, não viam com 

bons olhos o radicalismo basista, que norteava a concepção do CCRR. A criação de 

conselhos não foi uma novidade brasileira. Em Portugal, depois da Revolução dos 

Cravos, os jornalistas portugueses passaram a contestar o domínio dos meios de 

comunicação pelos proprietários por meio da criação de conselhos de redação que 

visavam à implementação da luta de classes no âmbito do local de trabalho (HALLIN 

E MANCINI, 2010).  

No Brasil, o CCRR foi uma criação do jornalista Perseu Abramo.  Um histórico 

militante de esquerda, membro efetivo do quadro de honra do movimento sindical e 

um dos fundadores do PT, cujo nome foi dado à instituição que sedia a Fundação do 

partido. Como na época, o jornalista fazia parte do quadro de editores da Folha de 

S.Paulo, e por suas relações com o sindicato, sua indicação para a presidência do 

conselho foi rapidamente acolhida. Essa aproximação, por outro lado, foi vista como 

incômoda pela direção do jornal (ROXO, 2012, p. 133-143).   

O conselho era composto por 50 jornalistas-delegados, representantes de 27 

redações e escolhidos por eleições diretas e secretas. Funcionava como um fórum de 

discussão para servir como “órgão de ligação” entre a diretoria do sindicato e a 

categoria. A primeira diretoria da entidade foi exercida por Perseu Abramo (Folha de 

                                            
56 Em termos formais, o CCRR era uma reunião plenária formada por representantes escolhidos pelos 

jornalistas das redações por meio de eleições diretas e secretas. O CCRR tinha uma Coordenadoria 

formada por três membros eleitos entre os representantes. A Coordenadoria deveria trabalhar em 

contato permanente com a direção do SJSP, para dar efetividade às decisões do conselho, convocar 

e organizar suas reuniões mensais. Com o objetivo de dar organicidade e institucionalidade ao CCRR, 

o sindicato implantou o órgão através de reformas estatutárias da entidade, em fins de 1977.  
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S.Paulo), Jorge Sá de Miranda (O Estado de S.Paulo) e Almir Gajardoni (Veja), com 

um mandato de um ano. Com essa atribuição, o CCRR era visto como o próprio 

sindicato dentro das redações (ROXO, 2012, p.133-143).  

Interpretada como um sintoma da esquerdização57, o CCRR na Folha foi visto 

como os antigos Conselhos Operários ou sovietes russos (FRIAS FILHO, 1988), 

colegiados, ou corpos deliberativos, constituídos por operários ou membros da classe 

trabalhadora que regulavam e organizavam a produção material de um determinado 

território ou indústria. Um termo que era comumente utilizado para descrever 

trabalhadores que gerenciam a si mesmos, sem patrões, em um regime de 

autogestão58. A insatisfação patronal em torno dessas questões provocou desde 

retaliações, a demissões de jornalistas que faziam parte do conselho, o que instigou 

desgastes entre a categoria, o sindicato e a empresa.  

As mobilizações e as reivindicações dos jornalistas não eram ações isoladas. 

Faziam parte de um momento de grande instabilidade social e econômica no país. Foi 

nesse período que o sindicato dos jornalistas passou a dar mais ênfase à identidade 

de classe de seus profissionais. Uma postura que se refletiu nos textos do jornal 

sindical, Unidade. Suas matérias que anteriormente destacavam apenas temas 

jornalísticos, como a censura, o mercado de trabalho, a formação profissional, etc., 

passaram a dividir o espaço com jornalistas, intelectuais e representantes de outras 

categorias profissionais (ROXO, 2007, p. 179). Esse intercâmbio proporcionou um 

impacto maior entre os jornalistas em relação aos movimentos grevistas no ABCD 

paulista. O tema greve tornou-se mais hegemônico no interior do jornal. Na visão da 

diretoria da Folha, tais aspirações inspiravam um ambiente pré-revolucionário: 

 
 

“Era um clima difícil, de muita agitação sindical. Era frequente, por 
exemplo, eu tomar uma decisão e a redação parar. Então, eu tinha que 
receber uma comissão para discutir por que foi tomada tal decisão, por que 
não sei o quê... havia uma mobilização muito grande, de muita liberdade 
interna e possibilidade de expressão [...] e as pessoas achavam que o 
próximo passo seria a autogestão. Houve incidentes. Eu tive minha sala 
invadida pela editoria de esportes, porque demiti o editor e eles não 
aceitavam isso. Faziam ameaças: ‘A gente vai quebrar as máquinas!’. Era 

                                            
57 Ver mais em: Unidade, (fevereiro/março);(abril/maio), 1981, e Jornalistas: o sindicato no dilema entre 
a militância e o profissionalismo, ROXO, 2007, XVI Compós, Curitiba/PR.  
58 Para mais informações: ALMEIDA. Lúcio Flávio Rodrigues de. Comunas e Sovietes: passado e 
futuro de poder proletário com muito nomes e cores, Lutas Sociais. Revista do Núcleo de 
Estudos de Ideologias e Lutas Sociais (NEILS), Programa de Estudos Pós-Graduação em Ciências 
Sociais – PUC/SP, n. 25-26, 2011. ISSN Eletrônico 2526-3706 ISSN Impresso 1415-854X. 
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realmente um ambiente pré-revolucionário.”[Original sem grifos] (FRIAS 
FILHO, 2003, p. 359-360). 

 

 
Receosos de que uma revolução ocorresse no interior do jornal, os gestores da 

Folha sabiam que, para assumir o controle corporativo da redação, era preciso 

eliminar as forças de oposição e instituir uma postura mais autoritária. Daí a 

necessidade de um projeto editorial, com fundamentos teóricos, que formulasse as 

bases rígidas de gestão. Com esse propósito, o Projeto Folha passou a ser delineado 

por seis documentos e editados em diferentes períodos. O material publicado em 1978 

lançou suas primeiras formulações, mas seus alicerces foram sedimentados em 1984, 

a partir da gestão de Otavio Frias Filho.  

A Folha, aos poucos, foi colocando em prática uma política de liquidação dos 

quadros politizados que ocupavam, em sua maioria, os cargos mais altos na 

hierarquia da redação, principalmente aqueles que se identificavam com as correntes 

combativas do novo sindicalismo e eram mais ligadas ao Partido dos Trabalhadores 

(PT). Tal atitude somou-se às pressões exercidas pelo CCRR que, ao reivindicar 

melhores condições de trabalho e mais autonomia profissional, tiveram seus membros 

gradativamente demitidos. Esse foi um dos motivos que levaram a categoria a entrar 

em greve em 1979.  

 
 

“Foram três os motivos que geraram a apreensão dos empresários 
em relação à greve. Primeiro, ela quebrou o relativo controle que as empresas 
tinham sobre a hierarquia interna das empresas, pois os jornalistas situados 
nos postos hierárquicos intermediários participaram do movimento. Segundo, 
ela teve intensa participação dos jornalistas graduados, os mais jovens e 
entusiasmados com o movimento. Terceiro, o pânico que o CCRR 
representou para empresários dos meios jornalísticos, sendo comparado aos 
sovietes da Revolução de 1917.” (ROXO, 2007, p. 181). 

 
 
Na interpretação dos dirigentes da Folha de S.Paulo, expressa nos editoriais A 

Empresa Continua (27/05/1979) e A Greve do Sindicato dos Jornalistas I, II e III (30 e 

31/05/1979 e 01/06/1979), os proprietários do jornal demonstravam que em seu 

entendimento, o movimento era meramente político e ideológico. Os donos de O 

Estado de S. Paulo também se manifestaram através do editorial Anatomia de uma 

Greve (31/05/1979), indicando a mesma opinião.  

Em seus artigos, os donos dos jornais argumentavam que o fato de os 

jornalistas apresentarem uma reivindicação salarial com valores acima dos padrões 
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vigentes, a intenção era de que a demanda não fosse atendida. Essa visão do 

patronato apontava para uma condição básica: a greve tinha uma finalidade 

instrumental, ou seja, o controle das redações por parte dos sindicalistas. Os editoriais 

acusavam ainda o movimento grevista de ser um conluio do sindicato com os jovens 

egressos das escolas de comunicação. Essa acusação era feita por membros da 

diretoria de O Estado de S.Paulo.   

Um perfil dos demitidos, traçado por David Moraes, presidente do SJSP, 

identificava-os como jovens com, no máximo, dois anos de profissão (ROXO, 2007). 

Tal afirmação não se confirmava entre os demitidos ou retirados de suas funções pela 

Folha de S.Paulo, pois foram os profissionais mais antigos, entre eles, Perseu 

Abramo59, Aloysio Biondi, José Trajano, Cláudio Abramo, Emir Nogueira, os mais 

atingidos durante a reestruturação do jornal. Por essa ótica, os expurgos que se 

seguiram à greve e, durante o processo de implantação do Projeto Folha, tratavam-

se, na verdade, de medidas contra profissionais mais autônomos. O processo de 

demissão de 230 grevistas correspondeu a quase 10% do total de jornalistas da capital 

paulista. Somente na Agência Folha e na Folha de S. Paulo foram demitidos 44 

jornalistas (SILVA, 2005).  

É a partir dessas disputas de forças para instituir o controle na redação que 

entendemos as articulações para a criação do Projeto Folha. A intenção era o combate 

à representação de figuras centrais dentro das salas de redação, entre elas, Cláudio 

Abramo. Tratava-se, portanto, de um realinhamento de posições na disputa entre os 

representantes sindicais e a instituição. A dinâmica da greve dos jornalistas estava 

situada nesse contexto político-sindical quando o Partido Comunista Brasileiro (PCB), 

até então hegemônico nesse campo sindical, passou a sofrer a concorrência do PT.  

Essa transição do domínio político no jornalismo afetou diretamente a dinâmica 

sindical dos jornalistas. Esses mecanismos são importantes para compreendermos 

como funcionou o modelo de ação sindical petista e as suas consequências dentro do 

modelo de gestão do jornal. (ROXO, 2007, p. 183). 

 

                                            
59 Perseu Abramo ingressou na Folha de S.Paulo, em 1970, exercendo funções como coordenador de 
serviços redacionais, editor de Esporte e da Folha Ilustrada. Em 1972, como editor de Educação, criou 
e montou uma seção sobre o tema, cuja repercussão e abrangência tiveram notoriedade na imprensa 
da época. Em 1979, foi demitido do jornal em função da greve dos jornalistas, movimento do qual 
participara ativamente. Para mais informações consultar dados referentes à Fundação Perseu Abramo. 
Disponível em: < http://novo.fpabramo.org.br/node/5342/site>. Acesso em: 03 out. 2016. 

http://novo.fpabramo.org.br/node/5342/site
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3.1.1 Ação sindical petista e o modelo de gestão do Projeto Folha 
 

O modelo de gestão do Projeto Folha, ao longo dos anos 1980, contrapunha-

se às atividades sindicais, principalmente, as medidas combativas que começavam a 

surgir internamente com as propostas das correntes oriundas do PT. Esse fato deriva-

se, pois, da greve dos jornalistas, que ocorreu no contexto do surgimento do novo 

sindicalismo, cujas características principais eram os discursos da autonomia da luta 

dos trabalhadores diante de partidos e do Estado e sua organização voltada para o 

local de trabalho. O marco histórico desse fenômeno foi o das greves metalúrgicas do 

ABCD paulista, em maio de 1978, que culminaram na criação do partido e de dois 

organismos intersindicais de cúpula: a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a 

Coordenação Geral das Classes Trabalhadoras (CONCLAT).  

A CUT se articulou em torno do setor combativo, composto pelos sindicalistas 

autênticos e pelas Oposições Sindicais. A CONCLAT, em torno da Unidade Sindical, 

foco de lideranças tradicionais, militantes do Partido Comunista Brasileiro (PCB), do 

Partido Comunista do Brasil (PC do B) e do Movimento Revolucionário 8 de Outubro 

(MR-8)60 (SANTANA, 1999, p. 136-151). O dilema em torno da abertura política, nos 

anos 1980, produziu discussões e interpretações que acabaram por reforçar, 

negativamente, o papel “reformista e conciliador” do PCB, em virtude de sua adesão 

a um sindicalismo de “colaboração de classes” e “cupulista”. O setor combativo 

acusava a proposta do PCB de aliancista, de “negocista, conciliadora e reformista” e 

os comunistas acusavam a via classista de “radical, esquerdista e desestabilizadora” 

(SANTANA, 1999 p. 137). 

 O eixo do debate no campo sindical, segundo Roxo (2007, p. 184), não permitia 

uma noção mais precisa da dimensão que a ação sindical do PCB tinha no interior do 

jornalismo e a importância que o partido dava à imprensa como organismo 

superestrutural e de construção hegemônica. Mas a partir de uma perspectiva de 

autopreservação, para se defender de uma suposta ameaça de jornalistas radicais de 

                                            
60 Os sindicalistas autênticos não possuíam uma ideologia tradicional de esquerda. Eles reuniam-se 
em torno dos sindicalistas metalúrgicos do ABC e agregavam sindicalistas de diversas categorias 
espalhadas pelo país. Nesse setor agrupavam-se militantes egressos ou não da experiência da luta 
armada e/ou militantes ligados à Igreja Progressista. As oposições sindicais tinham como eixo de ação 
o combate à estrutura sindical corporativa, a partir de um intenso trabalho nas comissões de fábrica. 
Podia apresentar posições que iam da aceitação do trabalho em conjunto com o sindicato oficial até as 
que rejeitavam esse tipo de articulação. (SANTANA, 1999, p. 136-151). 
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esquerda, cujos princípios durante a greve ganharam força na redação, a Folha optou 

por desalinhar antigos arranjos de convivência em função das novas retóricas 

vanguardistas que o jornal criava com o Projeto Folha. O jornal preferiu perder seus 

quadros de confiança a ter que negociar com profissionais combativos que não viam 

mais benefícios em colaboração com os patrões. 

Se a ilegalidade do PCB proporcionou certo álibi para que os donos de jornais 

conservadores pudessem mostrar toda a sua benevolência em prol dos jornalistas 

comunistas, as novas correntes políticas que surgiam com a criação do PT, composto 

por uma mistura heterogênea (membros da sociedade civil, de organizações 

eclesiásticas e não governamentais, políticos, entre outros) continham em suas 

origens o temperamento e a audácia que se apresentam no início de um novo projeto. 

Sem amarras que lhes prendessem a tradições ou ideologias.  

Além desses argumentos, em pleno processo de modernização, a Folha, que 

adotava uma postura cada vez mais liberal, notou que a permanência de jornalistas 

comunistas ou simpáticos às correntes marxistas em seus quadros não lhe pareceria 

mais coerente.  O peso e a importância dessas novas movimentações políticas 

transpareceram também no depoimento de Frias Filho (2003, p. 361): 

 
 

“[...] era um pessoal petista, com forte ligação com o Sindicato de Jornalistas 
de São Paulo, e um pessoal que era, digamos, protegido por editores mais 
velhos. Herdei os editores do Boris (Casoy) e, num primeiro momento, não 
mexi. Havia, então, os editores mais velhos, como, por exemplo, Aloysio 
Biondi, de Economia, José Trajano, de Esportes, e havia um pessoal mais 
base, realmente militante. [...] externamente havia muita resistência, nas 
outras redações, no sindicato e na FENAJ.”  

 
 
O jornalista Alberto Dines, em depoimento ao Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) foi outro profissional que ponderou sobre essa polaridade política entre 

os jornalistas de São Paulo, que ganhou força a partir da greve. Dines (2003. In: 

ABREU, 2003) relata: 

 
 

“[...] havia um grupo radical, que depois virou PT, botando pra 
quebrar, dizendo que os patrões estavam a serviço não sei de quem – uma 
bobajada - e do outro lado estavam os quadros intermediários, os comandos, 
as pessoas politicamente mais preparadas, o pessoal do Partidão, todos 
contra a greve. Os radicais venceram e a greve foi um fracasso. Hoje, por 
exemplo, não se faz mais greve em jornal. Uma pessoa com um computador 
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faz um jornal. Naquela época não havia computador, mas já dava para fazer, 
bastava encher com matéria de teletipo.” 

 
 
O tipo de ação sindical do PCB, segundo Roxo (2007, p.196), estava calcado 

numa perspectiva de longo prazo, na qual os jornais faziam parte de suas estratégias 

políticas de consolidação da democracia no país. O modelo de ação sindical petista 

não estava centrado em uma visão estratégica, mas interpretava o trabalho jornalístico 

como qualquer outro. Isso significava que as variáveis importantes desse último 

modelo de ação eram as condições materiais de trabalho, ficando as questões 

simbólicas relacionadas à imagem do jornalista como um intelectual em segundo 

plano. 

O vínculo fundamental dos jornalistas como classe passava pelo 

assalariamento e o orgulho corporativo da categoria pela sua capacidade de ação e 

mobilização coletiva. O emprego era interpretado, então, como um direito auferido 

pela conquista do diploma, e não como fruto de um dever, de um senso de missão ou 

compromisso maior com uma ideologia política. 

Esse tipo de perspectiva mais combativa e classista conviveu com outra mais 

corporativa, na qual a defesa do diploma de jornalismo, a padronização das relações 

salariais, a jornada de trabalho, o alargamento e patrulhamento das fronteiras do 

mercado de trabalho se harmonizaram num tipo de ação política que fez dos 

sindicatos um dos principais agentes da profissionalização dos jornalistas na década 

de 1980.  

Essa segunda perspectiva tomou forma em momentos em que as relações de 

classe tendiam a se acomodar.  Em consequência, sindicatos cada vez mais se 

limitaram a defender às normas legais vigentes, uma forma de regular minimamente 

as relações dos seus filiados com as empresas e impedir que estranhos, entenda-se 

jornalistas não diplomados, exercessem a profissão.  

Pode-se analisar a partir dos depoimentos de Alberto Dines, que a greve 

possibilitou, além da justificativa para as demissões com base nos embates e 

enfrentamentos políticos, um bom argumento para o incremento da tecnologia no 

fazer profissional. “Esse fator (a greve) pode ter contribuído para acelerar a decisão 

de informatizar a Redação” (SILVA, 2005, p. 89). Ao adotar a informatização, 

possibilitou-se também a troca dos quadros antigos por jornalistas mais novos, 

oriundos muitas vezes de faculdades e mais familiarizados com as tendências de 
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mercado. Ao projetar tais argumentações, a Folha iniciou um processo de 

impessoalização de seus quadros profissionais, antes regidos por afinidade 

profissional e políticas entre os pares. Após o movimento grevista, essas articulações 

cederam espaço para qualificações mais técnicas, características relacionadas à 

crescente mercantilização do jornalismo, cujo modelo a Folha de S. Paulo preparava-

se para adotar.  

Com esse clima de agitação sindical e política, ao assumir a redação da Folha 

logo após a greve e comandar o Projeto Folha, Frias Filho sofreu resistência ao impor 

seu nome como gestor, um argumento que futuramente seria utilizado para justificar 

a política de fidelização ao jornal: 

 
 

“[...] houve uma resistência muito grande, tanto no ambiente interno 
da redação quanto no ambiente corporativo, na área jornalística em geral. Na 
época havia um espírito de radicalização no ambiente jornalístico e, por mais 
que eu fosse uma pessoa que tivesse familiaridade com o jornal – sabia 
redigir, tinha sido uma espécie de discípulo informal de Cláudio Abramo, que 
era uma figura muito respeitada -, apesar disso tudo, muitas pessoas 
acharam um absurdo que a redação da Folha fosse dirigida por um membro 
da família proprietária, pelo patrão. Houve uma resistência muito grande, não 
só da redação, mas também do sindicato” (FRIAS FILHO, 2003, p. 359). 

 
 
A sindicalização da redação comandada por profissionais como Perseu Abramo 

era considerada nefasta pela diretoria do jornal. Perseu, assim como outros 

jornalistas, entre eles, Cláudio Abramo, Alberto Dines, Emir Nogueira, Jânio de 

Freitas, etc., independentemente de corrente política, representavam a filosofia 

instituída pelos “barões do jornalismo”, isto é, jornalistas consagrados da década de 

1950, que refletiam nas páginas dos jornais suas personalidades no âmbito do fazer 

jornalístico.  

A admiração que esses profissionais recebiam de seus pares gerava certo culto 

personalista a esses quadros de comando, considerados verdadeiras instâncias de 

poder nas redações. Esse poder era baseado em uma relação de confiança entre 

jornalistas e os donos de jornais, mas quando essa relação era abalada, tais 

profissionais eram afastados, permanecendo muitas vezes como colunistas ou 

ocupando cargos sem importância no cotidiano da redação. A greve forneceu à 

diretoria do jornal o subterfúgio necessário para dispensar os “barões do jornalismo” 

e abrir caminho às novas posturas dentro da redação. 
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“O jornal deixou de ser propriedade de jornalistas e praticamente 
virou uma grande empresa, manipulada por grandes negociantes que o 
transformaram numa fonte de lucro, numa fonte de poder. Ainda que se 
oponha ao governo, o jornal não se opõe ao Estado, ao domínio de classe. 
Em face disso, o jornal é uma potência muito maior que no passado.” 
(ABRAMO. In: ROXO, 2012, p. 247) 61.     

 

 

A postura dos antigos jornalistas mais politizados era considerada um obstáculo 

aos rumos que o jornal pretendia adotar. Essa modificação era ocasionada por 

critérios administrativos, como a impessoalização da redação, à custa de demissões 

e qualificação dos novos quadros, indispensáveis para a retórica de modernização do 

Projeto Folha, cuja narrativa consistia em ampliar o prestígio político e empresarial do 

jornal.  

Daí a necessidade de se adotar ações de autopreservação. O processo de 

modernização do jornal seria, portanto, um movimento elaborado e articulado tendo 

em vista as dinâmicas internas da redação, movidas pela preocupação com o controle 

de instâncias, como o CCRR, da organização sindical e das ameaças latentes à 

sindicalização sobre o trabalho jornalístico. É importante destacarmos nesse contexto 

jornalístico o conceito de fidelização (ALBUQUERQUE E HOLZBACH, 2008). Se de 

um lado as bases políticas do PT implodiam as redes clientelistas do PCB, de outro 

traziam uma ameaça. A estratégia dos militantes do partido era baseada no confronto 

e a exigência posterior do jornal aos jornalistas foi o rompimento dos laços com o 

sindicalismo.  

Se o jornalismo era uma profissão autoritária e carismática, como dizia Abramo 

(1988, p. 252), por esse parâmetro exigia-se um posicionamento da Folha de S.Paulo, 

que via com receio os panoramas insurgentes, com as movimentações políticas e 

classistas que ocorriam na capital paulista. Havia uma preocupação do jornal em 

conter a “esquerdização” no meio jornalístico. Tais suspeitas eram alvos de 

intervenções militares, como expressa um documento produzido pelo Serviço 

Nacional de Informações (SNI). Intitulado “O problema da infiltração de esquerda nos 

meios de comunicação de massa de São Paulo”, seu conteúdo informava que a 

contaminação do jornal superava a das outras publicações e que “[...] isso se devia 

                                            
61 Fúlvio Abramo, diretor do Diário do Comércio. As opiniões do jornalista sobre a greve foram 
proferidas em um debate realizado no SJSP, em 6 de agosto de 1979 (In: ROXO, 2012, p. 247). 



102 
 

 
 

ao integral controle do jornalista comunista Cláudio Abramo, que há alguns anos 

desempenha na empresa um papel de eminência parda” (GASPARI, 2004). As 

relações de Abramo e dos antigos jornalistas com os partidos de esquerda 

funcionaram como dispositivo para camuflar a disputa pelo poder travada no interior 

da redação. Para aniquilar a influência que os antigos jornalistas ainda mantinham no 

jornal, era importante expurgar os resquícios dos “barões do jornalismo” e suas 

concepções. 

Foi em um episódio político ocasionado por um incidente com o Lourenço 

Diaféria que levou ao afastamento de Cláudio Abramo. Mino Carta, porém, acreditava 

que houve um acordo tácito entre os militares e os donos de jornais, cujo acerto 

definiria a retirada dos chefes de redação considerados trouble-maker: 

 
 

“Neste episódio houve a mistura de vários componentes. Um deles 
era a necessidade que o jornal tinha de abrir caminho para o pessoal novo 
que vinha chegando, que no fundo também foi o que acontecera no Estado, 
e que é normal. [...] Outro foi o fato de que eu tinha de novo ficado muito 
importante. O general Sílvio Frota, que era ministro do Exército do presidente 
Geisel, estava preparando o golpe. Se ele vencesse, eu seria fuzilado e Frias 
preso; e, se o Frota tentasse o golpe e perdesse, o herói seria eu. De modo 
que a situação não interessava a Frias, de um jeito ou de outro. Pode-se dizer 
também que, no projeto de abertura, houve um acordo tácito entre os militares 
e os donos de jornais.” (ABRAMO, 1988, p. 89). 

 
 
A ideia era abrir caminho para uma geração de jornalistas mais adaptada ao 

estilo fabril a ser implementado na gestão do jornal. A intenção era expurgar a figura 

de um líder centralizador, como Cláudio Abramo, mas o paradoxo foi afastá-lo da 

redação e colocar no lugar Boris Casoy62, outro jornalista com personalidade 

centralizadora e autoritária.  

                                            
62 Boris Casoy foi jornalista, secretário de imprensa. Em 1968, a Revista Cruzeiro realizou uma 
reportagem com lideranças estudantis, que incluíram Boris como um dos integrantes do grupo de 
extrema-direita Comando de Caça aos Comunistas (CCC). Tal ideia foi rechaçada por Casoy, 
esclarecendo que, apesar de ter tido presença ativa em apoio ao Golpe civil-militar de 1964, não 
incentivava ação violenta na universidade Mackenzie, a qual frequentou quando cursava Direito 
(KISHINIR, 2001,p. 378). Seu primeiro trabalho foi como editor de Política da Folha de S.Paulo, em 
1974,a convite de Octávio Frias de Oliveira. Depois foi promovido a editor-chefe do jornal no lugar de 
Rui Lopes, transferido como diretor para a sucursal de Brasília. Ficou na Folha até 1976, quando saiu 
e passou a dirigir a Escola de Comunicação e o setor de cultura da Fundação Armando Álvares 
Penteado (FAAP). Retornou à Folha em 1977, onde passou a escrever a coluna “Painel”, sobre os 
bastidores da política. Em setembro desse mesmo ano, tornou-se o editor-responsável pelo jornal, aos 
36 anos, no lugar de Cláudio Abramo, Permaneceu no cargo até 1984, quando Otavio Frias Filho 
assumiu a direção do jornal. E voltou ao ostracismo, ficando responsável pela coluna “Painel”.  
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“Existe uma certa imagem de que o Cláudio foi afastado e de que o 

Boris Casoy, uma pessoa que tinha origem em ideias de direita, fez uma 

intervenção na Folha e moldou a linha editorial do jornal dentro do que seria 

a preferência dos militares. Essa versão me parece totalmente infundada” 

(FRIAS FILHO, 2003, p.356).  

 

 

Nas propostas editoriais anteriores ao Projeto Folha, Silva (2005) observa que 

faltava uma estrutura mais mercadológica, que seria consequência, entre outros 

motivos, dos comandos da redação exercidos inicialmente por Cláudio Abramo 

(esquerda) e, posteriormente, por Boris Casoy (direita), profissionais com diferenças 

ideológicas, mas que exerceram a liderança de maneira centrada em suas próprias 

personalidades. “Sua ação não fortaleceu a ideia de institucionalizar uma estrutura de 

organização e método na redação” (SILVA, 2005, p.45).  Mas para Mino Carta:  

 

 

“[...]quem compara a Folha de onze a doze anos atrás com a de hoje, 

descobre quando nasceram as principais inovações, a vivacidade da primeira 

página, o pluralismo das páginas dois e três, a agilidade da estrutura, a 

preocupação com o rigor da informação. [...] É inegável que a Folha cresceu 

porque em vários pontos soube dar sequência às ideias do seu criador, mas 

a essência está plantada no jornal dirigido por Cláudio Abramo” (MINO 

CARTA. In: ABRAMO, 1988, p.12). 

 

 

A greve reforçou a visão de que Abramo naquele momento não servia mais aos 

interesses do patronato, ao demonstrar pouco controle sobre a redação. Em época de 

grandes mobilizações políticas e sindicais, entre a fidelidade ao jornalista ou ao 

movimento grevista, ficou evidente que a maioria da redação aderiu à ideologia do 

novo sindicalismo. Isso reforçou para a diretoria do jornal a percepção de que Abramo 

ocupava um lugar decorativo. Além de apontar a emergência de uma nova geração 

de profissionais para os quais a fidelidade e a solidariedade a Abramo ficariam em 
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segundo plano em relação às metas editoriais que iriam ser estabelecidas pelo Projeto 

Folha. 

 Em um paradoxo, tal e qual a lógica dos partidos comunistas, na qual as 

orientações da cúpula partidária não respeitavam a autonomia e a visão de mundo 

dos militantes, independentemente do lugar que estivessem situados na hierarquia 

partidária, na Folha também apresentava uma lógica na qual o jornal estava acima de 

quaisquer quadros jornalísticos, não levando em conta sua contribuição à 

modernização do jornal. 

 

 

3.1.2 Projeto Folha: formas de controle da autonomia profissional 
 

Se os motivos para as reformas editoriais não podiam ser expressos por 

diferenças ideológicas, então, para legitimar o Projeto Folha, os argumentos 

precisavam ser técnicos. Daí procedem elaborações discursivas relacionadas ao 

controle do trabalho jornalístico (BREED,1993); nas rotinas produtivas (TUCHMAN, 

1993), a questão da ação pessoal e seleção de notícias e ao profissionalismo 

(SOLOSKI,1993). Apesar de a objetividade ser um valor relacionado a princípios como 

a defesa da democracia e do interesse público, como caracteriza-se a ideologia do 

jornalismo norte-americano, os jornalistas operam de forma distinta dos profissionais 

liberais, pois não possuem procedimentos fortemente codificados e trabalham por 

meio do senso comum em organizações (RIBEIRO, 2007). 

Para entender como esses procedimentos são regidos, Breed (1993) tratou da 

relação problemática entre a ética profissional, sua autonomia e as imposições 

organizacionais. O autor ressalta que “os principais dirigentes das organizações 

convencionais são os artífices de uma política empresarial, mas têm que assegurar 

de que o conformismo em relação a essa política se mantém em níveis mais baixos” 

(ibid., p.152).  

Para que essa correlação de forças se sustente, segundo o autor, é preciso 

haver uma certa aceitação do controle instituído. A questão ética é que faria essa 

aceitação não ser automática. De acordo com Breed (1993), existem seis razões para 

que esse conformismo aconteça e a orientação política da empresa seja seguida por 

repórteres ou editores, que são divididos em classes distintas: Autoridade institucional 

e sanções; Sentimentos de obrigações e de estima para como os superiores; 
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Aspirações de mobilidade; Ausência de grupos de lealdade em conflito; Prazer na 

atividade jornalística e Notícia como valor. Quando a fidelidade é diretamente dirigida 

pela autoridade legítima, destaca Breed, a fim de se manter o equilíbrio dentro da 

instituição precisa-se distribuir recompensas e punições (BREED, 1993, p. 160).     

Breed (1993) conclui que esse processo de adaptação e conformação do 

jornalista às regras e rotinas de um jornal se daria no cotidiano pela convivência com 

os superiores hierárquicos e os jornalistas mais velhos. A fonte de recompensas do 

jornalista também não se localizaria entre os leitores, que seriam os seus clientes, 

mas entre os seus pares e superiores.  

Em vez de aderir a ideais sociais e profissionais, o jornalista redefiniria seus 

valores até o nível mais pragmático do grupo redacional, ganhando, desse modo, não 

só recompensas ao nível do estatuto - que em nosso caso, poderíamos chamar de o 

Projeto Folha -, mas também a aceitação do grupo ao qual pertence. Cada jornalista 

direcionaria sua produção para seus superiores, e não para atender aos anseios do 

público. Esse deslocamento no senso de profissionalismo dos jornalistas traria como 

consequência uma convergência aos interesses comerciais das organizações. Daí 

não ser necessária a adoção de políticas explicitamente coercitivas (ibid., p. 166).     

Para John Soloski (1993), o profissionalismo é o método eficiente e econômico 

pelo qual as organizações jornalísticas controlam o comportamento dos repórteres e 

dos editores, mas como não confiam em normas profissionais, desenvolvem regras e 

políticas editoriais. Segundo o autor, as empresas acreditam na interação entre o 

profissionalismo e as políticas editoriais (ibid., p.92).  

Foi dessa forma que o projeto editorial elaborado pela Folha, em 1982, Em 

busca do profissionalismo, procurou sensibilizar seus profissionais reforçando o 

compromisso com suas obrigações em relação ao jornal para afastá-los de causas 

políticas, principalmente a proximidade com partidos políticos. Essa estratégia 

pretendia também adequar a redação para novas formas de controle que viriam a 

seguir, com a execução do Projeto Folha, em 1984. É nesse sentido que podemos 

estabelecer semelhanças com a teoria da escada profissional apresentada por Soloski 

(1993).   

Segundo o autor, o profissionalismo controla o comportamento dos jornalistas 

de dois modos relacionados: (i) estabelecendo padrões de conduta e normas de 

comportamentos e (ii) determinando o sistema de recompensa profissional (ibid., p. 
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95). O primeiro aspecto é relativo a mecanismos criados para reforçar os laços 

profissionais entre jornalistas, diretoria e subordinados, por meio das rotinas 

produtivas. O segundo envolve a teoria da escada, cuja ascensão profissional pode 

ser alcançada por meio das atividades produtivas, sem que haja, necessariamente, 

uma alteração hierárquica.  

Trata-se da peculiaridade do jornalismo frente a outras organizações, pois um 

grande repórter (ou um repórter especial), apesar de não estar situado no topo das 

relações trabalhistas, pode ganhar mais que um editor, hierarquicamente superior. É 

uma forma de reconhecer suas competências para manter o vínculo desse profissional 

com o jornal. Uma vez que o profissionalismo estabelece normas de conduta para os 

jornalistas, é desnecessário para as organizações fazê-las, pois o entendimento de 

como os repórteres e editores devem se comportar já está intrínseco nos laços 

profissionais adquiridos (SOLOSKI, 1993, p. 45).  

Soloski conclui que, ao dar oportunidades de subida, a organização jornalística 

consegue manter a lealdade (e o controle) de importantes profissionais, sem permitir 

o acesso à efetiva hierarquia de poder da organização. Acredita, porém, que a 

deontologia da objetividade cria uma certa autonomia jornalística em relação à 

produção jornalística dentro das empresas. Nesse sentido, a objetividade é uma 

norma transorganizacional e seus padrões narrativos fazem com que os veículos de 

comunicação adotem medidas de compensação intraorganizacionais, como o 

aumento de salários, promoções funcionais, etc.  

Esse mesmo mecanismo de troca de benefícios foi observado nas teorias 

políticas por Angelo Penebianco (2005) como incentivos, que auxiliariam o líder a 

determinar o êxito das negociações dependendo do grau de controle que os diferentes 

agentes tivessem sobre o poder organizativo das instituições. Os recursos de poder 

do líder estariam relacionados ao controle das “áreas de incertezas organizativas”, de 

todos os fatores que ameaçassem a sobrevivência da organização ou a estabilidade 

de sua ordem interna se não fossem controlados (PENEBIANCO, p.45). O líder 

controlaria as principais áreas de incertezas cruciais para a organização e poderia 

usar esse recurso nas negociações internas, isto é, nos jogos de poder, 

desequilibrando-as em seu próprio favor (ibid.).  

A partir das concepções de Breed, Soloski e Panebianco, consideramos que a 

questão a ser posta é: até que ponto essas teorias, muitas delas próprias do modelo 
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norte-americano de jornalismo, dão conta da realidade existente nas redações 

brasileiras, em especial, na Folha de S.Paulo?  A ideia do condottieri (KUCINSKI, 

1998) e dos “barões do jornalismo” (FRIAS FILHO, 1988, p.39) não se ajusta a essas 

lógicas. Para explicá-la é necessário recorrermos aos termos que remetem ao 

Princípe, de Maquiavel, simbolizando a importância da ordem autoritária na condução 

da política, e usado por Antonio Gramsci (2001) para representar a importância do 

mito - a exaltação das façanhas de um personagem - e da ideologia -  a crença 

arraigada em determinadas ideias -  na formação da vontade política. Gramsci 

substitui o príncipe, o condottieri, pelo partido político, o formador da vontade coletiva 

e o disciplinador da ação política na modernidade.  

Esse quadro de vontades a partir dessa interpretação funcionaria como uma 

espécie de metáfora da relação de Cláudio Abramo com a Folha, representando o 

lugar que ocupavam dentro da instituição jornalística, os antigos jornalistas. Abramo, 

por seu carisma e autoritarismo, seria como um símbolo dessa representação; ele, 

como as demais personalidades a quem representavam, influenciavam a produção 

jornalística e legitimavam-se como articuladores nos processos de tranformação. Por 

essa razão, suas presenças na redação eram vistas como nefastas, bem como o eram 

as questões relacionadas às interevenções políticas sindicais entre adeptos de 

correntes comunistas e as novas formações de esquerda, como o PT.  

 

 

3.2 TECNOLOGIA E MERCADO: OBRIGATORIEDADE DO DIPLOMA PARA QUÊ?   

 

O argumento tecnológico foi a premissa estrutural para solidificar a retórica 

modernizadora na construção do Projeto Folha. Com a implantação dos terminais de 

computação na redação, as demissões de jornalistas foram respaldadas pela 

necessidade do mercado, e não em razões pessoais ou políticas. Tratava-se apenas 

de uma ação para o salto organizacional que o jornal pretendia fazer. Ao discurso 

também foi introduzida a necessidade do aprimoramento profissional e da falta de 

necessidade de obrigatoriedade do diploma de Comunicação.  

Um dos primeiros setores a ser atingido por esses novos padrões foi o da 

revisão. Com profissionais antigos, muitos deles sem formação acadêmica, eram 

acusados de não possuir o preparo necessário para absorver as novas técnicas de se 
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fazer jornalismo. A atividade era considerada obsoleta mediante a informatização das 

redações em todo o país.  

Os dirigentes da Folha, ao travar uma disputa conceitual com o sindicato dos 

jornalistas, que acusava a empresa de encobrir seus problemas estruturais com as 

demissões, bem como acabar com a influência da entidade sindical dentro da 

redação, expuseram a face ideológica do Projeto: 

 
 

“[...] o Brasil não tem sindicatos fortes em qualquer setor de atividade 
(muito menos no jornalístico) capaz de ou negociar com habilidade e a 
paciência dos japoneses ou resistir por meio de greves e protestos com a 
eficiência dos norte-americanos.” (SILVA, 2005, p.87). 63 

 
“[...] a revisão é um dos estágios mais baixos da carreira jornalística. 

[...] Em geral, o profissional que trabalha na revisão ou está entre os menos 
qualificados tecnicamente na categoria ou logo é promovido para outra 
função. [...] não se pode esperar de uma empresa comportamento 
assistencialista ou benemerência. Em nome da qualidade do produto e do 
serviço social que presta, ela deve procurar ter em seus quadros funcionais 
apenas profissionais de melhor nível.” (ibid., p.89).  

 
 
Nos Estados Unidos, como argumentou Silva (2005), assim como a greve dos 

gráficos e jornalistas de Nova York, em 1962, contra a introdução dos sistemas de 

fotocomposição foi um dos motivos principais para o New York Times resolver 

informatizar-se, também a greve de 1979 contribuiu para a decisão similar adotada 

pela Folha (SILVA, 2005, p.89). No país norte-americano, conforme relatou Telese 

(1975, p. 403):  

 
 

“A recente greve dos jornalistas tinha demonstrado como alguns 
jornais nova-iorquinos eram vulneráveis aos caprichos trabalhistas, como 
antigas instituições podiam rapidamente declinar e cair. Embora o Times 
tivesse reservas financeiras para resistir a greves, mais recursos eram 
necessários não apenas para enfrentar o aumento dos custos de produção e 
de salários, como para o jornal permanecer seguro em futuras ameaças 
trabalhistas. Uma forma de fazer mais dinheiro é vender mais cópias e mais 
economicamente [...] através da modernização da fábrica. [...] o Times teria 

                                            
63 No Japão, os proprietários do jornal Asahi Shimbum e o sindicato dos jornalistas reuniram-se ao 
longo de cinco anos (1971 a 1976) 294 vezes, a fim de negociar o reaproveitamento de profissionais 
por conta do advento das novas tecnologias. Não houve demissões nessa transição profissional. M.V. 
Santos, A revolução informática,1977 p. 39). Nos Estados Unidos, houve duas greves marcantes, uma 
em 1962, dos gráficos e jornalistas contra a introdução dos sistemas de fotocomposição e outra, em 
1977, no New York Times. Depois de três meses de greve por conta da informatização do jornal, houve 
negociações com pagamentos de indenizações para os profissionais que não foram aproveitados no 
processo. G.Telese, The New York Times. Fronte Page 1920-1975. New York: The New York Times, 
1975. E The Kingdon and the power. New York: Dell, 1981.  R. Festa, 1977, p. 90. 
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que aceitar o computador [...] Os Timemen teriam que superar suas aversões 
e suas concepções românticas a respeito do negócio jornalístico.” 

 
 
Já em São Paulo, a greve dos jornalistas de 1979 também foi um sinal de alerta 

para a Folha a respeito da vulnerabilidade do empreendimento jornalístico diante 

desse tipo de paralisação (SILVA, 2005, p. 89), mas além da qualificação profissional, 

o quadro recessivo da economia brasileira no início da década de 1980 também foi 

utilizado como justificativa para as demissões e para legitimar a adoção de novas 

tecnologias. “Com um quadro tão acentuado de recessão, em que os custos 

administrativos, industriais e da Redação aumentaram a um ritmo incerto [...], a 

empresa decidiu adotar um conjunto de medidas, entre essas medidas, os terminais 

de vídeos” (PINCIROLI Jr, 2005)64. O argumento era que a informatização seria uma 

necessidade decorrente da própria redução de quadro.  

A preocupação ao focarmos a questão da adoção de novas tecnologias na 

redação não é avaliar o procedimento em si, pois nesse período grandes jornais do 

Brasil, como o Jornal do Brasil, O Estado de São Paulo e o Globo (RIBEIRO, 2007), 

começavam também a reestruturar seus parques gráficos e suas redações. A intenção 

foi ressaltar como a Folha verbalizou esse processo através dos textos que 

embasaram o Projeto Folha.  

Ao se apropriar dessa retórica de modernização, o jornal atribuiu ao sindicato 

dos jornalistas e aos profissionais que eram contra as reformas o lugar de 

representantes de uma tradição ultrapassada e regida pelo atraso profissional. Esse 

era o mesmo discurso que atribuiria a obsolescência a profissionais das décadas 

passadas. Ao adotar essa narrativa, a Folha seria uma espécie de vanguardista dos 

conceitos de modernização no país.  

A partir dessa lógica, o jornal buscou promover um afastamento das instituições 

sindicais através de suas mudanças editoriais.  A cobrança aos jornalistas era para 

pertencerem de fato ao jornal onde trabalhavam ou seguissem os direcionamentos do 

sindicato da categoria. Essa seria uma das formas que a Folha encontrou para quebrar 

a adesão dos jornalistas ao sindicalismo. Uma exigência de cunho autoritário, pois 

feria a autonomia individual, mas que operaria perfeitamente dentro da lógica 

                                            
64 Depoimento do engenheiro Pedro Pinciroli Jr, diretor industrial da Empresa Folha da Manhã S/A, 
para Carlos Eduardo Lins da Silva, publicado no livro Mil Dias: Seis mil dias depois, 2005, p. 89-90.  
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capitalista de bens de mercado e das relações contratuais regidas por direitos e 

deveres dos trabalhadores.   

Para deslegitimar o discurso sindical, a Folha o apresentava como sendo a voz 

de valores arcaicos, incompatíveis com a modernidade. Para exemplificar essa 

retórica, o jornal argumentava sobre a defesa do sindicato em relação à 

obrigatoriedade do diploma para o exercício profissional do jornalismo. A narrativa do 

jornal alcançava credos liberais ao salientar que, se o jornalismo era visto como uma 

profissão polifônica, associada ao direito à comunicação, então deveria ser aberta a 

todas as graduações, e não somente a uma específica.  

A defesa do sindicato à obrigatoriedade do diploma de jornalista tratava-se de 

um reforço ao cumprimento de uma lei instituída pelo Governo Federal, a partir do 

decreto 972, em outubro de 1969. Os sindicatos passaram a defender essa bandeira 

como forma de manter uma reserva de mercado para os jornalistas graduados. As 

entidades apelavam ao Estado, via justiça do trabalho, a fim de disciplinar as 

empresas jornalísticas, denunciando-as em relação às burlas da lei.  

Embora a obrigatoriedade do diploma para jornalista esteja associada a uma 

lógica corporativista, fundamentada em uma reserva de mercado, esse discurso só 

ganharia concretude durante a ditadura militar, ao se estabelecer como uma tentativa 

do governo de controlar parte das estratégias de comunicação no país. Transformou-

se em um dos temas que permearam a redação no processo de implantação do 

Projeto Folha. Ao abordar essa perspectiva, demonstrar como a Folha de S. Paulo, 

através de seus instrumentos narrativos (depoimentos, editoriais, etc.), buscou 

argumentos para contratar profissionais que não fossem ligados às faculdades de 

jornalismo e nem envolvidos com movimentos sindicais65.   

O jornalista Alon Feurewrker (APÊNDICE B) relembrou que, por essa “quebra 

de braço”, as relações entre a Folha de S.Paulo e o sindicato eram muito tensas, 

principalmente, quando o jornal adotou uma política de contratar profissionais que não 

tinham diplomas de jornalistas.  

 

                                            
65 Um dos exemplos desse debate foi a matéria de capa do jornal Unidade trazendo depoimentos de 
vários profissionais e que relevou a diversidade de opinião sobre o assunto. O texto iniciava seus 
argumentos dizendo: “A dura disputa pela audiência em partidas de futebol da Copa do Mundo tem 
levado as emissoras de rádio e televisão a usarem de uma tática comum: convocar ex-jogadores ou 
técnicos de futebol para comentar jogos. Assim, Pelé, Carlos Aberto e Telê Santana – para citar apenas 
os exemplos mais recentes – assumem funções que, por lei, seriam privativas de jornalistas 
profissionais, devidamente registrados no Ministério do Trabalho” (SJESP, 1985b). 
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“Eu era um deles. Inclusive se for ao Supremo Tribunal Federal 

(STF), ver a decisão que derrubou a obrigatoriedade do diploma para a 
profissão, eu estou citado no voto do Gilmar Mendes. Então era uma relação 
muito tensa, mas o jornal se beneficiou dessa coisa de trazer gente que não 
tinha diploma de jornalista, pois foi trazendo gente que tinha conhecimentos 
e capacidades muito diversificados, mas as relações (com o sindicato) foram 
muito tensas. Especificamente por causa disso!”66. 

 
  
Ao voltar para o jornal depois de ficar afastado entre 1982 e 1989, o jornalista 

Pedro del Picchia soube por conversas de redação que “houve momentos de 

dificuldades nas relações da direção com os profissionais do jornal no período da 

implantação do Projeto Folha” (PICCHIA, 2017)67. Para exemplificarmos melhor como 

ocorreu essa disputa entre a Folha e o sindicato em relação à obrigatoriedade do 

diploma, vale nos atermos um pouco ao histórico do processo de criação da profissão 

e os mecanismos que a regulamentaram.  

A legislação trabalhista criada por Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, 

regulamentou a profissão de jornalista no Brasil, a partir do decreto-lei 910, de 1938, 

que instituiu a jornada de cinco horas de trabalho, a obrigatoriedade do diploma e do 

registro profissional no Ministério do Trabalho. Além de estabelecer como jornalista 

quem exercesse funções de redator, repórter, auxiliar de repórter e revisor. Funções 

como fotógrafos, radialistas e gráficos não foram enquadradas como jornalistas.  

As discussões sobre a necessidade de profissionalização ocorriam desde os 

anos 1900, sendo “uma reivindicação antiga dos jornalistas mais engajados” 

(RIBEIRO, 2007, p. 291). A Associação Brasileira de Imprensa (ABI), fundada em 

1908, já tinha entre os seus propósitos iniciais a criação de uma escola ou de um 

curso de preparação de jornalistas, mas a ideia nunca se concretizou (ibid., p. 292)68. 

                                            
66 Alon Feuerwek entrou na Folha de S.Paulo, aos 31 anos, em agosto de 1986. Primeiro atuou nas 

editorias de Internacional (Mundo), Economia e Esportes, depois como Secretário de Redação e 

Repórter Especial, deixando a redação no final de 1993. Apesar de não estar no jornal logo após a 

greve dos jornalistas, relembrava que dentro da redação havia marcas e rescaldos da greve de 1979 

que deixaram cicatrizes. “Mas como eu não estava em 1979, cheguei sete anos depois, eu não tenho 

como avaliar isso”. Depoimento à autora em 05 de abril de 2017.   

67 PICCHIA, Pedro del. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 
<yasmine.hofmann@gmail.com> em 24 abr. 2017.   

68 Para Paranhos Pederneiras, presidente da ABI entre 1915-1917, as escolas de Jornalismo norte-
americanas poderiam funcionar como modelos para as brasileiras. Nessa época já funcionavam no 
Estados Unidos as escolas de Jornalismo nas Universidades do Missouri e do Arizona, além da de 

mailto:yasmine.hofmann@gmail.com
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Foi durante a ditadura Vargas e o seu discurso populista69 que os sindicatos 

brasileiros começaram a ser criados, entre eles o Sindicato dos Jornalistas 

Profissionais de São Paulo (SJSP), fundado em 1937. A ideia do governo era 

transformá-los em órgãos auxiliares, para que pudessem contribuir nas relações entre 

patrões e empregados.  

Criou-se um conjunto de leis e instituições - como a Legislação Trabalhista, o 

Ministério do Trabalho e a Justiça do Trabalho –, com a finalidade de moderar e 

fiscalizar as relações de trabalho em nome do Estado. Regulavam-se os interesses 

de classe, impedindo greves e outras manifestações dos grupos sociais, mas, por 

outro lado, concediam-se direitos aos trabalhadores, como férias remuneradas, 13º 

salário, piso salarial, etc. Tratava-se de uma política de subordinação dos sindicatos 

ao Estado, atrelada a uma política de concessão de direitos70 (GOMES, 2002; 

MORAES FILHO, 1979). 

A Legislação Trabalhista reforçou ainda o jornalismo, através do decreto-lei 

7037, de 1944 (BRASIL, 1944) e da promulgação da Lei do Enquadramento 

Profissional. Anos mais tarde, o jornalista Hélio Damante comentou o caráter ambíguo 

desse decreto no jornal Unidade do SJSP: 

  
 

“O decreto de Vargas assegurava aos jornalistas padrões salariais 
mínimos, que lhes permitissem um princípio de profissionalização efetiva, 
essencial por sua vez à liberdade de Imprensa. Entretanto, claro que o 7037 
não visava apenas fazer justiça tardia a uma classe esquecida e não raro 
espoliada. Visava também atingir a economia das ‘empresas não alinhadas’, 
castigando-as de certa forma pela indocilidade ao regime, mas de qualquer 
modo, obrigando-as a um passo à frente nas relações de trabalho, até hoje 
[1977] marcadas pelo paternalismo (SJESP, 1976, p. 13). 

 
 

                                            
Nova York, anexa à Universidade de Columbia, criada pelo famoso jornalista Joseph Pulitzer. 
(RIBEIRO, 2007, p. 292). 

69 Historicamente, o termo 'populismo' tornou-se uma força importante na América Latina, 
principalmente a partir de 1930, estando associado à industrialização, à urbanização e à dissolução 
das estruturas políticas oligárquicas, que concentravam firmemente o poder político na mão de 
aristocracias rurais. Daí a gênese do populismo estar ligada à Revolução de 1930, que derrubou 
a República Velha oligárquica, colocando no poder Getúlio Vargas, figura central da política brasileira 
até seu suicídio, em 1954. Geralmente é utilizado para designar um conjunto de práticas políticas que 
consiste no estabelecimento de uma relação direta entre as massas e uma liderança política. 

70 Ver GOMES, Ângela de Castro. Cidadania e Direitos do Trabalho. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 
2002 e MORAES FILHO, Evaristo. O problema do sindicato único no Brasil. São Paulo, Alfa-Ômega, 
1979. 
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A interpretação do jornalista mostrava como eram travadas as disputas entre o 

governo e o empresariado de imprensa, além de demonstrar os percalços para a 

regulamentação da profissão, que ainda era vista como uma forma de ascensão e 

status social.  O “prestígio” proporcionado pela atividade jornalística era usado para 

“negociar” com comerciantes e empresários a visibilidade nos jornais. Ou seguindo 

uma estratégia de ascensão social, a profissão era utilizada para obtenção de 

emprego público ou no exercício de um cargo político (Unidade, nº 20, abril de 1977, 

p. 11-14). 

Isso porque, apesar dos baixos salários, a categoria, em diferentes governos, 

adquiriu certos privilégios71, o que possibilitou o ingresso de “estranhos” no exercício 

profissional (ROXO, 2007. p.73). Numa tentativa de combater o “amadorismo” na 

profissão, o SJSP sustentava-se no discurso do controle do acesso ao mercado, 

através das regulamentações do governo e na exigência da formação superior como 

formas de qualificar a profissão. Esse pensamento ajudou a construir uma política 

elitista de formação de quadros, separando a categoria pela hierarquia profissional 

(SJESP, 1976, p. 14). 

  

 

“A grande massa de repórteres, que executava as tarefas de apurar 
e investigar, não tinha domínio do texto escrito e portava baixa escolaridade. 
Imagem que contrasta com àquela dos dirigentes sindicais, redatores, 
editorialistas, cronistas e membros da alta hierarquia das redações, 
profissionais que exerciam as atividades textuais do jornalismo e faziam parte 
de uma elite profissional.  Esse era o caso dos jornalistas que se destacaram 
na condução de determinados empreendimentos jornalísticos nos anos 1950: 
Cláudio Abramo (O Estado de S. Paulo), Carlos Lacerda (Tribuna da 
Imprensa), Samuel Wainer (Última Hora). Eles eram autodidatas. Assim, a 
formação superior era vista como uma maneira de valorar, estender o status 
de alguns ao conjunto da categoria e ao mesmo tempo possibilitar aos 
sindicatos exercerem um monopólio sobre o mercado de trabalho” (ROXO, 
2007, p. 74-75). 

 

 

 

                                            
71 O decreto nº 3.590, de 1939, permitia que os jornalistas utilizassem transporte ferroviário com 
desconto de 50% nas linhas da União. O decreto de nº 4.144, de 1942, estendeu essa concessão para 
as viagens de navio, mas no valor de 30%. Em 1946, os jornalistas conquistaram isenção de imposto 
de renda, imposto predial e de transmissão de bens, além do direito a 50% de desconto nas passagens 
aéreas e em casas de diversões. Em 1959, a lei nº 3.529 garantiu ainda a aposentadoria especial com 
30 anos de serviço. 
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Em uma tentativa de contemporizar esses desníveis educacionais e culturais, 

o governo eximiu os que eram jornalistas profissionais de ter obrigatoriamente o 

ensino médio para ingressar no curso de jornalismo da Faculdade de Filosofia, 

garantindo o acesso direto deles à universidade. O curso superior de jornalismo foi 

criado somente cinco anos após a regulamentação da profissão, através do decreto 

5.480, instituído pelo presidente Getúlio Vargas.  

Em uma primeira tentativa, o governo enquadrou o curso na Faculdade 

Nacional de Filosofia Ciências e Letras da Universidade do Brasil, hoje Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mas a iniciativa não prosperou.  Efetivamente, o 

primeiro curso de jornalismo foi criado em 1947 pela Fundação Cásper Líbero72, de 

São Paulo, vinculado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras São Bento, da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (RIBEIRO, 2007, p. 294). 

Um dos problemas da criação de um curso superior de jornalismo foi enquadrar 

a prática social no ambiente acadêmico. Havia muitas críticas73, uma delas era em 

relação ao fato de o jornalismo se encontrar subordinado à Faculdade de Filosofia. 

Essa situação mudou com a promulgação do decreto nº 43.839, de 1958 (BRASIL, 

1958), que tornou o curso de jornalismo autônomo dentro das universidades 

brasileiras.  

Outra corrente alegava o baixo nível cultural dos jornalistas, principalmente 

aqueles que não tinham a formação secundária completa, como entrave na formação 

superior. O expoente desse posicionamento era Pompeu de Souza, professor do 

curso de jornalismo da Faculdade de Filosofia da Universidade Brasil. Dizia que não 

recrutaria para o Diário Carioca os jornalistas recém-formados nas universidades. “A 

maioria destes seriam de profissionais que ingressaram na universidade sem o nível 

escolar adequado, o que os dificultaria absorver outro padrão narrativo além do nariz 

de cera” (SOUZA, 1988, p. 25). Tais pensamentos já evidenciam uma política de 

                                            
72 Jornalista e advogado, Cásper Líbero foi diretor do jornal A Gazeta, em São Paulo, entre os anos 
1918 e 1943.  Deixou expresso em seu testamento a criação de um curso de Jornalismo, anexo ao seu 
jornal. O curso deveria ser gratuito (RIBEIRO, 2007, p. 294). 

73 A criação dos cursos gerou três tipos de polêmicas no campo jornalístico: a primeira entre os que 
defendiam a formação superior e se dividiam quanto a ênfase no caráter técnico do curso e os que 
entendiam ser a formação clássica baseada nos atributos das Ciências Sociais, as mais adequadas ao 
exercício do jornalismo; a segunda estava relacionada ao problema da integração entre o saber 
aprendido nas faculdades de Jornalismo e às exigências de mercado; e  a terceira devido à má 
formação dos profissionais nas faculdades (ROXO, 2007, p. 77-78). 
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depuração de quadros jornalísticos, similar às que seriam adotadas pela Folha de S. 

Paulo, nos anos 198074, com o enquadramento do Projeto Folha.   

Apesar das polêmicas com a legislação trabalhista e a criação das 

universidades, a partir dos anos 1960, as escolas de jornalismo se espalharam pelo 

Brasil.  

 
 

“As escolas rapidamente se multiplicam e foram se tornando, pouco 
a pouco, centros importantes de recrutamento de mão de obra. [...] Formando 
profissionais nas novas técnicas de redação e na ideologia da objetividade, 
as escolas contribuíram largamente para afirmação e o desenvolvimento do 
estilo da imprensa diária. Os manuais didáticos destinados aos estudantes 
sistematizavam as inovações técnicas e familiarizavam os futuros jornalistas 
com as regras do estilo objetivo e com a racionalização dos recursos gráficos 
e editoriais. Nos anos 1950 e 1960, obras como as de Cantero, Juarez Bahia, 
Luiz Amaral e Luiz Beltrão foram amplamente difundidas, assim como 
manuais mais empíricos, como o de Natalício Norberto. [...] O fácil acesso 
aos livros norte-americanos fez dos seus autores os responsáveis pelos 
textos básicos com que os estudantes de jornalismo se formavam no Brasil.” 
(RIBEIRO, 2007, p. 295-296). 

 
 
 Foi nesse contexto de afirmações profissionais e sindicais que se 

estabeleceram a criação e a multiplicação do ensino de jornalismo no Brasil, com 

grades curriculares que se dividiam, inicialmente, entre disciplinas para o exercício do 

jornalismo através de uma formação humanista e literária.  O currículo de 1966, 

segundo Weber (2000, p. 170-175), trouxe as marcas da modernização conservadora 

implementada pela ditadura militar.  

De um lado, procurou atender as exigências centralizadoras do governo, que 

contavam com a colaboração dos meios de comunicação de massa para divulgar a 

imagem de um país coeso e homogêneo em suas crenças. De outro, o sistema 

educacional começava, pelo menos em termos curriculares, a se preocupar em formar 

especialistas, e não ideólogos, de acordo com a visão profissionalizante do 

conhecimento imposta pelos militares.  “O termo profissional ia sendo cunhado no 

jornalismo em oposição a uma tradição intelectual e literária herdada da velha 

imprensa, no qual o jornalista fazia do seu ofício uma missão” (ROXO, 2007, p. 84). 

Com o parecer 631/69, elaborado em 30 de outubro de 1968, o Conselho 

Federal de Educação reformulou o plano curricular.  O jornalismo se tornou uma 

                                            
74 Esse tipo de debate ainda persiste nas lutas internas dos jornalistas para definirem os limites de suas 
fronteiras como profissionais. Ver ALBUQUERQUE E FORTES, 2006. Sobre a política de seleção de 
quadros para Folha de S. Paulo ver SILVA, 2005.  
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habilitação do curso de Comunicação Social. Havia de um lado a formação de 

especialistas diversos: jornalistas (impresso, rádio, TV e cinema), publicitários, 

relações públicas, editores e pesquisadores de comunicação. De outro, a formação 

de profissionais polivalentes, habilitados para trabalhar em qualquer área da 

comunicação75.  O currículo de 1969, apesar de dividir o curso de Comunicação em 

quatro habilitações, acabou, na prática, zelando pela manutenção da formação 

polivalente dos jornalistas (WEBER, 2000, p. 170-175). 

As novas dimensões do jornalismo foram sustentadas com a regulamentação 

profissional através do decreto-lei 972, de 1969, que criou a obrigatoriedade do 

diploma em jornalismo para o registro profissional. Na visão de Werber (2000) e Roxo 

(2007), pode-se interpretar que o currículo de 1969 e o decreto-lei nº 972 foram atos 

do poder militar que objetivavam direcionar para a universidade a formação de 

especialistas, a fim de atender a uma arbitrária divisão do mercado pelos empresários 

de mídia.   

 
 

“A regulamentação das atividades na área de Comunicação atendia 
a uma dupla exigência: a dos militares, adequando este setor às suas 
necessidades estratégicas de controlar a difusão de ideias, e a dos 
empresários, interessados em despolitizar a formação de quadros através de 
um ensino universitário de viés fortemente tecnicista e empírico. Daí, o fato 
da obrigatoriedade da formação universitária coroar um conjunto sucessivo 
de leis que procuraram fixar arbitrariamente as fronteiras de cada atividade 
profissional” (ROXO, 2007, p. 86)76. 

 
 
Em uma análise sobre as leis que vigoraram para o jornalismo a partir do regime 

militar, Roxo (2007) salientou que o paralelismo entre a regulamentação legal e o 

                                            
75 De acordo com a resolução 11/69 do Conselho Federal de Educação, foram criadas cinco 
habilitações para o curso de Comunicação Social: Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e 
Propaganda, Editoração e Polivalente. 

76 A Lei nº 5.250, de 1967, conhecida como Lei de Imprensa, regulou a liberdade de pensamento e 
informação durante a ditadura militar (vale ressaltar que ela foi extinta pelo STF em abril de 2009, por 
ser considerada incompatível com a Constituição Federal de 1988); Decreto-lei nº 972, de 1969, que 
fixou a exigência do diploma em jornalismo, criou a figura do jornalista provisionado, permitiu registro 
especial para o colaborador e incluiu o estágio obrigatório para os estudantes no último ano do curso; 
Decreto nº 65.912, de 1969, que regulamentou o decreto-lei nº 972, limitando o estágio obrigatório aos 
alunos do último ano de faculdade e fixando os prazos para o registro profissional; Decreto nº 68.269, 
de 1971, que tornou obrigatório o estágio para o jornalista provisionado; Lei nº 5.696, de 1971, que 
dispôs sobre o registro profissional dos jornalistas; Lei nº 6.612, de 1978, que regulou sobre o tipo de 
atividade a ser exercida pelo jornalista colaborador e acabou com o estágio obrigatório no último ano 
do curso (WEBER, 2000, p. 176; ROXO, 2007, p. 87).  
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predomínio do enfoque tecnicista nos currículos da Comunicação, com o incentivo à 

formação de profissionais dirigida essencialmente ao mercado, ajudou a tornar 

dominante a versão de que tais atos foram feitos de forma unilateral pela ditadura 

militar, a fim de controlar, despolitizar e ajustar a circulação de ideias de acordo com 

os interesses do regime.  

No caso do jornalismo, devemos levar em consideração o fato de a 

obrigatoriedade do diploma para o exercício profissional ter sido atendida, também, 

por influência de jornalistas, entre os quais Celso Kelly, ex-presidente da ABI nos anos 

1960 e professor da Universidade do Brasil, como uma “coroação” de uma tradição 

de relação entre jornalistas e autoridades do Estado brasileiro. “Daí entender-se por 

que a obrigatoriedade ser vista entre boa parcela da comunidade de jornalistas como 

fruto de uma luta histórica contemplada pelo Estado e não como uma imposição da 

ditadura militar” (ibid., p. 87)77. 

As empresas e as entidades de classes patronais foram, desde o começo, 

contrárias à instituição da obrigatoriedade do diploma para jornalistas.  A Folha de S. 

Paulo foi um dos veículos que manifestou sua insatisfação em seus editoriais. Esse 

descontentamento ganhou mais notoriedade com a implantação do Projeto Folha.  No 

editorial “Aprendendo Jornalismo”, de 7 de maio de 1982, lia-se: “A atual reserva é um 

desserviço ao jornalismo especializado, que no mundo inteiro colhe vocações entre 

advogados, sociólogos, engenheiros e autodidatas”.  

O ex-diretor de redação da Folha Boris Casoy via a legislação profissional como 

um ranço corporativista que impedia a contratação de parte da inteligência nacional 

pertencente a outros cursos de formação acadêmica. O texto defendia a necessidade 

de as empresas formarem especialistas nas diversas áreas de reportagem. Nesse 

mesmo editorial, o jornal mencionou ainda um documento enviado pelas entidades de 

classes patronais, entre elas a Associação Nacional dos Jornais (ANJ), Associação 

Brasileira de Rádio e Televisão (ABRT) e a Federação Nacional das Agências de 

Propaganda, ao Conselho Federal de Educação (CFE) questionando o diploma e as 

escolas de Comunicação.  

                                            
77 Mais informações em: ROXO, Marco.  Jornalistas, Pra quê? Militância Sindical e o Drama da 
Identidade Profissional. Tese de Doutorado.  Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2007. 
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Em depoimento para o jornal Unidade do SJSP, o repórter da Folha de S. Paulo 

Clovis Rossi acentuava também que as universidades não forneciam as habilidades 

e os conteúdos necessários para uma formação adequada de profissionais:  

 
 

“[...] sou decididamente contra a forma atual de regulamentação da 
profissão. [...] Não vejo por que transformar a profissão de jornalista em 
território de caça reservado aos formandos pelas escolas de Comunicação. 
E posso falar à vontade porque sou formado por uma delas. [...] Ponho um só 
exemplo: a dívida externa brasileira. Algum aluno da escola de Comunicação 
poderá dizer, sem enrubescer, que recebeu, na escola, formação adequada 
para lidar com essa questão, com a profundidade e correção exigidas?” 
(SJESP, 1985b). 

 

 
Além de se pronunciar em seus editoriais, por meio de seus editores e 

repórteres, a Folha promovia processos seletivos para contratar seus profissionais, 

via concurso, sem a exigência de diploma em jornalismo. A seleção era feita por meio 

de uma simples redação jornalística. Aprovava-se um pequeno grupo de profissionais 

e, a partir do número de pessoas inscritas, formava-se um cadastro de reserva para 

os futuros quadros redacionais (ROXO, 2007, p. 170)78. Essa prática do concurso 

estava associada ao fenômeno da proliferação dos cursos de Comunicação no Brasil 

e da explosão da oferta de mão de obra vinda do campo. Com mais oferta de 

profissionais, os jornais passaram a selecionar seus quadros por essa via de seleção. 

A recusa da Folha em contratar apenas profissionais graduados em 

Comunicação, e ter à disposição uma massa de mão de obra especializada vinda das 

universidades, mostrou-se eficaz no momento de embates entre patrões e o sindicato 

dos jornalistas. Esse foi um fator importante para a compreensão da dinâmica interna 

das reformas promovidas pelo Projeto Folha, revelando como se deu a ascensão de 

jovens jornalistas aos postos de chefia durante a década de 1980.  

A obrigatoriedade do diploma abriu o acesso à profissão de jornalista a 

qualquer jovem com segundo grau. Isto gerou o aumento da procura por cursos de 

Comunicação Social79 e o atendimento dessa demanda fez o número de cursos 

                                            
78 Para mais informações sobre o tema ver: “Os mistérios Insondáveis do Jornalismo e A inutilidade das 
Escolas”. Além de Folha de S. Paulo, respectivamente, edições de 06 e 09 de maio, de 1982, p. 39 e 
33. 
 
79 É possível pensarmos que parte dos novos jornalistas preocupados com o emprego passasse a 

adotar um comportamento profissional adequado às expectativas de suas empresas e outra parte 
buscasse outros tipos de estratégia para sobreviver no mercado de trabalho, entre a militância sindical. 
Dados do jornal do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de São Paulo, Unidade (nº 8, março de 1976, 
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crescer. Segundo Weber (2000, p. 168), em 1968 existiam 20 cursos de Comunicação 

registrados no Brasil. Com o decreto-lei nº 972 (BRASIL, 1969), esse número saltou 

para 46, em 1972; e 60, em 1980, sendo a maioria ofertados por escolas particulares 

(ROXO, 2007, p. 92). 

A obrigatoriedade do diploma e a formação massiva de profissionais foram 

fatores que levaram o jornalista a ter uma preocupação maior com suas condições de 

trabalho, respeito à jornada de cinco horas, boas condições salariais, planos de 

carreira, do que com a natureza política da categoria (SMITH, 1997, p. 53-57). Para 

permanecer no interior de cada grande empresa jornalística, o jornalista teria de 

abdicar de ser o sujeito consciente de suas ações, abrir mão de sua autonomia 

intelectual e política e se tornar objeto do arbítrio imposto pelas relações de trabalho 

tipicamente assalariadas (KUCINSKI, 1991, p. XXIII-XXIV). 

O Projeto Folha promoveu o deslocamento das estruturas de poder interno do 

jornal, até então em mãos dos chefes de redação carismáticos, para jovens quadros 

graduados. Para isso, o jornal substituiu antigos militantes sindicalistas e de correntes 

políticas de esquerda que participaram ativamente da greve de 1979. (ROXO, 2007, 

262-263). A adaptabilidade dos novos jornalistas às mudanças ocorridas no jornal 

ficou explícita pela permanência do mecanismo da autocensura na redação 

(KUCINSKI, 1998, p. 69). 

A insatisfação da Folha e das entidades patronais quanto à obrigatoriedade do 

diploma tinha como queixa principal o fim do estágio obrigatório no último ano de 

curso. O estágio, defendiam, possuía a função de intermediar teoria e prática, o que 

garantiria a aproximação das escolas com o mercado. Sem essa experiência 

profissional, as empresas argumentavam que os custos com qualificação dos recém-

formados aumentavam, pois precisavam treiná-los.  

Alegavam ainda que havia uma visão distorcida do estágio, segundo orientação 

dos sindicatos dos jornalistas (Folha de S. Paulo, 06/05/1982, p. 20). As entidades 

propuseram, inclusive, que os estudos de Jornalismo funcionassem como 

especialização ou pós-graduação, com o objetivo de preparar profissionais em áreas 

                                            
p. 4), apontam a expressiva média de 250 novos filiados por ano somente no período entre 1973 e 
1975. De 1970 a 1980, o número de filiados quase dobrou, passando de três para seis mil, entre 
jornalistas na ativa e aposentados (Unidade, nº 55, maio/junho de 1980, p. 9). 
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tidas como específicas, como a reportagem econômica, sobre assuntos 

internacionais, etc. (ABI, 1982, p. 3). 

Com esse discurso, a Folha de S. Paulo encampava a postura das entidades 

de classe patronal, mas centrando os seus ataques aos aspectos corporativos do 

diploma (ROXO, 2007, p. 172). Na verdade, com seu posicionamento, o jornal 

demonstrava que seu objetivo era a livre contratação, que deveria ocorrer sem a 

interferência ou a influência de entidades de classe.  

A forma de seleção de quadros utilizada pela Folha, que repudiava a 

obrigatoriedade do diploma, nos auxiliou a interpretar como ocorreram as 

reestruturações internas no jornal, a partir do Projeto Folha. Essa discussão girou em 

torno dos debates entre as classes patronais, e suas formas de operação, os sindicais 

dos jornalistas e os papéis que os militantes do PCB e do PT ocupavam dentro do 

jornal. Esse aspecto foi fundamental para compreendermos como se deu a hegemonia 

do novo sindicalismo na absorção de novas percepções no jornalismo. Tais embates 

ajudaram a sedimentar políticas voltadas para o assalariamento adaptado a uma 

sociedade de mercado. 

O expurgo de antigos quadros profissionais, os embates políticos e os novos 

sistemas de recrutamento formaram uma das bases para a execução do Projeto 

Folha, quando o jornal assumiu explicitamente a defesa do mercado como parâmetro 

para a vida democrática (SILVA, 2005). Tais pressupostos transpareceram a partir das 

trocas geracionais que envolveram (de forma direta ou indireta) a elaboração do 

Projeto e foram determinantes para compô-lo como documento. Entender esse 

mecanismo é crucial para explorarmos os argumentos finais em nosso capítulo de 

análise sobre as concepções leninistas.  

 

 

3.3 O PROJETO FOLHA, A MISTIFICAÇÃO DOS JORNALISTAS E AS TROCAS 

GERACIONAIS      

 

A questão política e a ideológica não são suficientes para demonstrar toda a 

complexidade da troca de comando dentro da Folha de S.Paulo entre os anos 1970 e 

1980 a partir da execução do Projeto Folha. Fez-se necessário balizarmos nossas 

análises no conceito de mito para entendermos como os jornalistas compreendiam 
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suas ações para desqualificar acontecimentos anteriores de outras gerações nesse 

processo de troca geracional. 

O mito, conforme Eliade (1992), é uma narrativa explicativa de algo que foi 

criado num tempo primordial, representado como a ação de seres sobrenaturais, que 

assume o aspecto de uma realidade inquestionável. Ao relatar as façanhas de seres 

extraordinários, o mito se torna também um modelo para as atividades humanas, 

sendo perpetuado na memória coletiva por ações de rituais tribais. Nas concepções 

de Sorel (1992), o mito é formado por um bloco de imagens capaz de ser utilizado por 

uma vanguarda. A fim de potencializar, de modo estritamente intuitivo, os sentimentos 

de sua comunidade para a ação política e revolucionária, o mito torna-se uma ideia-

força. Uma vez instaurada na consciência coletiva, permite que adquira uma certa 

dimensão espiritual (ibid., p. 145). Por serem irracionais, levam à ação, e não à 

reflexão. Nesse aspecto, aproxima-se do dogma sagrado, conforme a definição de 

Eliade (1992). 

É neste sentido de uma consciência coletiva que a memória, segundo Pollak 

(1989), pressupõe enquadramentos e esquecimentos sobre fatos passados. 

Recordados e enfatizados os fatos a partir da relevância que possuem para a 

identidade de determinados indivíduos e grupos sociais. A memória torna-se então 

um palco de conflitos entre os agentes sociais, que procuram cristalizar os 

acontecimentos de forma hegemônica para naturalizá-los, dando-lhes a estrutura de 

um mito.  

Para Gramsci (2001, p. 13-19), o mito soreliano é a exemplificação de uma 

ideologia política que não é uma utopia nem um raciocínio doutrinário. Tem um 

aspecto funcional, ao atuar como uma fantasia concreta. Desperta e organiza o 

consenso e forma a vontade coletiva de um povo, antes disperso e apático por estar 

preso a crenças sem importância para a ação política. Tal ideologia pode se tornar um 

fato social por meio das narrativas apaixonadas que descrevem as ações dramáticas 

de um personagem como o condottiero, em O Príncipe, de Maquiavel. Ao serem 

lembradas, as façanhas descritas são capazes de ativar os desejos e sentimentos de 

um grupo, o qual acaba por se identificar com o personagem, por simbolizar um 

comportamento heroico e profético. 

Essa representação de mito cabe à descrição que Kucinski (1998, p. 65) faz 

dos jornalistas Alberto Dines, Mino Carta, Jânio de Freitas e Cláudio Abramo, 
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profissionais que comandavam as redações nas décadas anteriores. Eram esses 

jornalistas que possuíam o respeito de seus pares e, por isso, eram denominados os 

barões do jornalismo, por Otavio Frias Filho, em tom pejorativo. 

Kucinski (1998) prefere classificá-los como os condottieri da imprensa burguesa 

no Brasil. Embora ciente de que esses profissionais possuíam ideologias políticas 

diferentes, o autor descreve-os como os comandantes do grande jornalismo liberal 

dos anos 1950/1960, por terem conduzido o processo de mudanças na produção 

noticiosa, sendo tomados como modelos de profissionais para as gerações futuras. 

Para o autor, conforme a concepção de mito e, assim como o condottiero em O 

Príncipe dedicou sua vida à construção da unidade nacional, os condottieri da 

imprensa burguesa no Brasil teriam dedicado suas vidas ao jornalismo. 

Esse pioneirismo atribuído aos reformadores do passado e as suas 

contribuições ao jornalismo brasileiro fizeram nascer uma mitologia sobre os anos 

1950, instituindo-se certa sacralidade ao trabalho desenvolvido. Passou-se a acreditar 

que os procedimentos e metodologias adotados eram os caminhos que norteavam a 

modernidade representada pelo profissionalismo. Os anos 1950, assim, ficaram 

marcados como os anos de ouro do jornalismo brasileiro. (ROXO; RIBEIRO E 

SACRAMENTO, 2009).  

Os jornalistas que se intitularam reformadores nos anos 1950 fizeram da 

objetividade um instrumento fundamental para a afirmação profissional de um grupo 

que queria se distinguir dos demais colegas de profissão. “Quem mudou a história da 

imprensa no Brasil fomos eu, no Estado, e, na Folha, Jânio de Freitas, no Jornal do 

Brasil, e Mino Carta, no Jornal da Tarde, e na revista Veja” (ABRAMO, 1988, p. 93). 

Esse olhar sobre a história de mudanças do jornalismo brasileiro nesse período 

encontrou forte ressonância na memória de um grupo de profissionais, cujo trabalho 

jornalístico bem-sucedido o credenciaria a agente dessa transformação. Esse papel 

não somente foi realçado nas memórias daqueles que se autodefiniram pioneiros, mas 

também pelos relatos históricos elaborados acerca do período, com destaque para o 

contraste entre as novas práticas com aquelas que caracterizavam o jornalismo até 

então (RIBEIRO, 2007). Foi neste período que Cláudio Abramo80 iniciou sua trajetória 

                                            
80 No Estado de S.Paulo, Cláudio Abramo trabalhou como tradutor das colunas escritas em italiano 

pelo então colunista Giannino Carta, recém-chegado da Itália. Junto com os irmãos trotskistas Athos e 
Fúlvio Abramo, Cláudio Abramo manteve, ao longo de sua vida, uma postura socialista, mas 
efetivamente nunca se engajou em nenhum partido político. Por influência da família, possuía 
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no Estado de S. Paulo fez mudanças gráficas, editoriais no jornal e a renovação de 

quadros: 

 
 

“Da secretaria passei à secretaria geral, com poder absoluto sobre a 
redação [...]. Uma vez no posto, comecei a promover uma mudança total nos 
critérios de recrutamento de pessoal, treinamento e adestramento. Meu 
primeiro repórter foi Sábato Magaldi [...]. Depois começaram a chegar outros. 
Perseu Abramo veio do Jornal de São Paulo [...]. Entrou como repórter e 
depois [...] passou a chefe de reportagem. Fomos aos poucos substituindo os 
jornalistas de tipo antigo, boêmios, jogadores e pessoas esquisitas por tipos 
animados, saídos das universidades. Foi assim que recrutamos Antônio 
Pimenta Neves, Alexandre Gambirasio, Vladimir Herzog, primeiro aluno de 
Filosofia, Luiz Weiss, estudante de Sociologia, José Carlos Azevedo, entre 
outros [...]. O pessoal novo criou um desnível brutal não só com relação aos 
outros jornais, mas também dentro da própria redação do Estado.” (Ibid, p. 
33). 

 
 
Tais mudanças eram frutos de outros processos de modernização que ocorriam 

principalmente na imprensa carioca. Nos anos 1950, o Jornal do Brasil promoveu uma 

revolução gráfica e editorial na imprensa nacional.  

  
 

“Quem fez a reforma (do JB) foi o Odylo Costa Filho, que eu conhecia 
bem, com o Amilcar de Castro, que eu conhecia muito bem, porque tinha sido 
diagramador da Manchete. [...] Foi a mais importante reforma gráfica feita no 
Brasil. O Jornal do Brasil não só tirou os fios, passou a usar o branco, a abrir 
fotos de qualidade – às vezes a foto nem é tão importante, mas tem uma 
qualidade intrínseca, artística -, como passou a publicar textos elaborados – 
e aí ele sofreu a influência do Diário Carioca, porque grande parte das 
pessoas que estavam lá tinham passado pelo Diário Carioca. Então, 
realmente essa reforma do Jornal do Brasil foi uma das coisas mais 
importantes da imprensa brasileira. A parte visual é definitiva. Definitiva.” 
(DINES, 2003. In: ABREU, 2003, p.87). 

 
 

Nos anos seguintes, Alberto Dines estabeleceria novas mudanças no jornal, 

como a introdução de arquivo, editoria de Fotografia e reuniões de pauta.  

 

                                            
tendências socialistas, mas trabalhava conforme a natureza do capitalismo. Por sua personalidade 
autoritária, o jornalista tinha dificuldade em se subordinar à lógica do “centralismo democrático”, método 
de deliberação imperante nas correntes de esquerda. Para o jornalista, “a ascendência do chefe sobre 
o subordinado deve basear-se essencialmente na autoridade que o subordinado vê nele. Essa 
autoridade não precisa, necessariamente, ser profissional, pode até ser moral, e de comportamento.” 
(ABRAMO, 1988, p. 168). No início dos anos 1950, ao assumir o comando da redação de O Estado de 
S.Paulo, Abramo redefiniu as estruturas básicas do jornal. A reforma implicava a modernização das 
operações do jornal e a introdução de métodos que não eram usados até então nos jornais de São 
Paulo ou do Brasil. Por exemplo, a eliminação do cálculo da publicidade de maneira empírica 
(ABRAMO, 1988, p. 31). 
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“Introduzi uma série de novidades, do ponto de vista de qualidade, de 

conteúdo e de organização. Por exemplo, a história das reuniões. Nenhuma 
redação tinha reuniões [...] como uma coisa sistemática, um brainstorm diário, 
coletivo, num jornal diário, eu nunca tinha ouvido falar.” (DINES, 2003. In: 
ABREU, 2003.). 

 
 
Para Roxo (2007, p. 63), essa modernização não resultou de um acordo entre 

os jornalistas, um consenso, mas da condução de um processo por quem estava no 

comando das redações que, ao desqualificar as práticas dos jornalistas antigos, 

também se apoderava da memória do jornalismo praticado antes de 1950.  

 
 

“Acho errado o desenho dos arquétipos. O ativista romântico e 
boêmio não é nada disso. Estou pensando na geração que tem hoje [1990] 
entre os quase 50 e pouco mais de 60 anos. Não eram ativistas políticos – 
tinham ideias, preferências, mas não estavam em partidos e não se serviam 
para veiculá-las. Românticos? Nossa geração foi e é muito técnica. Quem fez 
o Diário Carioca? Quem fez em 1956, a reforma do Jornal do Brasil? Quem 
fez a Tribuna da Imprensa? Quem fez O Cruzeiro, Manchete, Veja? Quem 
fez o Jornal da Tarde, de São Paulo? Quem fez a revolução da Folha em 
1975?” (DINES,1990, p. 25). 

 
 
Esses jornalistas foram descritos a partir das lembranças coletivas dos 

acontecimentos passados como grandes profissionais que podiam ser enquadrados 

como personagens mitológicos dos anos 1950. Era essa imagem que o Projeto Folha 

buscava combater nos anos 1980, ao resignificar os processos de modernização do 

Jornalismo. Para se recolocar nessa linha do tempo histórico, a Folha de S.Paulo 

buscou calcar as trocas geracionais em suas salas de redação a partir de uma retórica 

de critérios mercadológicos. Esse processo de redirecionamento das linhas 

sucessórias da redação vinha ocorrendo desde duas décadas anteriores ao projeto, 

através das trocas geracionais dentro da redação.  

Para entendermos como ocorreu esse processo de troca geracionais no interior 

da redação da Folha, vamos utilizar definições advindas de Karl Mannheim. O filósofo 

define geração acentuando seu sentido histórico "através do pertencimento a uma 

geração, a um mesmo 'ano de nascimento', se está vinculado de forma parecida à 

corrente histórica do acontecer social". O que significa uma predisposição para "uma 

modalidade específica do viver e do pensar, uma modalidade específica de 

intervenção no processo histórico" (MANNHEIM, 1928. In: WELLER, 2010).  
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Mannheim não desvincula gerações e grupos de idade, destacando que "a 

conexão geracional [...] não é outra coisa senão uma modalidade específica da 

mesma posição dada pela proximidade do ano de nascimento no âmbito histórico-

social81" (ibidem: p.529). O que estabelece uma relação entre aqueles que partilham 

de uma mesma unidade geracional não são os conteúdos em si, mas as tendências 

formadoras de um coletivo, surgidas a partir da apropriação desses conteúdos.  

O conceito de gerações rompe com a ideia de unidades geracionais concretas 

e coesas.  Para as pesquisas de Motta e Weller (2010), cujo artigo Apresentação: a 

atualidade do conceito de geração na pesquisa de Sociologia discorre sobre o autor, 

a constituição de gerações implicaria em uma análise da conjuntura histórica, política 

e social em que se encontram os atores coletivos inseridos.  

A partir desses matizes geracionais, nos propomos a fazer um direcionamento 

para o jornalismo, a fim de entendermos como esses mecanismos se introduziram 

tanto na história do jornalismo brasileiro como na construção do Projeto Folha. Abreu 

(1996; 2003) nos chama a atenção para essas variáveis geracionais, com 

perspectivas históricas e sociais, ao compreender as mudanças no interior do nosso 

Jornalismo sob influência política como marcas que afetaram três gerações de 

jornalistas em um contínuo processo de mudanças a partir dos anos 1950, mas com 

apogeu na década de 1970.  

                                            
81 Com relação à posição geracional no meio social, o autor destaca que esta não se constitui a partir 
do fato de alguém haver nascido e se tornado jovem, adulto ou velho no mesmo tempo cronológico; 
mas, da possibilidade - dada a partir desse fato concreto - de "participar dos mesmos acontecimentos, 
dos mesmos conteúdos de vida, etc., e, sobretudo, de fazê-lo a partir do mesmo padrão de 
estratificação de consciência" (ibidem: p. 536). Em outras palavras, a posição geracional pode ser 
definida como uma espécie de "força social" (cf. Corsten, 2010, p. 141) que se constitui a partir da 
vivência de acontecimentos biográficos paralelos, levando indivíduos pertencentes a grupos de idade 
próximos a desenvolverem perspectivas similares sobre determinados acontecimentos históricos. 
Mannheim compreende as gerações a partir de suas relações com o meio social (milieu), os sexos, a 
faixa etária, dentre outros (cf. Bohnsack & Schäffer, 2002: 250-253 e Schäffer, 2003: 77-86). A simples 
presença em um momento histórico-social, para Mannheim, não é suficiente para o desenvolvimento 
de uma perspectiva ou visão de mundo comum entre indivíduos de idades próximas. Assim, de acordo 
com o filósofo, é preciso existir uma conexão geracional entre os mesmos (1928, p. 542-543), ou seja, 
um tipo de participação em uma prática coletiva, concreta ou virtual, que produz um vínculo geracional 
a partir da vivência e da reflexão coletiva em torno dos mesmos acontecimentos. O autor chama ainda 
a atenção para o fato de que em uma mesma conexão geracional existem distintas unidades 
geracionais, que correspondem a diferentes perspectivas ou posições em relação a um mesmo 
acontecimento.  
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A análise da pesquisadora remonta da geração de jornalistas nascida nos anos 

1930, que iniciou sua carreira profissional no jornalismo nos anos 1950, década 

marcada pelo crescimento econômico, com predomínio da política de substituições de 

importações e pela vigência do regime democrático e da liberdade de imprensa. “Essa 

geração conheceu e participou das transformações que, sob influência da imprensa 

norte-americana, começaram a ser introduzidas nos jornais e revistas dos principais 

centros urbanos do país, no pós-Segunda Guerra Mundial. Neste período houve 

renovação da linguagem jornalística e surgiram novas técnicas de apresentação 

gráfica” (ABREU, 2003, p.12). 

Os anos 1950 guardam características importantes em relação à troca 

geracional que se deu dentro da Folha a partir do Projeto Folha e da própria imprensa 

brasileira. É nesse período que, com as transformações nos jornais cariocas - Diário 

Carioca, Jornal do Brasil, Última Hora - e as expansões dos jornais paulistas - O 

Estado de S.Paulo, A Gazeta, Folha de S.Paulo -, começou uma fase competitiva 

entre os veículos nacionais, os quais passaram cada vez mais a dar ênfase à 

racionalidade interna.  

Os periódicos começaram a planejar as coberturas jornalísticas com mais 

antecedência e introduziram a diagramação prévia e o copydesk, com a proposta de 

utilizar melhor os espaços das páginas do jornal e tornar a leitura mais agradável. As 

mudanças ocorridas nos grandes jornais nesse período mostraram como foram 

implantados no país os fundamentos para a adoção de procedimentos de um 

jornalismo objetivo, pautado em reformas redacionais, editoriais e administrativas.  “As 

reformas dos jornais da década de 1950 devem ser lidas como um momento de 

construção, pelos próprios profissionais, do marco-fundador de um jornalismo que se 

fazia moderno e permeado por uma neutralidade fundamental para espelhar o mundo” 

(RIBEIRO, 2007, p. 10).  

As reformas jornalísticas ocorridas na década de 1950 destacaram a 

centralidade da influência do jornalismo norte-americano com a mística da 

objetividade, um instrumento fundamental de luta para os jornalistas, classificados 

como intelectuais, afirmarem sua legitimidade e autoridade no interior do campo 

jornalístico. Foi também marcada pelo crescimento e modernização das empresas 

jornalísticas, reforçadas pelo assalariamento, criação de escolas de jornalismo, 

regulamentação da profissão, associativismo sindical, além da emergência de uma 
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ética de responsabilidade social, similar à ética de prestação de serviços própria do 

jornalismo norte-americano (RIBEIRO, 2000). 

O primeiro jornal brasileiro a aplicar de forma organizada e estrutural o modelo 

norte-americano foi o Diário Carioca (DC), com a adoção, por Pompeu de Souza, do 

Manual Regras de Redação do Diário Carioca, constituído por um folheto de 16 

páginas. (RIBEIRO, 2007, p. 111). Foi por meio da influência do jornalista que esses 

pressupostos se disseminaram em nosso jornalismo, marcando uma inflexão no modo 

de se escrever um texto jornalístico e na postura do jornalista diante dos fatos.  

Pompeu de Souza adotou um método próprio de seleção de quadros, ao 

submeter os candidatos a uma vaga de repórter no Diário Carioca a um teste de 

redação. O objetivo era verificar suas habilidades com base nos métodos criados, a 

fim de padronizar as práticas redacionais do jornal. Jornalistas como Evandro Carlos 

de Andrade, Armando Nogueira, Jânio de Freitas, José Ramos Tinhorão, Nilson Lage, 

Thiago de Melo, Ferreira Gullar, entre outros, foram aprovados no teste (ibid.). 

O Diário Carioca passou a ser conhecido como verdadeiro viveiro de focas, 

termo usado para caracterizar jornalistas em início de carreira. Criava-se os padrões 

de modernização do jornalismo brasileiro e a consagração dos jornalistas envolvidos 

nesse processo. Décadas mais tarde, foi a vez dos responsáveis pelo Projeto Folha 

almejarem esse tipo de reconhecimento. 

No entender de Pompeu de Souza, nos anos 1950, diante dos improvisos que 

ocorriam nas apurações dos textos jornalísticos naquela época, as técnicas narrativas 

baseadas no lead e no copydesk promoveram uma verdadeira revolução na forma de 

se escrever notícias no Brasil. Para o jornalista, as matérias ganharam mais qualidade 

e padrões técnicos.  

A pesquisadora Ana Paula Goulart Ribeiro constatou que essas modificações 

não alteraram substancialmente a fórmula de os jornalistas se comunicarem e 

escreverem para seus públicos. Entre o dilema de mudar (para se associar a ideia de 

modernidade) e de permanecer (para manter os vínculos construídos com seus 

leitores), haveria muita oscilação entre as práticas que deveriam ser adotadas pelos 

jornais reformadores (RIBEIRO, 2007, p. 112).  

Esse não rompimento com o passado é uma diferença crucial entre as 

gerações de reformadores do jornalismo no Brasil. Os reformadores dos anos 1980 
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referenciavam para si as transformações ocorridas no jornalismo brasileiro e 

desqualificavam, muitas vezes, as mudanças do passado.  

Os comandos das salas de redação, aos poucos, foram sendo redefinidos a 

partir dos anos 1960 com a censura imposta pelos militares após o golpe militar. 

Inaugurava uma nova forma de controle sobre a produção noticiosa. O respeito à 

hierarquia profissional, à disciplina e aos perfis mais engajados político e socialmente 

não eram mais bem vistos nas redações.  

Com o objetivo de silenciar os grupos de oposição, os militares incentivaram a 

modernização das empresas jornalísticas, contanto que quadros mais antigos de 

profissionais fossem afastados, uma vez que exerciam capacidade de liderança sobre 

as novas gerações e adotavam uma conduta profissional incompatível com os 

mecanismos de controle impessoais e não ideológicos, resultantes da adaptação das 

empresas à lógica de mercado (ROXO, 2007).  

A intenção dos militares era desesquerdizar as redações e, consequentemente, 

a forma de se fazer jornalismo no país. Apesar de promoverem uma clivagem 

geracional, pois substituíram os antigos profissionais por jovens jornalistas, como 

salienta Abreu (2003), essas ações não tinham necessariamente esse objetivo, uma 

vez que, entre os antigos jornalistas, havia os revolucionários, mas também os 

conservadores que apoiavam as investidas militares e também os jovens que se 

identificavam com um espírito mais boêmio. O discurso conservador dos militares, 

mas que acenava para a modernização da estrutura jornalística, fez emergir a criação 

de estereótipos no campo jornalístico. 

 A apropriação desse discurso para a Folha de S.Paulo foi importante, na 

medida em que soube aproveitar esse enquadramento entre o que seriam os bons 

padrões profissionais. De um lado pairava o mito dos jornalistas boêmios, com 

produções artesanais pertencentes às antigas gerações; de outro, encontrava-se a 

nova geração de profissionais, formados em faculdades de jornalismo, cujas primeiras 

grades curriculares foram desenhadas, em concordância com os militares, no início 

dos anos 1960. Com a criação do curso, foi exigido o diploma para atuação na 

profissão.    

As gerações seguintes atuaram sob um regime militar autoritário, que impôs a 

censura aos meios de comunicação, mas durante o qual ocorreu um crescimento 

econômico, com a verticalização da indústria e o aumento da produção de bens 
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duráveis. Era o “milagre econômico”. Para além da busca pela objetividade, o 

Jornalismo era visto como uma forma de fugir da opressão política e apostar nos 

preceitos democráticos. Outra característica dos jornalistas da época era a influência 

de correntes políticas. “Para a geração pós-guerra, a participação política foi o fator 

decisivo na escolha da profissão.  

O contexto político de repressão e censura do final dos anos 1960, para muitos 

jovens, transformou-se em estímulo à escolha do Jornalismo” (ABREU, 2003, p. 13). 

Como exemplo desse processo, a autora apresentou parte dos números que 

culminaram na elaboração do livro Eles mudaram a imprensa: “De nossos 57 

entrevistados [...] um número significativo é formado por ex-integrantes de partidos ou 

movimentos de esquerda, movimentos católicos e movimentos revolucionários de 

guerrilha.” (ABREU, 2003, p.13).  

Essa polarização seria importante futuramente para a direção do jornal, ao 

iniciar a fundamentação de uma noção de modernidade sobre o que era moderno e o 

que era ultrapassado. Com essa caracterização, personalidades carismáticas, a 

exemplo de Cláudio Abramo, passariam a ser vistas como símbolo de um passado 

que o jornal queria esquecer.  

Esses aspectos nos permitem compreender como se deu o funcionamento das 

empresas jornalísticas, em particular da Folha de S.Paulo, a partir da década de 1960, 

instaurando um conflito de interesses no interior das redações entre empresários 

desejosos de colocar em prática procedimentos que fariam o jornal funcionar com 

base no mercado aos moldes do jornalismo norte-americano; e a ideologia dominante 

entre os jornalistas, que privilegiava uma formação mais humanística, prática adotada 

até então. Mas a partir da instituição do golpe militar e de seus mecanismos de 

censura, a presença dos grandes chefes de redação começaria a incomodar.  

  É por essa contextualização profissional, aliada a ideologias políticas que, no 

final da década de 1970, passou-se a verificar um processo de substituição geracional 

na imprensa. Os mais velhos (e politizados) deixavam os postos mais elevados da 

hierarquia das redações para dar lugar à geração mais jovem, até então excluída das 

posições de direção. Essa geração mais jovem que entra nas redações a partir dos 

anos 1980 se profissionalizou numa época de crescimento dos meios de comunicação 

de massa e da implantação da grande indústria cultural. Desses profissionais foi 

exigida uma formação mais técnica e especializada, obtida nas faculdades de 
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jornalismo ou comunicação, o que a chancelaria a fazer as mudanças tecnológicas e 

a informatizar as redações. “Foi ela também a responsável pela introdução do 

marketing e pela valorização da área comercial dos meios de comunicação.” (ABREU, 

2003, p.12).   

O caráter geracional nos possibilitou entendermos a dinâmica de 

reestruturação de forças dentro do Projeto Folha, sendo uma interseção importante 

para compreendermos a formação de poder dentro da redação do jornal. Isso porque 

tanto Cláudio Abramo, com suas tendências de esquerda, como Boris Casoy, com um 

perfil mais à direita, eram consideradas personalidades carismáticas e autoritárias. 

Ressaltamos que essas características não eram apenas atributos de matizes 

fundamentalistas da esquerda autoritária, mas incluíam outras correntes ideológicas. 

A exclusão de Boris Casoy seguiu a mesma lógica anteriormente destinada a Abramo. 

Não se tratava apenas de um processo ideológico, mas também de troca de geração, 

visando dar à redação do jornal, até então centrada em chefes carismáticos, um perfil 

mais institucional e menos pessoal.  

Kushinir (2001, p. 379) ressaltou que, de acordo com as alterações que o 

Projeto Folha impôs ao grupo Folha da Manhã, a partir dos fins dos anos 1970, 

deixaram seus cargos Boris Casoy, Antônio Aggio (diretor chefe do jornal Folha da 

Manhã) e outros jornalistas ligados a uma imagem mais colaboracionista da empresa 

com a ditadura militar. Segundo a pesquisadora, outro acontecimento importante da 

época foi a descoberta de uma série de relatórios não assinados em depósitos da 

Divisão de Segurança e Informação (DSI/MI), que descreviam o clima da Folha de 

S.Paulo a partir da segunda metade dos anos 1970. “Chega-se a citar como o editor-

responsável do jornal estaria se sentindo, o que certamente indica a existência de um 

agente da ‘Comunidade de Informação’ ali plantado” ( KUSHINIR, 2001, p. 379). 

É a partir dessa constante geracional que entendemos o depoimento de Otavio 

Frias Filho, ao explicar os motivos que o fizeram assumir o comando da redação da 

Folha e a “interrupção geracional” que se seguiu:  

 
 

“[...] eu achava que o modelo da Folha estava esgotado. A imprensa 
se organizara de forma dicotômica durante o regime militar. Ou se era a favor 
ou se era contra. Essas duas polarizações iriam se quebrar em várias outras, 
com a instalação de um regime civil, que naquela altura se avizinhava. [...] A 
Folha experimentava um forte crescimento em termos de presença política 
na sociedade. A esse crescimento tinha correspondido uma hipertrofia do 
jornal enquanto veículo de opinião. Entretanto, essa hipertrofia tinha 
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correspondido a uma atrofia no jornal enquanto veículo de informação. Em 
outras palavras: se não fizéssemos uma modificação profunda no jornal, 
desenvolvendo a parte noticiosa – com mais informações, mais reportagens 
e mais serviços ao leitor –, o seu futuro estaria comprometido. [...] o jornal 
estava muito desarticulado em estilo e no tratamento técnico que deveria ser 
dado à notícia. Tínhamos simultaneamente, não só escolas jornalísticas 
diferentes, que se engalfinhavam entre si sem que nenhuma conseguisse a 
hegemonia, como verdadeiros trechos diferentes da história do Jornalismo no 
mesmo lugar. O jornal estava hiperpolitizado e entrara em uma espécie de 
embriaguez de Diretas [...] Assim, era preciso homogeneizar o jornal. Havia 
várias outras distorções.” (FRIAS FILHO, 1988, p. 43). 

 
 
A fala de Otavio Frias Filho nos mostra características importantes da nova 

imagem que o Projeto Folha queria passar dentro e fora da redação. O novo chefe de 

redação que acabara de assumir suas funções ressaltava a necessidade de 

modificações profundas no jornal. De um lado, o fato de o diretor-chefe Frias Filho 

valorizar o seu papel como reformador, cabendo a sua autoridade, como diretor e filho 

do dono da empresa, em ações que deveriam conter o ímpeto de profissionais que 

não estivessem engajados com o projeto. Suas atitudes teriam que ser rígidas, para 

manter a ordem na corporação.   

Do outro, apontava para o cunho impositivo e a necessidade de um processo 

de controle da redação. O Projeto Folha buscava determinar padrões, mas também 

estabelecer parâmetros de comportamento profissional. Esse dilema ficou mais 

aparente quando as narrativas do Projeto Folha ganharam maior vigor na década de 

1980, com a publicação de livros e periódicos, muitos deles com retóricas de 

acadêmicos uspianos, que destacavam a história do jornal e a eficácia de suas 

estruturas de modernização.  

Essas construções encontraram eco em bibliografias que exaltavam os anos 

1950, como os tempos de grandes transformações no jornalismo brasileiro. Essas 

narrativas funcionaram, em certo aspecto, na defesa de um grupo que se viu 

ameaçado, principalmente pela Folha de S. Paulo, cujo projeto de modernização, na 

década de 1980, reivindicava a vanguarda da nova ideologia profissional, ao 

referenciar a objetividade e a defesa do mercado para orientar o funcionamento do 

seu jornalismo.  

Estava deflagrado o conflito de interesses entre gerações que reivindicavam 

para si a paternidade das transformações e mudanças no Jornalismo brasileiro. Para 

definirmos diferenças desses processos de construção retórica de modernização, no 

próximo capítulo, nossa análise se fixará nos postulados do Projeto Folha, que 
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parecem guardar similaridades com moldes de organização de teorias partidárias 

leninistas, tipicamente de constituições autoritárias, centralizadas e conservadoras.   
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CAPÍTULO IV: A VANGUARDA MODERNIZAÇÃO: PROJETO FOLHA E O 

ESPECTRO LENINISTA  

 
 

“Caminhamos num pequeno grupo, unidos por uma estrada 
escarpada e difícil, segurando-nos fortemente pela mão. Estamos cercados 
de inimigos por todos os lados, e, quase sempre, é preciso caminhar sob fogo 
cruzado. Estamos unidos por uma decisão tomada livremente, justamente 
para lutar contra o inimigo e não cair no pântano ao lado, cujos habitantes 
nos acusam, desde o início, de termos formado um grupo à parte, preferindo 
o caminho da luta ao da conciliação.” (LENIN, 2006). 

 
“O profissionalismo não surge por geração espontânea. Surge pelo 

esforço extraordinário de um pequeno grupo de pessoas que forma outras 
pessoas, adota uma atitude exemplar, corrige, cobra, critica, modifica, impede 
que se façam certas coisas. Uma espécie de grupo que se substitui a uma 
situação que no futuro será mais socializada, até se tornar uma consciência 
coletiva que dispensa a necessidade de qualquer controle ou programa.” 
(FRIAS FILHO. In: SILVA, 2005).  

 
 
As epígrafes acima abarcam processos históricos distintos. Na primeira, 

Vladimir Ilich Ulianov (Lenin), ao tratar do processo revolucionário de 1917, defendia 

que o Partido Social Democrata da Rússia fosse formado e organizado por quadros 

conscientes da teoria revolucionária, capazes de agir em uma conjuntura turbulenta e 

politicamente instável, com objetivos precisos.  

Com base nesse modelo, consagrou-se a concepção de “assalto ao poder”, 

etapa importante da revolução comunista, fundamental para configurar a “ditadura do 

proletariado” e consolidar a ideologia socialista entre camponeses e operários daquele 

país. Em que Lenin ressaltava-se na descrença no processo revolucionário e na 

possibilidade de a disseminação da ideologia socialista ocorrer por meio de uma 

“combustão espontânea” das massas. Uma revolução política e cultural exigiria, 

segundo Lenin (2006), uma ação consequente, e rigidamente organizada, de um 

“pequeno grupo” capaz de trilhar uma “estrada escarpada e difícil”. 

Esses postulados indicam similaridade ao processo de modernização da Folha 

de S.Paulo, introduzido através do Projeto Folha na década de 1980. No discurso de 

Otavio Frias Filho, diretor-executivo de Redação, o Projeto funcionou como um ponto 

de ruptura, uma espécie de inflexão e de marco zero da modernização jornalística 

ocorrida no Brasil. Para o diretor de redação da Folha, a ideologia do profissionalismo 

não surgiria por “geração espontânea”; pelo contrário, exigiria, de modo idêntico à 

revolução comunista, a ação de um grupo capaz de conduzir e consolidar de forma 
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“extraordinária” a transformação do jornal em paradigma para outros impressos 

brasileiros. Logo, a conformação da ideologia do profissionalismo numa “consciência 

coletiva” não se daria espontaneamente, mas por meio de iniciativas determinadas 

por um pequeno grupo de jornalistas com força suficiente para orientar o processo, 

disciplinar atitudes e formar quadros.  

Neste capítulo trataremos de que forma o processo de modernização 

instaurado pelo Projeto Folha foi apresentado ao público como um discurso moderno 

e democrático, mesmo ao introduzir uma lógica autoritária de transformação muito 

similar aos padrões centralistas e autoritários adotados pelo modelo leninista de ação 

revolucionária.  

Esse paradoxo, porém, foi essencial para a modernização do jornal, pois esse 

alinhamento, aparentemente contraditório, ajustou-se à dinâmica de antigas práticas 

de modernização no Brasil, nas quais grupos centralizadores e de elite procuravam 

delegar para si a tarefa de transformar os setores sociais. Assim, a perspectiva 

leninista adotada pelo Projeto permitiu envolver características de uma tradição 

revolucionária de esquerda, mas, ao mesmo tempo, não desautorizou uma lógica 

competitiva que assegurasse também a utilização de pressupostos do capitalismo. 

 Do nosso ponto de vista, esses mecanismos não configuraram algo 

contraditório, mas se moldaram aos modelos de modernização brasileiros que 

conseguiram adaptar uma tradição autoritária que atribuía ao Estado um papel de 

agente motriz do desenvolvimento econômico às perspectivas capitalistas das leis do 

mercado. 

A noção de vanguarda, a partir desse aspecto, foi essencial para a instituição 

do Projeto Folha, uma vez que as ações de um pequeno grupo de jornalistas – Otavio 

Frias Filho, Carlos Eduardo Lins da Silva, Caio Túlio Costa e posteriormente Dácio 

Nitrini – foram vistas como vitais para a imposição de uma vontade coletiva. As 

epígrafes acima deixam claro que, sem o vanguardismo desse grupo seleto, seria 

impossível suplantar a apatia da maioria (das massas russas ou dos jornalistas 

brasileiros) e, consequentemente, conduzir de forma bem-sucedida um processo de 

transformação política e cultural. 

 Eram discursos que primavam pela inovação e pela mudança, mas que 

escamoteavam um mecanismo autoritário para impor à maioria as visões de um grupo. 
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Ambas as epígrafes pontuam a concepção de que o consenso deve ser imposto por 

esses quadros ilustrados e não negociado, a fim de se evitar desvios no processo:  

 
 

“o número de jornalistas que conhecem a fundo os princípios do 
projeto e compreendem sua lógica é muito menor do que os que apenas se 
limitam a ouvi-lo distantemente. As causas para essa apatia da maior parte 
dos jornalistas podem ser diversas: deficiência de comunicação da parte da 
direção, discordância conceitual com o projeto de parte de jornalistas ou o 
simples fato de que, em qualquer grupo de pessoas, é sempre a minoria que 
se entusiasma com os objetivos a serem alcançados pelo grupo e se dedica 
com vigor para alcançá-los. Seja qual for o motivo (ou seja, uma combinação 
de todos esses e mais alguns), o fato inegável é que a abertura da discussão 
através de canais institucionais teoricamente adequados não tem conduzido 
a uma compreensão generalizada do projeto na Redação e, muito menos, 
uma adesão maciça e entusiástica a ele por parte da maioria dos jornalistas 
da Redação.”[original sem grifos] (SILVA, 2005, p. 123). 

 
 
Esse quadro revolucionário e vanguardista visava elevar o jornalismo da Folha 

de S.Paulo ao patamar de Primeiro Mundo (SILVA, 2005, p. 128), com a introdução 

de controle de produção, processos seletivos para contratações e avaliações 

profissionais periódicas. Mas, na avaliação dos próprios reformadores, passados os 

três primeiros anos da adoção do Projeto, a modernidade passou a depender de 

“espasmos de criatividade individual”. No geral, observou Silva, a pauta era 

burocrática, os temas heterodoxos eram pouco frequentes nas páginas do jornal e o 

tratamento dado aos temas era conservador (ibid., p.141).  

A partir dessa avaliação, para os reformadores, modernidade, pluralismo e 

apartidarismo tratavam-se mais de conceitos a serem propagandeados, do que 

estratégia de ação. Nessa linha de interpretação, uma questão se impõe: até que 

ponto a dimensão da tarefa dada a esse grupo responsável pelo Projeto Folha, que 

acreditava na imposição, a ferro e a fogo, dos novos preceitos profissionais à 

aparentemente massa de jornalistas inertes não nos permite estabelecer uma 

conexão de sentido entre o modelo organizacional do jornal com o de um partido 

político?  

A pertinência do problema está relacionada a dois aspectos que circundavam 

o contexto no qual o Projeto Folha ganhou visibilidade nos anos 1980. O primeiro diz 

respeito ao caráter polêmico suscitado pelo Projeto, pois os reformadores da Folha 

preconizavam que o mercado havia se tornado um fator estrutural impositivo na 

reformulação das práticas jornalísticas no Brasil. Com esse fim, o Projeto Folha 
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defendeu a adesão incondicional aos princípios do jornalismo norte-americano: 

objetividade, desengajamento e pluralismo. A produção discursiva em torno da 

memória narrativa do Projeto constituiu uma peça de marketing importante, que 

exaltava o jornal e os seus reformadores como os artífices de uma grande 

transformação operada no jornalismo brasileiro.  

Ao satanizarem a resistência dos jornalistas e do sindicato profissional da 

categoria, os reformadores atribuíram um caráter esquerdista inconsequente às 

lideranças contrárias ao Projeto e secundarizaram as contribuições dos jornalistas de 

gerações passadas na modernização do Jornalismo brasileiro (SILVA, 1997; 2005). O 

grupo de dirigentes da Folha conseguiu nacionalizar essa experiência paulista e 

reduzir a discussão sobre profissionalismo a uma única variável: ser contrário ou a 

favor do jornalismo de mercado praticado pela Folha de S. Paulo. 

O aspecto envolveu o caráter político que circundou a condução do Projeto. A 

fim de tornar a Folha um jornal paradigmático e modelar não apenas para o jornalismo, 

mas também alcançar sua ambição de guiar as instituições políticas no rumo de um 

regime liberal democrático (ALBUQUERQUE E HOZBACH, 2008), tendo o mercado 

por referência, seus quadros, isto é, seus jornalistas, teriam de apresentar um 

comportamento exemplar diante da sociedade.  

Para atingir esse fim, a metodologia adotada foi uma espécie de disciplina de 

ferro. Esse papel de mediador social que o jornal visava assumir vinha de encontro ao 

caráter autoritário de suas reformas internas. Por isso, era importante reverberar que, 

com o Projeto Folha, o jornal alcançou crescimento de vendas e prestígio editorial.   

Para estabelecer uma conexão entre esses dois argumentos que, de um lado 

privilegiavam os fundamentos liberais-democráticos e as técnicas do jornalismo norte-

americano e, do outro, adotavam ações similares às de movimentos revolucionários 

de esquerda, vamos dividir esse capítulo de análise em três partes: (i) a estruturação 

do Projeto Folha e a organização política leninista; (ii) a construção de um sistema de 

organização política e o Projeto Folha e (iii) o espectro leninista no Projeto Folha.  
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4.1 O PROJETO FOLHA E A ORGANIZAÇÃO POLÍTICA LENINISTA  

 

A estruturação do Projeto Folha efetivou-se através de premissas de 

organização. Para seus reformadores, Otavio Frias Filho, Carlos Eduardo Lins da 

Silva e Caio Túlio Costa, o jornal vivia um “caos” em termos editoriais e era 

imprescindível organizar a metodologia (de trabalho); o controle (das tarefas) e a 

hierarquia (de comando), a fim de que o veículo crescesse e se modernizasse (FRIAS 

FILHO, 1988, p. 46-47). É nesse sentido que o Projeto apresenta uma de suas 

similaridades com as bases da teoria leninista: a organização ocupava um lugar 

central no processo revolucionário, seja na “organização do instrumento 

revolucionário, na organização da própria revolução e na organização da sociedade 

surgida com a revolução.” (LIEBMAN, 1978, p. 20). 

A organização constituída de forma “profissional”, para Lenin, era a única arma 

do proletariado em sua luta pelo poder contra as chamadas “formas artesanais” de 

estruturação (LENIN, 2006, p. 14). A ênfase na constituição de uma organização 

partidária sólida e duradoura era uma resposta às condições em que se desenvolviam 

as lutas de classe na Rússia dos czares. É nesse sentido que a organização não se 

tratava de uma opção meramente técnica, como asseguramos ter sido também no 

Projeto Folha, mas de ordem profundamente política.   

As premissas que estruturaram as teorias revolucionárias de Lenin (2006) 

foram discutidas, principalmente, em seu livro Que fazer? A organização como sujeito 

político. A obra foi elaborada em cinco capítulos que discorrem sobre o revisionismo 

dos princípios marxistas: 1) lutas teóricas e revolucionárias; 2) o espontaneísmo das 

massas; 3) métodos de organização e de ação política; 4) desenvolve a concepção 

do revolucionário profissional e 5) a função de um jornal político na conscientização 

das massas. Um dos objetivos ao escrevê-lo era construir as bases para um partido 

sólido, que pudesse levar adiante seu programa revolucionário.  

A intenção era constituir um instrumento político para lutar contra a aristocracia 

feudal que ainda se mantinha no país, num momento em que crescia na Europa a 

preocupação com os problemas de organização no seio das sociedades capitalistas.  

Não foi nosso propósito fazer uma análise dos capítulos. Limitamo-nos a assinalar 

conceitos que, em nosso entender, constituíram-se em partes importantes do 
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pensamento de Lenin para a compreensão de sua obra e darmos luz aos vieses 

interpretativos que direcionaram esta pesquisa.  

Lenin (2006) argumentava sobre a importância da teoria para as práticas 

revolucionárias. No leninismo, sem teoria revolucionária não poderia haver prática 

revolucionária. Naquele contexto, a teoria serviria para entrelaçar as ações, 

principalmente em relação à juventude dos membros do Partido Comunista Russo, 

que pretendia libertar o povo do jugo czarista e dar ao movimento um caráter 

internacional e pela responsabilidade de se libertar o povo do jugo czarista. Essa 

responsabilidade do proletariado russo o colocava, segundo Lenin, na vanguarda do 

proletariado revolucionário internacional. Essa grande tarefa só poderia ser cumprida 

com a ajuda de uma teoria correta. O ensino e a divulgação da teoria revolucionária 

se transformaram em uma das primeiras tarefas do partido (ibid., p. 129-131).  

Eis aí mais uma similaridade entre as concepções leninistas e a formação do 

Projeto Folha. Para constituir-se como um modelo modernizador de jornalismo a ser 

executado e seguido, os reformadores do jornal elaboraram projetos editoriais que 

demonstravam a importância da teoria e da organização para a disseminação de suas 

ações. O expoente, em termos teóricos, desses projetos exprimiu-se, em 1984, com 

o documento A Folha depois da campanha Diretas Já, mas o projeto como um todo 

foi caracterizado por um complexo de seis documentos (ANEXO A; ANEXOS C-G). 

Esse artifício defendia, como em termos leninistas, que sem base teórica não pode 

haver prática revolucionária. Além de serem escritas em documentos internos, essas 

normatizações foram disponibilizadas também para o público externo a partir da 

elaboração do Manual Geral de Redação. Esses materiais expuseram as bases 

teóricas do Projeto, mas também possibilitaram que seus conceitos pudessem ser 

exportados para outros jornais, difundindo esse modelo de práticas jornalísticas ao 

mesmo tempo em que propagandeava suas ações para a sociedade. 

Lenin era extremamente cético quanto ao impulso revolucionário das massas, 

convicção presente em obras como “esquerdismo”, doença infantil do comunismo 

[(1978) 1920]; e Que Fazer? A organização como sujeito político [(1902) 2006], nas 

quais descreve o estado normal das massas, fora da conjuntura revolucionária, 

similarmente a Robert Michels em seu clássico estudo sobre os partidos políticos: 

Para uma sociologia dos partidos políticos na democracia moderna [(1911) 2001]. 

Nessas obras, os dois autores retratam as massas como apáticas e inertes. Daí a 
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importância do partido de vanguarda e dos revolucionários profissionais para incitá-

las e orientá-las a se mobilizar e agir.  

 

 
“Dissemos anteriormente que, na época, os operários não podiam ter 

consciência socialdemocrata. Esta só poderia ser introduzida de fora. [...] a 
doutrina teórica da socialdemocracia na Rússia surgiu sem nenhuma ligação 
com o crescimento espontâneo do movimento operário, surgindo como 
resultado natural e inevitável do desenvolvimento do pensamento entre os 
intelectuais revolucionários socialistas.” (LENIN, 2006, p. 135-136).  

 
 
A partir dessa análise, Lenin atacava o que chamava de “o culto à 

espontaneidade” que, no caso russo, era oriundo das crenças de tradição populista 

que estabeleciam a hegemonia das massas sobre a elite e a superioridade de seu 

saber sobre o conhecimento dos dirigentes. O autor advertia que a celebração desse 

espontaneísmo redundava, independentemente da intenção de quem o fazia, no 

fortalecimento da influência da ideologia burguesa sobre os operários (LENIN, 2006, 

p. 144). 

Com esses argumentos, Lenin criticava o que chamava de métodos artesanais 

de trabalho político: a improvisação e desorganização que predominavam nos círculos 

políticos da Rússia do final do século XIX e início do XX.  A improvisação e a 

desorganização seriam reflexos do “culto ao espontaneísmo”. A organização do 

partido deve englobar “acima de tudo e principalmente” revolucionários profissionais 

com que deve desaparecer por completo a distinção entre operários e intelectuais 

(ibid., p.231).  

O último ponto de análise, de acordo com Lenin, era sobre a organização 

revolucionária e como ela deveria ser altamente centralizada. A especialização de 

funções e a divisão do trabalho, que implicavam a invenção da figura do revolucionário 

profissional, teriam em contrapartida uma elevação do grau de centralização 

organizativa. “[...] Especialização implica necessariamente a centralização, a exige de 

forma absoluta.” (ibid., p.252).  

 Esses pensamentos corroboravam com as ideias desenvolvidas também 

por Maquiavel. Em O Príncipe (1517 [2006]), o filósofo italiano proclamava que a 

origem do poder não é divina, mas se encontra na força. Só poderia haver boas leis 

onde houvesse boas armas, isto é, em exércitos nacionais, não mercenários, mas 

militares organizados e institucionalizados pelo rei (MAQUIAVEL, 2006, p. 15). Para 
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Maquiavel, a conquista se daria pela virtude, que não significaria qualidade moral, mas 

força e ação (ibid., p.17). 

 

 

“Os que conquistam o poder pelas virtudes próprias e com as próprias 
armas lutam mais para adquirir um principado, mas quando o conseguem 
terão mais facilidades em conservá-lo. Fora isto, deve o príncipe amedrontar, 
intimidar, constranger os vencidos, para que eles silenciem, pois se se 
organizarem, formando oposição, tornam-se bem mais violentos que os que 
aderiram ao vencedor por comodidade, conveniência e interesse.” 
(MAQUIAVEL, 2006, p. 17). 

 
 
Essas linhas de argumentação que incorporavam a dialética da obra de Lenin 

(2006), e estão presentes em Michels (1911) e Maquiavel (2006), para nós, guardadas 

as devidas proporções históricas, alinhavam-se às estratégias de ação desenvolvidas 

para a elaboração e execução do Projeto Folha. Lenin reconhecia que uma 

organização tão centralista poderia se deslocar das massas em ações que se 

distanciassem do campo popular, incompatíveis com os princípios democráticos. Da 

mesma forma, os reformadores da Folha também sabiam que suas ações poderiam 

ocasionar rejeição ao Projeto por parte dos jornalistas, culminando na produção de 

um jornal com padrões burocráticos.   

As estruturas do pensamento de Lenin nos levam a sua teoria da vanguarda, 

que afirmava que os bolcheviques deveriam lutar contra o inimigo. “... E não cair no 

pântano ao lado, cujos habitantes nos acusam, desde o início, de termos formado um 

grupo à parte, preferindo o caminho da luta ao da conciliação” (LENIN, 2006, p. 111). 

Lenin defendeu um modelo de partido formado e organizado por quadros conscientes 

e profissionais, integralmente dedicados à implementação da teoria revolucionária e 

capazes de agir de acordo com objetivos precisos, em uma conjuntura turbulenta e 

politicamente instável.  

Voltar às concepções de Lenin não significa, pois, o retorno a um texto sagrado, 

histórico e ultrapassado, mas o regresso ao pensamento de um estrategista político e 

intelectual, que reconheceu o partido, acima de tudo, como uma organização central 

e coesa, cuja análise organizativa deve proceder a qualquer outra abordagem. Para 

Lenin, o momento decisivo é o da política.  É assim que ele compreende a 

concreticidade de uma situação histórica determinada (a russa), graças à aplicação 

das categorias científicas do marxismo – que se eleva à compreensão da nova fase 
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do desenvolvimento da formação econômico-social capitalista: o imperialismo. Para 

ele, a política só atinge uma fundamentação científica própria se for guiada pela teoria 

e pelo conhecimento das leis que governam o desenvolvimento histórico e das 

categorias que devem ser aplicadas à análise das situações concretas.  

Mas, precisamente por isso, a política fundada pela teoria, por sua vez funda 

essa teoria, verifica-a, exige seu desenvolvimento, em um constante reexame 

crítico.  A política representa a unidade entre a teoria e a ação, e a mediação entre 

elas é o partido. Lenin vê o poder (soviético) apoiar-se em um conjunto de 

organizações sobre as quais o partido exerce a função dirigente. Se Marx nos dá a 

estrutura do capitalismo, observa Lenin, emprega ao mesmo tempo as categorias 

constitutivas dessa estrutura para a compreensão dos desenvolvimentos reais, da 

atitude das forças políticas, da função das personalidades individuais e do poder. Seu 

apelo é para transformar o mundo e não apenas pensar a melhor forma de interpretá-

lo. (LENIN, 2006). 

O modelo leninista exigia de seus militantes um forte espírito de abnegação 

pessoal, a fim de mostrar sua devoção à causa, disciplina ao partido (em nosso caso, 

ao novo projeto editorial do jornal, o Projeto Folha) e correção no plano moral e 

profissional. Mas, em qual sentido de mediações de força, entre estratégias políticas 

e estrutura organizacional, poderíamos mencionar essa coalizão, isto é, esse 

processo de hegemonia e consenso que se forma dentro das organizações 

jornalísticas? Por esse papel de mediação, a formação de consenso político entre as 

diversas forças existentes na sociedade (e para nós, dentro de uma organização 

jornalística) aproxima nossas discussões da concepção de Gramsci (2001). Baseados 

no filósofo marxista de origem italiana, comparamos os jornalistas a funcionários de 

um conjunto de instituições das superestruturas: instituições da sociedade civil, 

imprensa (jornais alternativos, revistas, etc.), partidos, sindicatos ou o Estado.  

Ao pensar as modernas sociedades industriais do século XX, Gramsci (2001) 

viu a crescente autonomização da sociedade civil frente ao Estado e foi sobre esses 

conflitos existentes que o autor se debruçou. Segundo o filósofo italiano Bobbio 

(1996), a conquista da hegemonia política e cultural passou a antecipar a conquista 

do poder político. Fazendo um paralelo analítico, de acordo com um parâmetro 

puramente teórico, vamos transbordar essas problematizações discutidas por 

Gramsci para uma visão direcionada para o jornalismo.  
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A hegemonia está ligada a todas as instituições que, para além dos partidos 

políticos, tenham relação com a divulgação e difusão de representações simbólicas e 

culturais; ela não se relaciona somente com a constituição de uma nova formação 

política do Estado, mas, sim, com uma nova visão de mundo. O exercício da 

hegemonia é permeado de tensões, de lutas, de constantes negociações, no qual é 

possível verificar as linhas de força presentes na disputa pelo poder. A ênfase na 

hegemonia em detrimento da força repressiva do poder estatal faz emergir o papel 

dos intelectuais como sujeitos ativos, formadores de consenso em torno de valores 

(Bobbio, 1996; Gramsci, 2001). 

Hegemonia aqui, na visão de Gramsci, significa a relação de domínio de uma 

classe social sobre o conjunto da sociedade, caracterizado por dois elementos: a força 

e o consenso. Para o filósofo, a força é exercida pelas instituições políticas e pelo 

aparato militar; já o consenso, por meio de relações culturais, tratando-se de uma 

liderança ideológica, conquistada por um conjunto de valores morais e regras de 

comportamento. A hegemonia seria fruto de uma luta de direções constante, primeiro 

no campo da ética e depois no campo da política, sendo necessário, a priori, 

conquistar as mentes e depois o poder. De forma totalmente interpretativa, adaptamos 

esse pensamento para as linhas estruturais e editoriais da Folha, durante o período 

de modernização do jornal, na década de 1980.  

Na visão de Gramsci (2001), “todos os homens são intelectuais, mas nem todos 

os homens desempenham na sociedade a função de intelectuais.” (ibid., p. 18). 

Gramsci (ibid.) demonstra a impossibilidade de um ser humano realizar uma atividade 

sem o mínimo de intelectualidade, isto é, sem o mínimo de formação. Para o filósofo, 

um projeto de transformação revolucionária deveria ser conduzido pelo partido, no 

sentido de orientar e doutrinar seus membros, sendo ele, o partido, o agente educativo 

que se preocuparia com a formação de seus intelectuais. 

É o partido que possibilita a formação da consciência de classe. É nesse 

sentido, do partido enquanto condutor de vontades, anseios e formador da 

consciência dos seus membros que Otavio Frias Filho, filho do dono da Folha de S. 

Paulo, assumiu a função de diretor de redação do jornal. Numa simbiose entre pai 

(proprietário da Folha) e filho (comandante da redação), representantes das forças 

máximas dentro do jornal, firmou-se a parceria para a construção de uma nova política 

editorial. Da mesma forma que em O Príncipe, Frias Filho (1988) elegeu como suas 
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teorias a essência e o norteador da verdade absoluta e comandou o jornal com punhos 

de “ferro”, sem aceitar oposição. 

Partimos desse pressuposto acerca da função do partido como agente condutor 

do processo revolucionário, defendida por Lenin, para analisar a perspectiva de 

mudança em uma sociedade (ou em um jornal) acerca das concepções da 

profissionalização da política.  Destacamos, assim, as teorias sobre o “revolucionário 

profissional” – ou, para nós, nessa análise, o jornalista profissional, que critica os 

métodos artesanais e o “culto à espontaneidade”.  O espontaneísmo (improvisação e 

desorganização) redunda, independentemente de quem o faça, no fortalecimento da 

influência da ideologia burguesa (fortes) sobre os operários (fracos). Por essa 

perspectiva, a organização do partido deve ser centralizada e, assim, como destaca 

Lenin (2006, p. 47), “as atividades da oposição estão terminantemente proibidas e são 

objetos de implacável perseguição”. 

Ao traçar uma linha de ação direcionada com objetivos e metas específicos, os 

reformadores da Folha, como os militantes do partido leninista, encontraram nessa 

estratégia um importante aliado argumentativo para atacar as antigas práticas 

jornalísticas do jornal. Ao classificá-las como ações espontâneas e improvisadas, 

executadas com planejamentos mínimos ou sem nenhum planejamento antecipado, 

mostravam-nas como formas artesanais e desorganizadas de produção. Essas 

práticas poderiam levar o veículo ao fracasso como jornal e empresa de comunicação. 

Combates aos improvisos e espontaneidades tornaram-se sine qua non vitais para 

dar motricidade ao Projeto. Foi dessa relação entre ação direcionada versus 

espontaneidade, vista aqui como uma forma de agir natural e sem a determinação de 

elaborações prévias, que surgiram os embates em torno das novas lógicas produtivas 

do jornal.  

É a partir da concepção centralizadora no sentido gramsciano dos 

especialistas, que o grupo de “intelectuais orgânicos” de Frias Filho instaura na Folha 

um novo processo de condução de valores, travando-se ali um confronto que se 

estabeleceu entre gerações de jornalistas e entre ideologia e mercado. No período 

compreendido entre 1984 e 1987, o rigor sistemático na condução do processo de 

editoração caracterizou-se como uma das medidas dessa vanguarda modernização 

estabelecida pelo Projeto Folha, que introduziu métodos de controle autoritários sobre 
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a produção de conteúdo, com o estabelecimento de normas quantitativas e 

qualitativas de avaliação.  

No sentido leninista e gramsciniano, é o partido (em nosso caso o Projeto 

Folha) o norteador, isto é, quem possibilita a formação da consciência (de classe ou 

profissional), aprofundando a formação intelectual e ideológica de seus quadros. Nos 

dizeres de Gramsci, tanto os intelectuais orgânicos (diretores e editores da redação) 

quanto os tradicionais (repórteres) desempenham um papel essencial para o partido 

(jornal) no espaço em que atuam.  

O partido ocupa um papel central enquanto escola de quadros e de formação 

de intelectuais. Ao optarmos por fazer essa analogia entre o Projeto e o partido, 

sabíamos que se tratavam de objetos de natureza distintas: o primeiro, em um âmbito 

jornalístico, representava profissional da redação do jornal em análise, não havendo 

de forma eletiva a representatividade exercida por um líder; o segundo, no âmbito 

político, representa o proletariado como classe trabalhadora. Nossa intenção foi traçar 

similaridades entre os processos condutivos, argumentando que o jornal possuía os 

mesmos objetivos de formação tais como os adotados em periódicos como o Diário 

Carioca e A Tribuna da Imprensa nos anos 195082 (SODRE, 1999, MELLO, 1984, 

RIBEIRO, 2007) e a própria Folha, sob a gestão de Nabantino Ramos, entre 1945 e 

1962, e durante a implantação do Projeto Folha, nos anos 1980 (ABREU, 2003; 

SILVA, 2005).  

A intensidade de conquista de intelectuais tradicionais (pessoas externas às 

ideologias vigentes) pelo partido estava diretamente relacionada à capacidade da 

entidade formar seus intelectuais orgânicos (membros ativos do processo ideológico). 

Por essa perspectiva, os intelectuais orgânicos teriam papéis simultâneos: pensar e 

atuar na construção de seu projeto social, além de buscar adesão dos intelectuais 

tradicionais a esse projeto. Por essa perspectiva, Otavio Frias Filho, um dos 

idealizadores mais ortodoxos do Projeto Folha, desenvolveu um novo Manual editorial 

                                            
82 Por engajar-se nas campanhas políticas de Carlos Lacerda, a Tribuna da Imprensa estruturava-se 
mais como um agente social importante no cenário político brasileiro, nos anos 1950, do que como 
modelo de estilo jornalístico sob o ponto de vista técnico (SILVA, 2005, p. 149). O Diário Carioca, 
comandado por Pompeu de Souza, passou por uma reforma estrutural no início dos anos 1950 e esteve 
entre os primeiros jornais a tentar racionalizar os processos de produção da notícia, tendo como base 
os conceitos norte-americanos de lead, copydesk, além da adoção de manuais de redação, entre outras 
práticas jornalísticas. Para Mello (1984, p. 24), o Manual de redação do Diário Carioca ensinava o 
jornalista a escrever segundo um modelo que correspondesse à personalidade adotada pela empresa. 
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para o jornal, um documento extremamente rigoroso, que privilegiava regras que 

davam ênfase aos procedimentos de produção de mercado, entre outros aspectos.  

Na visão de Frias Filho (1988, 2003), o capitalismo já se apresentava 

consolidado no Brasil nos anos 1980. Tratava-se, então, de adaptar a linha editorial 

dos jornais, que ainda se mantinham presos aos antigos padrões colonialistas, aos 

ditames administrativos de um negócio (SILVA, 2005). Carlos Eduardo Lins da Silva, 

Caio Túlio Costa e o próprio Frias Filho acreditavam que os antigos manuais 

introduzidos na Folha entre os anos 1945 e 1962 serviram apenas como material de 

orientação técnica. A partir das reformas produzidas nos anos 1980 o Manual 

transcenderia para uma dimensão mais ideológica, pois seria um produto que definiria 

estilo, conceitos, e a adoção de seu padrão jornalístico seria obrigatória.   

Em sua dissertação de mestrado, Vélez (1985) colheu vários depoimentos 

acerca da aplicação do Manual Geral de Redação, como era vista pelos reformadores 

e jornalistas da Folha. Para Carlos Eduardo Lins da Silva, secretário de Redação 

durante a implantação do Projeto Folha, o que caracterizava o Manual era o fato de 

não ser um documento de normatizações somente. “É um Manual do Projeto, é o 

Projeto transformado em regras para serem seguidas. E outra coisa, ele é feito para 

ser cumprido, para ser levado a sério. Não é feito para constar”.  

Segundo Dácio Nitrini, então diretor das agências Folhas, o “Manual extrapola, 

ultrapassa a questão da uniformização das regras gráficas, gramaticais; ele também 

tem conceptualizações.” Ricardo Kotcho, repórter de Política na época, fazia coro: “O 

atual Manual [...] vai além disso, procura uniformizar o estilo do jornal. A maneira de 

apresentar notícias.” (VÉLEZ, 1985). 

Margarida Londoño Vélez (1985) relatou que, em suas entrevistas, dificilmente 

conseguiu escutar vozes discordantes do manual. A pesquisadora acreditava que 

esse fato se devia ao “consenso” forçado, já que os trabalhos dos repórteres estavam 

condicionados a avaliações mensais feitas pelas chefias e que tinham como um de 

seus parâmetros a “identificação com o Projeto Folha”, o que necessariamente incluía 

a aplicação do manual. Segundo a pesquisadora, os editores e o chefe de reportagem 

cobravam de suas equipes a utilização diária do Manual (ibid., p. 147). 

Otavio Frias Filho, no artigo Em favor do método, publicado na Ilustrada em 29 

de setembro de 1984, apresentou o manual, retratando o cenário da época e 

apontando a necessidade de uma intervenção para o crescimento do jornal: 
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“É espantoso o atraso técnico em que se encontra a atividade 
jornalística. O planejamento é quase sempre ocasional, não há 
homogeneidade de método, os critérios de qualidade oscilam ao sabor do 
arbítrio de cada chefia e das convicções pessoais de cada profissional. As 
estruturas da produção jornalística não obedecem a um projeto de longo 
prazo, mas são formadas e desmontadas no cruzamento entre a tradição 
(inércia) e as conveniências do mercado (acaso). O grau de amadorismo é 
muito superior ao que se encontra na maior parte dos demais setores de 
prestação de serviço – engenharia de trânsito ou a hotelaria, por exemplo. 
Mesmo com lacunas e imperfeições técnicas, o ‘Manual Geral de Redação’ 
da Folha é um instrumento a serviço de uma atitude mais profissional no setor 
e em benefício de um produto mais técnico, homogêneo e estável. 
Longamente preparado durante a gestão do jornalista Boris Casoy na 
redação da ‘“Folha”’, o ‘Manual’ entra em vigor no próximo dia 08, segunda-
feira.” [original sem grifo] (FSP, 1984c, p. 46)  

   
 
A partir da fala de Frias Filho, fica mais uma vez caracterizada a aproximação 

das metodologias do jornal às práticas leninistas. O jornalismo e o veículo 

encontravam-se “em espantoso atraso técnico”, entre a “inércia” e o “acaso”, da 

mesma forma que Lenin classificava o povo russo. Esses comportamentos 

incentivaram o pensamento leninista para a criação de um partido forte, centralizado 

e coeso na luta contra a opressão do governo czarista.  

Frias Filho acreditava que, para enfrentar o problema do atraso em que se 

encontrava o jornal, somente um grupo forte e preparado virtuosamente poderia 

implantar a organização na redação e uma nova metodologia de trabalho, a fim de 

combater a improvisação existente e o modo artesanal e a improvisação de se fazer 

jornalismo na Folha. O desenvolvimento do Manual, como descreve Frias em seu 

artigo, vinha sendo preparado antes mesmo da sua entrada oficial como chefe de 

Redação, em 1984, mas na gestão do seu antecessor, o jornalista Boris Casoy, 

considerado uma personalidade autoritária, conservadora e com tendências de direita.  

Esse argumento normativo e doutrinário aparecia também na apresentação do 

Manual. “Seu objetivo é apenas traduzir, em normas empíricas e simples, a concepção 

de jornal que se procura praticar na Folha. Embora algumas dessas normas revistam 

um caráter conceitual, ainda assim sua inclusão teve origem em preocupações 

práticas” (FSP, 1984c). Nas formas de apresentação do Manual, é interessante notar 

como era definido o verbete apartidarismo.  

 
 

“A Folha é um jornal apartidário. Esse conceito não se confunde com 
o de um jornal supostamente ‘neutro’, que não toma partido. Pelo contrário, a 
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Folha procura tomar partido em todas as questões controvertidas. O 
apartidarismo da Folha significa que o jornal toma partido em relação à 
questão discutida, nunca em relação às facções que se debatem em torno 
dela. Decorre daí, que a Folha não se alinha com nenhum grupo, tendência 
ideológica ou partido político; pode apoiar ou criticar, sempre 
circunstancialmente, iniciativas de qualquer grupo, tendência ou partido. Mas 
quando toma partido em favor de uma tese ou de uma atitude, a Folha não 
deixa de noticiar teses e atitudes opostas.” (FSP,1984c, p.16). 

 
 
O colunista Paulo Francis também escreveu sua opinião, no artigo Manual 

longo em teoria e curto na prática, também publicado em 29 de setembro de 1984. 

Para o jornalista, o documento deveria partir de decisões no plano intelectual 

convertidas em práticas. Perguntava-se: 

 

 

“O que é uma notícia? Um fato relatado. Tudo o que acontece tem 
implicações. O que o repórter precisa fazer é apresentar o fato com clareza e 
reunir o máximo possível de implicações (ninguém é perfeito). Comentário é 
opinião e todas dentro dos limites da decência (do mal e do bem que fazem 
ao leitor no sentido mais comum das duas palavras) devem ser publicadas. 
O jornalista deve usar linguagem acessível ao povo. Não é o filólogo ou 
acadêmico. O ‘Folhetim’ que sai aos domingos na ‘Folha’ é quase sempre 
ilegível, exceto por acadêmicos e aspirantes à academia. Meu Manual está 
encerrado neste três parágrafos.[...] A ‘Folha’ é um jornal cheio de jovens. 
[...] A automação da ‘Folha’ não foi acompanhada com um cuidado 
equivalente pela matéria-prima do jornalismo: o trabalho dos jornalistas. A 
notícia ou o comentário. Há excelentes jornalistas na ‘Folha’ e pessoas que 
poderão ser competentes, se treinadas corretamente.” (FSP, 1984c, p. 46.) 

 

 

  

O jornalista Sérgio Augusto também publicou, na Ilustrada, seus comentários 

no artigo No jornalismo, uma postura de vanguarda, mas para o autor, o documento 

era inovador.   

 
 

“Inova em diversos outros (aspectos), frutos sem dúvida de sua 
postura de vanguarda no panorama atual da imprensa brasileira. E a mais 
grata inovação é a não imposição de camisas de força aos seus repórteres e 
redatores. Dificilmente nos manuais existentes (o de ‘O Globo’ só conheço de 
oitiva, o do ‘Jornal do Brasil’ está sendo revisto para reedição) 
encontraríamos compromissos tão nitidamente expostos – e, o mais 
importante, assumidos na prática – em relação aos pontos nefrálgicos, como 
os que conceituam sobre a liberdade de expressão e o desmoralizado mito 
da objetividade.” (FSP, 1984c, p. 46). 
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As falas demonstram que, apesar de reconhecerem certos equívocos na 

publicação do Manual, era um documento considerado autêntico e necessário do 

ponto de vista analítico e gramatical. Em ambos nos chama a atenção expressões 

ligadas ao direcionamento de condutas, como “treinamento” e “vanguarda”.  Estamos 

diante mais uma vez de chamados a termos coloquiais em frentes políticas com 

direcionamentos centralizados e autoritários. Mesmo em depoimentos contrários ao 

Manual, feitos por profissionais externos ao grupo dirigente, mas pertencentes à 

Folha, há um viés de concordância.   

Para Dácio Nitrini, não foi fácil a absorção do Manual em nenhum nível 

profissional da Folha de S. Paulo, nem mesmo no dele, porque eram diretrizes e 

orientações que não estavam incorporadas ou integradas ao cotidiano dos jornalistas. 

“[...] até psicologicamente, do ponto de vista condicionado no inconsciente de cada 

um de nós”.  

Para Vélez (1985), após um período de transição e críticas ao manual, que 

ocorrera entre 1984 e 1985, um novo material revisado e mais flexível daria lugar às 

primeiras interpretações, sendo que para “[...] os jornalistas de base, sua aplicação 

será a fórmula segura do triunfo profissional. Para as chefias, será, e já é, um grande 

aliado na vigilância pela qualidade do jornal.” (ibid., p. 150).  

São curiosas, em nossa avaliação, o uso de expressões como fórmula segura 

e vigilância, termos que nos soam ainda como padrões de utilização de uma 

ferramenta autoritária e de opressão, e não como um instrumento pensado para aliar 

o desenvolvimento do jornal a práticas mais colaborativas e democráticas. O 

Jornalismo defende, por princípios, a diversidade de opinião e a livre expressão. Por 

isso é importante a adoção de novas perspectivas de análises, a exemplo do que 

ocorreu nos processos modernizadores implantados no país.     

 Construiu-se a partir do Manual mais que simplesmente matérias e textos; 

foram forjados ideologicamente novos profissionais. A Folha procurou assumir um 

lugar na formação de novos quadros, como afirmou o próprio Frias Filho (1988, p. 32): 

“nós chamamos (esses jornalistas) na gíria interna de os filhos do Manual – pessoas 

que começaram na profissão sob a ditadura do Manual e começam a ficar com uma 

série de talentos individuais reprimidos. Esse foi o ônus de ter disciplinado o trabalho”. 

Na avaliação de Silva (2005), após os primeiros anos de adoção do Projeto, a 

modernidade tanto almejada pelos reformadores do jornal dependia de “espasmos de 
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criatividade individual que por vezes acomete um ou outro editor.” (ibid., p. 140). 

Podemos analisar que, em sua essência, o material realmente constituiu-se de um 

produto castrador, tendo como objetivo moldar e padronizar comportamentos e ações. 

Não só estipular regras, mas doutrinar um fazer profissional.  Dentro da estrutura 

proposta pelo Projeto Folha, as ações assertivas eram atribuídas à instituição ou a 

seu grupo dirigente, enquanto os procedimentos considerados equivocados foram 

imputados às tradições jornalísticas avessas a uma cultura profissional de dedicação 

integral ao jornalismo (ibid.).  

A análise dessa perspectiva autoritária de organização estrutural imposta pelo 

Manual e pelos procedimentos organizativos do Projeto será realizada na próxima 

seção. Nos dedicaremos a explicar como operavam esses mecanismos em partidos 

políticos autoritários, seguindo a estrutura leninista, para aproximá-los enfim dos 

procedimentos adotados pela Folha. 

 

 

4.2 A CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO POLÍTICA E O 

PROJETO FOLHA 

  

O cientista político Angelo Panebianco (2005) argumenta que os partidos são 

acima de tudo: organizações. Portanto, a análise organizativa deve preceder a 

qualquer outra perspectiva. No livro Modelo de partido: organização e poder nos 

partidos políticos, sua preferência é pelas teorias e análises que colocam no centro 

de interesse a dimensão do poder organizativo, sobretudo em termos de alianças e 

de conflitos pelo poder entre os diferentes agentes que compõem a organização. É 

nesse sentido que se constituíram os padrões estruturais e normativos do Projeto 

Folha, idealizado sobre alicerces democráticos e liberais, porém, implantado a partir 

de políticas normativas autoritárias, centralizadas e rígidas, constituindo-se um 

paradoxo na história do jornalismo no Brasil.  

Panebianco (2005) analisa que as organizações diferem enormemente entre si. 

Porém, quaisquer que sejam as diferentes atividades que são desenvolvidas, cada 

uma delas, invariavelmente, também serve para garantir, perpetuar ou aumentar o 

poder social daqueles que as controlam, das elites que, mais ou menos restritas as 

controlam (ibid., p. XV). Ao adotarmos essa perspectiva, recorremos à teoria do 
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partido, de Michels (2001), como um instrumento de manutenção e de ampliação do 

poder de alguns homens sobre outros. Seguir Michels (e ir além dele) significa aliar-

se a outros autores da escola neomaquiavélica: a Pareto e à teoria das elites; a 

Gaetano Mosca, sobretudo, e à teoria da organização como instrumento decisivo de 

domínio das minorias sobre as maiorias. Para Penebianco (2005), o modo como se 

desenvolve a fase genética de uma organização e seus momentos seguintes irão 

condicionar a vida da organização após décadas.  

 
 

“A organização sofrerá, certamente, modificações e adaptações 
profundas, interagindo, durante todo o seu ciclo de vida, com as contínuas 
modificações do ambiente. Porém os resultados das primeiras ‘partidas’, 
metáforas à parte, as escolhas políticas cruciais realizadas pelos fundadores, 
as modalidades dos primeiros conflitos visando ao controle organizativo e o 
modo como a organização se consolida deixarão marcas indeléveis.” (ibid., 
p. XVII). 

 
  
Nossa análise concorda com essa concepção, pois acreditamos que foram nas 

primeiras fases que o Projeto Folha se constituiu como um processo autoritário, 

centralizado e metódico. A partir dessas diretrizes, seguiram-se os preceitos de 

modernidade, pluralismo e apartidarismo, princípios norteadores do jornal até os dias 

de hoje, segundo afirmam seus dirigentes. Assim, nos três primeiros anos de 

implantação do Projeto se definiu a metodologia de trabalho adotada pelo jornal. 

Mesmo que após esse período tenham ocorrido revisões dos métodos e/ou abertura 

na condução dos procedimentos, esse período inicial foi fundamental para cristalizar 

o que seria perpetuado como legado de modernização da Folha. A metodologia 

desses primeiros anos caracterizou o que o jornal pretendia exportar como atividade 

de sucesso.  

Retomando a teoria partidária a partir das perspectivas de Panebianco (2005, 

p. 07), o autor defendia que “os partidos são grupos que perseguem objetivos; a 

ideologia de cada partido é o melhor indicador dos seus objetivos”. Porém, como 

demonstrado por Michels (2001), muitas vezes o verdadeiro objetivo dos dirigentes 

das organizações não é tentar alcançar as metas que deram início à entidade, mas a 

sua própria manutenção, a sobrevivência organizativa (e com ela a salvaguarda das 

próprias posições de poder). Nesse sentido, Panebianco (2005, p. 20) ressalta que “a 

organização deve equilibrar exigências de satisfazer interesses individuais por meio 
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dos incentivos coletivos e a exigência de alimentar as lealdades organizativas que 

dependem de incentivos coletivos”. 

 Por sua vez, o partido “revolucionário” da teoria leninista ou gramsciana é a 

organização que se esforça para dominar a própria base social, a fim de agir sobre 

ela, transformando-a. Isso significava que uma mesma organização pode desenvolver 

tanto estratégias de domínio em certas arenas (teorias autoritárias), como de 

adaptação (teorias liberais), sem, contudo, perder sua essência. (Panebiando, 2005, 

p. 22-23).  

Essas características nos aproximam das transformações ocorridas na Folha 

de S.Paulo durante os primeiros anos da implantação do Projeto Folha, pois estão 

ligadas diretamente a esses postulados políticos, nos quais os ordenamentos de 

diretrizes conceituais se caracterizaram pela predominância de reflexões autoritárias, 

ora privilegiando a disputa pelo poder, ora norteando-os pelos aspectos econômicos. 

Com essa dinâmica, a Folha procurou aliar, em suas produções jornalísticas, práticas 

do universo político (disputa e manutenção de poder), extrapolando suas fronteiras 

para além do fazer midiático e colocando-se como uma porta-voz protagonista.  

O veículo procurava não só reportar os acontecimentos, mas inserir-se no 

contexto noticiado não apenas como formador de opinião e, sim, como promotor das 

notícias em desenvolvimento. O processo de modernização da Folha, alcançado por 

meio do Projeto Folha e do Manual Geral de Redação (colocado no mercado editorial 

como livro para quem quisesse adquiri-lo83), tornava o jornal o próprio artífice dos 

acontecimentos. Seus conceitos normativos passaram a ser notícia e seriam 

legitimados não somente pela opinião pública, mas também por críticos 

especializados.    

Nossa proposta ao darmos referenciais sobre as concepções políticas e 

partidárias foi, a partir de literatura pertinente, oferecer um breve instrumental teórico-

analítico como base para pensarmos de forma estrutural os modelos de organização 

que um jornal, como a Folha de S.Paulo, também pode adquirir. Ao traçarmos um 

marco da linhagem organizacional dos estudos partidários de Ostrogorski a 

Panebianco, visávamos abarcar as concepções de Lenin e Gramisc, que nos deram 

subsídios para nossas argumentações. Essas teorias nos auxiliaram a pensar as 

                                            
83 Em seu primeiro ano (1984), o Manual vendeu 17.398 cópias. Segundo Silva (2005), foi a obra 
sobre Jornalismo mais vendida na história deste país (p. 154). 
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similaridades do projeto de modernização jornalística implantado pela Folha na 

década de 1980 com a lógica partidário-autoritária defendida por Lenin e seus 

discípulos.  

O que nos interessou foi estabelecer um diálogo para demonstrar como 

atributos das “configurações das estruturas jornalísticas” preconizadas pelo Projeto 

Folha assemelhavam-se a determinados modelos de organização partidária. Nossa 

premissa sobre partidos políticos iniciou-se a partir das leituras desses autores 

consagrados, cujo resumo de conceitos nos leva a definir o partido, em seu aspecto 

organizativo, como sendo uma organização de estrutura particular, durável e 

tendencialmente difusa, dotada de um programa político escrito e adequadamente 

aprovado por seus membros, e que atua eminentemente nas arenas eleitoral, 

parlamentar e governamental84. Tomar um partido como um minissistema político é, 

de certa forma, usual nos estudos das Ciências Políticas brasileiras. Associar essa 

experiência de organização à tradição jornalística tornou-se nosso desafio.  

O marco fundador da genealogia organizacional dos estudos partidários é o 

trabalho de Ostrogorski (1979), no qual o autor analisa a emergência dos partidos 

modernos na Inglaterra e nos Estados Unidos. Ele chegou à conclusão que a 

mobilização militarizada e a inserção das camadas operárias em contextos de sufrágio 

universal acabariam por conduzir à oligarquização das estruturas dos partidos. Robert 

Michels publica em 1911 aquele que logo se tornaria o maior clássico dos estudos das 

estruturas partidárias: Sociologia dos Partidos Políticos, cujos fundamentos, a partir 

de estudos sobre os partidos alemães, apontavam para uma reduzida e tendenciosa 

elite dirigente a concentrar poderes dentro da organização, confiscando a iniciativa, a 

participação dos militantes e autonomizando-se em relação ao restante do organismo 

partidário. Essa interpretação, que se aproxima também do pensamento de Vladimir 

Lenin, forneceu-nos as primeiras noções, como já salientamos anteriormente, para 

pensarmos os mecanismos estruturais do Projeto Folha.  

Essa autonomia, segundo Michels (2001), será tanto maior quanto mais os 

chefes conseguirem desenvolver aquele que é o maior recurso do poder elitista: a 

centralização burocrática, ou seja, a concentração da estrutura decisória nas mãos de 

poucos funcionários e dirigentes remunerados pela máquina. A remuneração de 

                                            
84 Essa caracterização é uma síntese de três autores que privilegiam as definições organizativas: 
Duverger (1970, p. 15), Cerroni (1982, p. 13) e Panebianco (2005, p. 34). 
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dirigentes e funcionários com dedicação exclusiva é a principal estratégia para essa 

centralização burocrática. A elite terá mais força e autonomia internas quanto mais a 

máquina partidária se expanda e se complexifique. Como os burocratas dependem 

financeiramente do partido, e os dirigentes passam a ter como objetivo principal a 

sobrevivência da organização (para manter suas posições de poder), o partido deixa 

de ser instrumento a serviço de uma causa (o socialismo, por exemplo) para se tornar 

um fim em si mesmo.  

Michels (ibid.) aponta dois conjuntos de causas que determinam a tendência 

inexorável das organizações de massa rumo à oligarquização. De um lado, as 

características psicológicas dos chefes e dos seguidores. A massa (e os jornalistas, 

se compararmos a uma estrutura organizacional midiática) é politicamente imatura e 

irracional e naturalmente incompetente para decidir a respeito de seus próprios rumos, 

pois a consciência crítica do indivíduo é anulada pela multidão.  

É indiferente e passiva em relação à política, desejando chefes que tomem as 

decisões em seu lugar e que se portem como heróis. Por outro lado, todo delegado 

possui uma autoridade moral que se baseia, na legitimidade de seu cargo, eleito pela 

massa, e na ameaça que impõe, implícita ou explicitamente, quando percebe o risco 

de suas decisões não serem aceitas: a renúncia. 

Os líderes seduzem a massa com atributos que possuem “naturalmente”, como 

oratória, força de vontade e ativismo superiores, firmeza de convicções, superioridade 

intelectual, etc. O segundo conjunto de fatores é o mais importante: aspectos técnico-

administrativos inerentes a qualquer organização complexa. O crescimento da 

organização e a busca pela eficiência tornam imperativas a divisão do trabalho e a 

especialização de funções. Michels (ibid.) concluiu que o crescimento da organização 

conduz à formação de uma oligarquia autônoma e afastada das bases; a democracia 

interna, como controle dos representados sobre os representantes, seria, portanto, 

um fenômeno impossível.  

Anos mais tarde, em 1951, Maurice Duverger deu continuidade às discussões 

sobre a linhagem organizativa dos estudos partidários. Ao resgatar um dos conceitos 

centrais da sociologia weberiana, que é o momento fundador, atribuiu a essa categoria 

uma importância central ao desenvolvimento posterior da instituição, imprimindo uma 

marca que perdura, mesmo após décadas do surgimento.  
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A tipologia construída por Duverger se baseia nas estruturas organizativas dos 

partidos e é uma das classificações que mais têm influenciado teorias no campo das 

Ciências Políticas. A partir de análises histórico-comparativas de partidos da Europa 

ocidental da primeira metade do século XX, Duverger constrói seus tipos ideais de 

organismos partidários, que se diferenciam principalmente por sua origem, arranjo 

institucional, elementos de base, força da ligação entre suas instâncias, mecanismos 

de adesão e papel reservado aos parlamentares.  

Entre seus modelos, destacam-se o partido de quadro e o partido de massa. 

Duverger considera o partido de massa como sendo o “moderno” por excelência, mais 

adequado às sociedades industriais. Seu fortalecimento representaria uma nova fase 

de desenvolvimento democrático, qualitativamente superior a um estágio que não teria 

volta. Por meio dessa nova interpretação, novos teóricos desenvolveram 

pensamentos acerca das concepções de organização partidária.  

Sobre essa complexificação socioeconômica, Panebianco (2005) coloca em 

pauta essas pressões estruturais que desafiaram os partidos políticos no final do 

século XX. Para ele, as mudanças na estratificação social e no mercado de trabalho 

abalaram a contradição fundamental que norteou a formação e consolidação dos 

partidos ao longo do século – a divisão classista. Como esclareceu Panebianco 

(2005), a combinação desses processos estruturais gerou a tendência de 

transformação do partido burocrático de massa em partido profissional-eleitoral. 

Autores brasileiros, entre eles Ribeiro (2008), têm recorrido aos modelos de 

Panebianco para explicar a dinâmica de poder em conflitos internos de instituições 

políticas e se apreender o funcionamento e as atividades partidárias entre os diversos 

atores da organização. Ribeiro usou as interpretações de Panebianco para pensar o 

funcionamento do Partido dos Trabalhadores (PT), tema da sua tese de 

doutoramento: Dos sindicatos ao governo: a organização nacional do PT de 1980 a 

2005, defendida em 2008.   

Em suma, podemos dizer que o modelo de Panebianco coloca o nível de 

institucionalização partidária, bem como a evolução e as transformações 

organizativas, como variáveis dependentes do modelo originário, das pressões 

externas (ambientais) e das peculiaridades do próprio processo de institucionalização 

(como a posição do partido, governo ou oposição) (PANEBIANCO, 2005).  
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Ao analisarmos como essas características estruturais partidárias se 

convergem com os mecanismos de um jornal, e como se aproximam dos conceitos 

de Vladimir Ilyich Lenin e Antônio Gramsci acerca do partido e sua organização, nossa 

tônica foi pensar: até que ponto podemos estabelecer uma conexão de sentido do 

modelo organizacional do jornal com o de um partido político, a partir da imensa 

dimensão da tarefa dada ao diretor-executivo da Folha, Otavio Frias Filho, e a seu 

grupo de confiança, responsáveis por impor, a ferro e a fogo, a ideologia do 

profissionalismo a uma massa aparentemente apática de jornalistas? 

 

 

4.3 O ESPECTRO LENINISTA NO PROJETO FOLHA  

 

Qual seria a relação do Projeto Folha e sua ideologia do profissionalismo com 

o espectro leninista? Para responder a essa pergunta é necessário refletirmos acerca 

da estrutura leninista de organização, importante para a homogeneidade ideológica 

dos comunistas brasileiros.  

A influência das teorias marxista-leninistas refletia diretamente como o Partido 

Comunista Brasileiro (PCB) entendia a realidade brasileira e as formas como o partido 

deveria intervir sobre esse processo. De acordo com o Manifesto Comunista (MARX, 

1997, p. 20), o declínio da burguesia e a vitória do proletariado eram inevitáveis, pois, 

o socialismo era uma consequência natural do desenvolvimento da economia 

capitalista.  

A teoria do dualismo econômico, baseada na concepção de que o 

“imperialismo” era um dos agentes responsáveis pelos resquícios feudais que 

atravancavam o desenvolvimento brasileiro, o PCB viu na política de alianças com 

setores nacionalistas um meio de ampliar o setor industrial e fomentar o mercado. 

Esse tipo de ação consagrou o etapismo, como uma forma de avanço gradual do 

socialismo, medida que fez os comunistas trabalharem em prol da consolidação do 

capitalismo nacional para fortalecer a formação do proletariado, classe 

verdadeiramente revolucionária. Por outro lado, o partido valorizava a democracia 
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liberal, importante para a mobilidade e liberdade de ação dos seus quadros85 

(PANDOLFI, 1995, p. 183-208; MAZZEO, 1999). 

A lógica da inserção de seus quadros em setores da economia formal, 

principalmente em áreas culturais, se consagrou com a Declaração Política de 1958. 

A partir daí, o PCB assumiu definitivamente a via pacífica do reformismo como eixo 

de luta, e os membros do partido procuraram inserir-se nos organismos da sociedade 

civil a partir de um tipo de estratégia chamada de infiltração. A ideia era ocupar “por 

dentro” as organizações da sociedade civil toleradas pelo regime militar e direcioná-

las na formação da política aliancista86.  

Para manter a homogeneidade ideológica diante do contato permanente dos 

militantes com os padrões de sociabilidade de outros grupos sociais, o partido 

manteve o centralismo democrático herdado do modelo leninista de organização 

partidária como mecanismo de deliberação. Nessa estrutura, o militante era um 

soldado; a direção, o comando; o partido; um exército; e a Internacional, o Estado 

Maior87.  

O centralismo democrático favorecia a manutenção da disciplina, da lealdade, 

da hierarquia e a ideologia dos seus quadros nas táticas de infiltração e no interior das 

políticas de alianças88. Com a tática da infiltração e a defesa de uma política de 

alianças, o PCB conseguiu inserir profissionais dentro dos quadros nos principais 

                                            
85 A democracia foi um instrumento para a estratégia aliancista do PCB. Desde a sua fundação em 
1922, os comunistas fizeram alianças com os tenentes na década de 1920; os liberais em 1930; o 
Partido Socialista Brasileiro e o Partido Democrático Social na Aliança Libertadora Nacional; os 
trabalhistas na década de 1940, em torno do movimento queremista; os sindicatos oficiais nos anos 
1950 (chamada aliança competitiva); e a oposição parlamentar do MDB durante a ditadura. Essas 
alianças tinham como motivação a nacionalização da economia e a consolidação da etapa democrática 
e como tática promover uma insurreição (via revolucionária) ou mudanças institucionais (via reformista), 
com o partido oscilando entre uma e outra na sua trajetória histórica. (PANDOLFI, 1995, p. 183-208; 
MAZZEO, 1999). 

86 Infiltração é um termo oriundo do trabalho que os militantes comunistas faziam nas fábricas e oficinas 
com os operários, nas horas de almoço, conversando e distribuindo material de propaganda do partido 
(PANDOLFI, 1995, p. 200; 206; FERREIRA 2002, p. 89-90). 

87 Os partidos comunistas de diversas tendências utilizavam a estratégia da tensão máxima para manter 
o controle interno, que se manifestava no complexo da dívida: submetido a uma tarefa, o militante tinha 
de cumpri-la; se conseguisse, o crédito era da cultura partidária, caso contrário, tinha de se submeter 
a uma autocrítica e rever os seus erros (REIS FILHO,1990, p. 119).   

88 O centralismo democrático era visto como um instrumento vital para o partido manter a 
homogeneidade ideológica e a unidade na ação (PANDOLFI, 1995, p. 148). 
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jornais conservadores do país nas décadas de 1960 e 1970, entre eles a Folha de 

S.Paulo. 

Para além da dinâmica dos trabalhos dos jornalistas comunistas dentro dos 

jornais em busca da modernização do setor, havia outros problemas que 

atravancavam seu desenvolvimento. Fernandes (1975), em seu livro sobre a 

Revolução Burguesa no Brasil, explica que nas sociedades de origem colonial, como 

a brasileira, o capitalismo foi introduzido antes da constituição da ordem social 

competitiva.  

Essa condição proporcionou o surgimento de uma burguesia portadora de um 

moderado espírito modernizador, responsável por implantar uma democracia restrita 

e não extensiva a toda população e que se utilizou das transformações capitalistas 

para reforçar seus interesses estamentais. 

Devido à fragilidade do capitalismo existente, Fernandes (1975) o qualificava 

como uma operação difícil, na qual a dimensão do mercado de bens simbólicos não 

conseguia expressar-se plenamente. Isso acarretava uma fraca divisão do trabalho 

intelectual e uma confusão de fronteiras entre as diversas áreas culturais, tais como 

jornalismo, literatura, etc. Uma das decorrências desse processo seria a fraca 

especialização dos setores de produção cultural, principalmente os ligados à 

veiculação de informação e comunicação, como o jornalismo impresso.  

Esse processo de modernização segmentada e restrita emperrava o 

desenvolvimento da nossa imprensa e foi verificado também pelo historiador Sodré 

(1999), em A história da imprensa no Brasil. Nessa obra, nos chamou atenção os 

primeiros processos de confecção das escritas jornalísticas no país, pois até a década 

de 1920, literatura e jornalismo confundiam-se.  

Sem os padrões mercantilistas que começavam a vigorar na imprensa 

internacional, os textos eram escritos com uma linguagem rebuscada, inadequada 

para a veiculação de notícias. Entretanto, o que elitizava e impedia a modernização 

dos veículos e a autonomização do setor jornalístico era a dificuldade de se formar 

um público leitor, já que a população, em sua maioria, era constituída por 

analfabetos89 (ORTIZ, 2006).  

                                            
89 Contribui-se para isso a baixa escolaridade e o elevado índice de analfabetismo da população (1890: 
84%; 1920: 75%; 1940: 57%). Até a década de 1930, a produção e o comércio de livros no Brasil eram 
praticamente inexistentes. Em São Paulo, entre 1900 e 1922, publicaram-se somente 92 romances, 
novelas e contos, ou seja, uma média de sete livros de literatura por ano (ORTIZ, 2006, p. 28). 
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Os escritores recorriam às publicações jornalísticas, espaço inicial de relações 

com o público, com a intenção de conquistarem leitores. Os jornais cumpriam, assim, 

mais que uma função informativa. Havia nos periódicos de então um aspecto social 

que garantiria ao mesmo tempo renda, audiência e status a profissionais e artistas. 

Ortiz (2006, p. 29) observou que, devido à insuficiente institucionalização da esfera 

literária no Brasil, organizações voltadas para a produção em massa, como os jornais, 

transformaram-se em uma instância consagradora dos feitos jornalísticos, mas 

também deram legitimidade às obras literárias.  

Mecanismos análogos de modernização ocorreram nos grandes centros 

culturais brasileiros, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. A ideia de 

moderno estava associada ao conceito de civilização e valores como o de progresso, 

moldando uma representação que articulava o subdesenvolvimento brasileiro a uma 

vontade de reconhecimento por parte das classes dominantes (ibid., p. 32). Tais 

atitudes refletiam não somente uma dependência em relação aos valores externos, 

mas também uma necessidade de aprovação do outro e uma não valorização das 

características nacionais.  

Por meio desses parâmetros, Ortiz (2006) afirma que houve no Brasil um 

modernismo sem modernização. Apesar das regionalidades, argumenta, tanto nos 

setores culturais quanto nos literários e jornalísticos a modernização foi assumida 

como um valor em si, sem questionamentos amplos, independentemente de nossas 

adaptações aos modelos externos. Enquanto nos Estados Unidos o processo de 

modernização da imprensa iniciou-se após a Primeira Guerra Mundial, nos anos 1920, 

no Brasil tal processo começou após a Segunda Guerra Mundial, com os primeiros 

indícios de uma sociedade de massa ou sociedade urbano-industrial.  

Nessa época houve um maior processo de modernização dos setores 

audiovisuais. O rádio já havia sido introduzido no país e, entre os anos de 1920 e 

1950, multiplicaram-se os empreendimentos culturais de cunho empresarial, 

ampliando-se o número de jornais, revistas e livros. Para Canclini (2015), a América 

Latina teve “um modernismo exuberante com uma modernização deficiente”, pois 

fomos colonizados pelas nações europeias mais atrasadas, submetidos à 

contrarreforma e a outros movimentos antimodernos. Essas deficiências só seriam 

minimizadas a partir do final do século XIX e início do século XX. 
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 Outro modelo pelo qual podemos analisar a modernização do jornalismo 

ocorrida no Brasil é por meio do viés da modernização conservadora. Originalmente 

pensada para olhar os conflitos agrários, o termo foi cunhado por Moore Jr (1975) com 

o objetivo de analisar as revoluções burguesas que aconteceram na Alemanha e no 

Japão na passagem das economias pré-industriais para as economias capitalistas e 

industriais.  

Nessa abordagem, as vias socialistas revolucionárias, democráticas e 

autoritárias foram identificadas como três possíveis caminhos de chegada à 

modernidade. Em especial, a última das três vias aponta para um pacto político tecido 

pelas elites dominantes e que condicionou o desenvolvimento capitalista em países 

como Japão e Alemanha, conduzindo-os a regimes políticos autocráticos e totalitários. 

 O grande exemplo do que Moore Jr (ibid.) chamou de modernização 

conservadora foram os Junkers alemães, que durante bastante tempo conseguiram 

controlar a transição para o mundo moderno sem deixar de contemplar a modernidade 

e estimulá-la, sobretudo no que tange à industrialização, mas sem perder tampouco o 

domínio do campo, mantendo as propriedades oriundas do período feudal.  

As revoluções burguesas na Alemanha e no Japão não seguiram o mesmo 

caminho da Inglaterra, França e Estados Unidos, uma vez que naqueles países 

ocorreram revoluções burguesas parciais, visto que não destruíram efetivamente as 

estruturas sociais, políticas e econômicas dos antigos regimes vigentes. Assim, o 

pacto político orquestrado no interior do Estado nacional alemão e do Estado nacional 

japonês aprofundou os laços políticos entre os proprietários de terras e a burguesia, 

excluindo os proletariados e os camponeses do direito pleno à democracia e à 

cidadania.  

A tese do capitalismo tardio que atravessa os autores acima fundamenta a 

noção de que o Estado assumiu um lugar de proa na modernização fundamentada 

através de uma lógica autoritária. Daí o uso do conceito de modernização 

conservadora. Mas esse conceito não envolve apenas a economia; é também um 

atributo cultural, no qual se pensa que as transformações podem e devem ser feitas 

no curto prazo como forma de romper-se o atraso das instituições.  

A questão aqui é a forma como esses procedimentos negociam com outros 

empreendimentos modernizadores, entre eles dos tenentistas e comunistas, ambos 

almejando acelerar o capitalismo, a fim de eliminar os “resquícios feudais” da 
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sociedade brasileira. Nesse sentido, as correntes comunistas de matriz leninista 

preconizavam um forte esquema disciplinar necessário à execução dessa tarefa.  

Essa lógica nos faz pensar os processos de modernização das instituições 

jornalísticas no transcurso dos anos 1980 em diante, com base na noção de 

“modernização conservadora”. Moore Jr (1975) construiu esse conceito para pensar 

o papel de determinados grupos de elite na transição de países de sociedades 

agrárias em industriais pela via autoritária.  

Em linhas gerais, podemos dizer que o processo se caracteriza por dois 

aspectos relativamente comuns. O primeiro diz respeito ao incômodo dessas elites, 

pois percebiam seus países como inferiores, atrasados e periféricos em relação a 

outras sociedades que dominavam o ambiente político e econômico. O segundo, a 

opção pela via autoritária, vista como a única possível para superar, em curto espaço 

de tempo, a distância dos seus países em relação a outros mais avançados. 

O termo modernização conservadora foi usado por Vianna (1976) para mostrar 

como o movimento de centralização política de 1930, que redundou no Estado Novo, 

significou um arranjo autoritário entre facções de elites estaduais (intelectuais, como 

Oliveira Vianna; políticos de origem agrária, com destaque para o próprio Getúlio 

Vargas, e militares oriundos da classe média) alijadas do pacto oligárquico entre elites 

agroexportadoras.  

Foi um golpe feito por agentes saídos da estrutura tradicional da sociedade, 

pelo alto (sem participação popular) e como forma de liberar o movimento do capital 

e controlar os trabalhadores, assemelhando-se com a tese leninista da “revolução 

prussiana”. O golpe militar de 1964 também foi associado à modernização 

conservadora, pois expressou a lógica de movimentos de modernização com um forte 

viés antiliberal, antidemocrático e corporativo, simbolizados por uma ideologia 

nacionalista, responsável por tentar sufocar e acomodar os conflitos de classe no 

interior de uma ordem autoritária. O arranjo expressava as vantagens de um governo 

conservador forte no encorajamento e controle do desenvolvimento econômico, bem 

como no domínio dos grupos populares. 

Para esse mecanismo em direção à modernização funcionar, esses grupos 

deveriam ocupar e organizar o Estado com o objetivo de monopolizar os recursos de 

uso da violência e da repressão, a fim de impor o desenvolvimento e controlar à força 

outros grupos dissidentes de elite, além de sufocar quaisquer níveis de oposição de 
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base popular. Por último, as lideranças que estiveram à frente dos processos de 

modernização conservadora tiveram de lidar com projetos políticos de unificação 

nacional extremamente complicados. Eram projetos centrados na compatibilização da 

modernização econômica com a conservação das estruturas socioculturais, uma 

forma de preservar seu prestígio entre aliados e pôr a reboque do projeto mitos e ritos 

associados ao conservadorismo popular.  

No caso brasileiro, segundo Pires e Ramos (2009), esse pacto político entre a 

burguesia nascente e os terratenentes condicionou a formação de uma burguesia 

dependente.  Não conseguiu apresentar um projeto de poder autônomo e hegemônico 

para a nação, conduzindo-a a uma economia subdesenvolvida em termos estruturais 

e a uma sociedade autocrática. 

 Ao estudar o fenômeno, Vianna (1976) aproximou o conceito de Moore Junior 

(1975) ao de Lenin (1982), que definia uma "via prussiana"90 para o capitalismo, com 

referência exatamente ao caso alemão. A modernização conservadora, ou “as 

revoluções vindas de cima”, apresentavam como característica o fato de a burguesia 

nascida da revolução capitalista não ter tido forças suficientes para romper com a 

classe dos proprietários rurais, resultando um pacto político entre a classe dos 

terratenentes e a burguesia.  

Esse pacto se deu com o objetivo de manter um projeto conjunto de construção 

de uma sociedade capitalista, contudo arraigada em uma estrutura de dominação, em 

cujo centro de decisão política do Estado os interesses da classe dos proprietários 

rurais se manteriam enraizados. Essa problemática direciona nosso olhar para as 

práticas instituídas no Projeto Folha, que foram transmitidas de cima para baixo, 

impostas por um pequeno grupo, com o intuito de transmitir um legado de 

                                            
90 No caso específico da transformação capitalista da agropecuária, os trabalhos de Lenin (1982) 
mostraram como o pacto político tecido no interior do Estado nacional na passagem de uma economia 
pré-industrial para uma economia industrial determinou, predominantemente, duas vias de 
desenvolvimento capitalista na agricultura, condicionadas pela configuração da estrutura fundiária 
desses países. Lenin (2002) destacou, ao analisar o Programa Agrário da Social Democracia da 
Primeira Revolução Russa de 1905 – 1907, que o desenvolvimento do capitalismo naquele país poderia 
seguir duas vias: o caminho tipicamente prussiano e o caminho do tipo norte-americano (LENIN, 2002, 
p. 29).  No caso do desenvolvimento capitalista na agricultura, o autor observou que, na primeira via, a 
exploração feudal do latifúndio transformou-se lentamente numa exploração burguesa-junker. No 
segundo caso, inexistiam domínios latifundiários ou então as propriedades feudais foram confiscadas 
e fragmentadas pela revolução (ibid.). Em seu estudo sobre o desenvolvimento capitalista na Rússia, 
Lenin (1982) deixou mais claro essas vias de desenvolvimento capitalista da agricultura, quando 
mostrou que, na via prussiana, “[...] conservaram-se a massa principal da grande propriedade fundiária 
e os pilares da antiga ‘superestrutura’ [...]”, e, nessa hipótese, o papel dirigente coube “[...] à burguesia 
e ao latifundiário liberal-monárquico [...]” (LENIN, 1982, p. 10).  
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modernização, mas que refletiu suas condutas em regras impessoais e pelo massacre 

de tarefas impostas aos seus quadros profissionais.   

No livro “A revolução faltou ao encontro: os comunistas no Brasil”, Reis Filho 

(1990) faz uma análise dos comportamentos das organizações comunistas no Brasil. 

Segundo o autor, essas organizações, por sua própria natureza, preocupavam-se 

prioritariamente com a formulação de suas bases políticas, a fim de garantir a coesão 

interna. No Brasil, manter os princípios foi sempre mais importante que assegurar a 

sintonia com o processo vivo de luta de classes.  Nascia então um projeto histórico 

com vida própria. 

 
 

“Com base nele, os comunistas se autoproclamaram vanguardistas 
da classe operária e dos processos revolucionários. Num segundo momento 
é que se colocam as tarefas de ‘intervenção’, ‘penetração’, ‘condução’, 
‘organização’, etc. dos movimentos sociais.” (ibid., p. 17). 

 
 
É dessa forma que entendemos as características do Projeto Folha. Nascia 

com formulações próprias, não se importando em moldar-se a partir das necessidades 

observadas durante a sua execução. Esse procedimento fora adotado, anos mais 

tarde, após um alinhamento do Projeto.  

Os comunistas brasileiros liam as orientações externas com o auxílio de chaves 

próprias para atender suas necessidades específicas. Essa dependência 

manifestava-se muito mais no método (recorrer ao exemplo externo como argumento 

de autoridade), típico das elites conservadoras, do que no conteúdo (cópia acrítica 

dos modelos internacionais) (REIS FILHO, 1990, p. 18).  

Com esse espírito, apesar das diferentes correntes políticas dentro dos próprios 

núcleos comunistas, os elementos que os mantiveram unidos em ação foram: os mitos 

coesionadores (a revolução inevitável, a missão universal do proletariado, o papel 

essencial do partido de vanguarda), a estratégia da tensão máxima (conjunto de 

procedimentos destinados a estruturar a prática política) e o processo de elitização no 

interior das organizações e em suas relações com a sociedade (ibid., p. 19).  

Nossos comunistas, tanto para Reis Filho (1990), como para Marcelo Ridenti 

(1991), prepararam-se para a revolução afastando-se da sociedade que pretendiam 

revolucionar. Adquiriram coesão interna em troca do afrouxamento dos laços com a 

sociedade. Suas composições sociais, principalmente de seus núcleos dirigentes que 
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apresentavam indícios de elitização superconcentrada social, geográfica, sexual e 

intelectualmente, revelaram-se organizações representativas de um projeto histórico 

que assumia a sociedade como objeto de trabalho destinado à tutela política, 

ideológica e moral (REIS FILHO, 1990, p. 19).  

Isso porque, conforme Ridenti (1991, p. 17), desde o final da II Guerra Mundial 

a hegemonia91 cultural, política e econômica no interior da sociedade brasileira nunca 

deixou de ser burguesa. Sempre foram dominantes as ideias, os ideais, os valores e 

a visão da burguesia comprometida com o desenvolvimento “desigual e combinado”. 

Esse comportamento, acreditamos, foi idêntico ao que ocorreu internamente dentro 

da redação da Folha durante a implantação do Projeto Folha. Com diretrizes 

autoritárias, a hegemonia sempre foi a dos propósitos dos patrões; por isso, a prática 

(o agir) era diferente do Projeto (teórico). Havia um discurso (uma propaganda) 

diferente da execução (prática).   

Os comunistas brasileiros, ao contrário dos europeus, eram oriundos, em sua 

maioria, da classe média e não da classe trabalhadora (ROXO; RIBEIRO E 

SACRAMENTO, 2009 e ROXO E SACRAMENTO 2012). Muitos brasileiros 

conheceram a doutrina comunista durante a II Guerra Mundial, adotando a ideologia 

que se tornou popular entre os intelectuais, tanto nas universidades como nas 

redações dos jornais.  

O pensamento comunista, a partir da política leninista, tinha um apelo maior 

entre os jornalistas. De acordo com as concepções leninistas, o jornalismo é um 

elemento central, sendo o jornal "o primeiro passo para criar a organização desejada.” 

(LENIN, 2006, p. 20). Podemos supor que a centralidade da imprensa e do papel que 

a força do jornal ocupava na doutrina leninista era conhecida dentro da cultura 

jornalística.   

O jornal, para Lenin, além de seu papel de propaganda e agitação, era um 

elemento organizador coletivo que uniria os agentes políticos locais em uma rede 

nacional com o objetivo de formar “o esqueleto das organizações”. Por esse forte 

aspecto revolucionário (vanguardista), organizador, elitista e político, concordamos 

                                            
91 Nesse trecho, Ridenti (1991) utiliza-se do conceito de hegemonia a partir das teorias formuladas por 
Raymond William, derivado de Gramsci. Segundo Ridenti, “A hegemonia é então não apenas o nível 
articulado superior de ‘ideologia’ nem são as suas formas de controle apenas as vistas habitualmente 
como ‘manipulação’ ou ‘doutrinação’. É todo um conjunto de práticas e expectativas, sobre a totalidade 
da vida: nossos sentidos e distribuição de energia, nossa percepção de nós mesmos, de nosso mundo.” 
(WILLIAMS, 1979, p113).  
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com o pensamento de Albuquerque (2015) que defende a existência de similaridades 

do pensamento leninista acerca da natureza do partido, do jornalismo e de seu papel 

organizador na sociedade, perceptíveis no processo de modernização da Folha de 

S.Paulo na década de 1980.  

Como destacou Reis Filho (1990), existiram três aspectos essenciais para o 

que se convencionou chamar de “marxismo-leninismo”: (i) o processo da revolução 

socialista; (ii) o papel do proletariado durante a revolução e (iii) o partido de vanguarda. 

Nossa proposta foi fazer uma reflexão acerca dessas diretrizes associadas ao modelo 

de partido leninista e aos seus moldes de militância aparentemente apropriadas pelos 

princípios do Projeto Folha. Apesar de sua lógica comercial convergir para a 

competição de mercado, o sacrifício da individualidade e a estratégia da tensão 

máxima foram resultantes de uma série de mecanismos, tais como:  

 

1) o complexo da dívida do militante com a organização comunista;  

2) o leque das virtudes do revolucionário modelo;  

3) o massacre das tarefas com seus militantes;  

4) a celebração da autoridade dos dirigentes;  

5) bem como a síndrome da traição – (renegados quem deixasse o partido).  

 

As características descritas acima eram algumas das virtudes exigidas de cada 

membro do Partido Comunista, para que pudessem exercer com competência e 

dedicação a sua missão de servir ao partido e à sociedade. Similaridades dessas 

características foram observadas por nós ao longo da execução do Projeto Folha, a 

partir da revolução que o grupo dirigente acreditava fazer na redação do jornal. Iremos 

destrinchar a seguir cada uma dessas virtudes consagradas dentro dos postulados 

marxista-leninistas, a fim de analisarmos como esse quadro doutrinário se 

assemelhou aos trâmites gerenciais durante o processo modernizador que vigorou no 

jornal com a implantação do Projeto Folha.    

Dentro do postulado Complexo da dívida, o partido era, para Lenin, a 

encarnação de uma vontade coletiva politicamente organizada e detentor de um saber 

maior, porque é qualificado tanto cientificamente quanto socialmente (REIS FILHO, 

1990, p. 119). Nessa visão, a partir das reflexões de Gramsci (2001), o partido seria a 

versão moderna de O Príncipe e se expressa como o corpo de profissionais totalmente 
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dedicados à revolução (Lenin), como oficiais de um estado-maior (Gramsci), ou como 

centro de fraternidade espiritual e solidariedade combatente (Lukács).  

Para aproximarmos esse aspecto da concepção marxista-leninista a 

características que possam assemelhar-se ao Projeto Folha, buscamos refletir 

inicialmente a partir da ênfase que o próprio grupo dirigente dava aos seus trabalhos. 

O grupo se colocava como agente máximo em prol dos interesses coletivos (o leitor), 

em detrimento dos interesses individuais (o jornal, os jornalistas ou o sindicato). Um 

dos executores do Projeto, Carlos Eduardo Lins da Silva, dizia que:  

 
 

“[...] mesmo os mais ardorosos adversários agora concederão, 
contudo, que os pressupostos básicos do “Projeto Folha” foram incorporados 
pela imprensa brasileira para o bem ou para o mal. Ninguém pode contestar 
que ele foi um precursor de tendência. Praticamente tudo que a Folha dos 
anos 1980 fez sob apupos quase generalizados da concorrência acabou, 
positiva ou negativamente, adotado por ela - textos curtos, uso intensivo de 
gráficos e tabelas, cadernização do jornal, organização mais racional e 
metódica...” (SILVA, 2005, p. 17). 

 
  
O jornalista, ao analisar um dos materiais de atualização do Projeto Editorial de 

1988, afirmou que os pressupostos definidos pela Folha, em 1984, transformaram-se 

em “patrimônio coletivo” não apenas dos princípios que haviam renovado o jornalismo 

da Folha (ANEXO F) (FSP, 1988, p.23), mas dos parâmetros que reestruturaram os 

postulados do jornalismo no Brasil. Haveria, portanto, uma “dívida” de gratidão a esse 

grupo pelo tão ardoroso e honrado trabalho.  

Concluía que, se o Projeto conseguiu elevar o nível de qualidade do jornalismo 

praticado na Folha, e como o veículo representava o diário mais influente do país, não 

era exagero afirmar que, em última instância, o Projeto contribuíra para que o Brasil 

se constituísse em uma “sociedade politicamente melhor” (ibid., p.45). Para o grupo, 

a necessidade de se fazer esse trabalho se justificava, pois: “há uma distância entre 

o regime do amadorismo técnico e proselitismo e o seu reverso. Alguém vai ter de 

cobrir essa distância. Alguém vai ter que fazer a ponte” (SILVA, 2005, p. 125).  

Esse pequeno grupo, que classificamos como um politburo, acreditava ser a 

elite, coesa, central e autoritária, necessária à realização da revolução no jornal, para 

alcançar a modernização e tirar o veículo do atraso editorial.  

Ao fazermos alusão à vontade coletiva para explicar sua política de 

intervenção, a Folha não se identificava, ao contrário dos marxistas, com a classe 
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trabalhadora, o proletariado, e, sim com as classes média e alta, que representavam 

em sua maioria seu leitorado. Nas palavras do próprio Otavio Frias Filho, a Folha é     

entendida como um jornal burguês, amarrado a um público burguês, através da 

natureza das notícias orientadas para o mercado (MOTA E CAPELATO, 1981, p. IV). 

Vale destacar também a afirmação do Conselho Editorial do jornal acerca das classes 

média e alta. Essas seriam "o centro de difusão de novas ideologias, o meio-termo da 

democracia que aspiramos, o divisor de águas, e o centro de gravidade da sociedade 

civil" (ibid., p. 235). 

O leque de virtudes era outra característica que se configurava como a forma 

de enaltecer os trabalhos desenvolvidos pelo comunismo e pelos comunistas, pois 

somente essa classe teria a compreensão do mundo, do passado e do futuro. Em 

suas reflexões, Lenin (2006) já adiantava que a vida de um militante comunista não 

seria fácil, dada sua grande responsabilidade perante a sociedade. Se o futuro era 

luminoso e, claro, a vitória era certa, as condições para alcançá-las seriam duras, 

desgastantes e difíceis.  

Os militantes, porém, a fim de não esmorecer para alcançar a vitória haveriam 

de se superar o inimigo e, para enfrentá-lo, era necessário ter qualidades, um leque 

de virtudes. Engels falava da necessidade de uma austeridade ascética e de uma 

igualdade espartana, sem as quais seria impossível reunir as forças para se destruir 

o capitalismo.  

Os comunistas deveriam ser abnegados e renunciar às amenidades da vida, 

ter um espírito de sacrifício, energia e determinação. Essas qualidades faziam parte 

do leque de virtudes e eram estritamente necessárias para prosseguir na luta e vencer 

o inimigo. Os obstáculos seriam imensos, mas, isso não importava; a vitória do 

socialismo era certa, pois essa forma de governança era o resultado natural do 

capitalismo. Esse era o espírito dos militantes comunistas (REIS FILHO, 1990, p. 121). 

Além das qualidades citadas, Gramsci insistirá ainda na virtude da disciplina.  

Os gestores da Folha acreditavam desempenhar em suas reformulações um 

papel de vanguarda, devido à grandeza das mudanças que estavam executando no 

jornal, cuja a importância estendia-se à sociedade em geral, assumindo aspectos 

semelhantes aos que o Partido Revolucionário Russo atribuía a si em relação à classe 

operária. Para os diretores da Folha, na concepção de suas obrigações, os jornalistas 

deveriam dedicar-se ao trabalho em benefício de um projeto maior, atribuído ao 
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interesse coletivo, que eram os seus leitores, muito embora o jornal não informasse 

que o seu leitorado não consistiria em o conjunto da nação. Englobava somente uma 

parte específica. O Manual Geral de Redação já fazia essa recomendação: “[...] não 

se deve esquecer que a Folha fala para o conjunto de seus leitores, não para o 

conjunto da população.” (FSP, 1984c, p. 63). 

 Por esse viés, os jornalistas não seriam apenas newsworkers, mas teriam uma 

missão. Deveriam cultivar uma atitude disciplinada, sacrificar seu tempo e interesses 

pessoais por uma causa. O Manual também fazia essas exigências ao explicar em 

seus verbetes, como em jornalismo crítico (ibid., p. 53) ou notícias (ibid., p. 62) como 

deveriam ser as atuações dos profissionais da imprensa. A partir desses preceitos, o 

jornalista deveria estar sempre alerta, em qualquer momento ou situação, fora ou 

dentro da redação, com o intuito de buscar a notícia. Como nas aspirações leninistas, 

o jornalista seria um militante, um soldado a serviço permanente do partido.  

Apesar de se legitimar através do Projeto Folha, que se configurava em 

documentos técnicos, manuais e mecanismo de controle, esse discurso dos 

reformadores tratava-se, na verdade, de uma narrativa meramente política. Como 

executores de suas funções e assalariados, os jornalistas eram tão somente 

empregados, uma força de trabalho paga, sem possibilidades de divergências às 

regras impostas e sujeitos a demissões e retaliações e contingências do mercado. 

 A partir da adoção do Projeto Folha, as contratações profissionais passaram a 

ser efetivadas através de concursos e exame de banca. Adotou-se o Plano de Metas 

Trimestral e a Avaliação do Desempenho Profissional, mecanismos que permitiram 

aferir a “qualidade do produto jornalístico, suas virtudes e suas fraquezas” (SILVA, 

2005, p. 125). Os projetos editoriais que precederam o Projeto Folha iniciaram a 

preparação para adequar os profissionais às imposições trabalhistas: 

 
 

“[...] sugerimos que todos os que exercem cargos de chefia ou 
funções de confiança façam uma opção permanente, disponham-se a abraçar 
em definitivo o projeto do jornal como uma missão a ser cumprida a cada dia, 
com afinco, aplicação e responsabilidade ou que desistam do cargo por 
discordância ou inapetência.” (ANEXO D) (FSP, 1981).  

 
 
O Massacre de tarefas era a dinâmica das organizações comunistas, marcada 

por uma extensa gama de atividades. Havia as atribuições internas – realizadas para 

atender imperativos da própria vida orgânica – e as externas, referentes à sociedade 
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envolvida. Todos os militantes tinham como obrigações internas um conjunto de 

tarefas, entre as quais: estudo teórico e debate político teórico interno (com sessões 

de críticas e autocríticas com objetivo de corrigir erros, superar desafios). Na visão da 

direção do partido, esses procedimentos serviriam para conter cisões, dissidências e 

rachas. Já as tarefas externas consistiam em trabalho de massas, atividades ligadas 

à mobilização e à organização das massas (REIS FILHO, 1990, p. 125-126).  

Para Frias Filho (1988, p.42-46), as necessidades da empresa moviam a rigidez 

de sua conduta. “Porque sou filho de um dos donos do jornal, isso me dá uma 

capacidade operacional de fazer as coisas, que talvez outra pessoa não tivesse com 

tanta desenvoltura”. Segundo o diretor de redação, sua postura deveria se modelar 

como a de um general, cujos subordinados não poderiam deixar de seguir:  

 
 

“para os que optarem por permanecer no núcleo dirigente, deve ficar 
claro que se elevará o nível das exigências e das solicitações. Elevar a 
qualidade técnica, informativa do jornal: essa é a meta. Os que chefiam 
devem tomar parte ativa na sua consecução, assumindo todas as 
responsabilidades ligadas a esse esforço.” (FSP, 1981).  

 
 
Em a Síndrome da Antena Parabólica, Kucinski (1998) observa que os 

fundamentos defendidos por Frias Filho (1988) vão de encontro à própria lógica do 

Projeto Folha.  “Ao disseminar a ideia de que é preciso estar sempre mudando, 

sempre desconcertando, de surpresa em surpresa, a Folha tornou-se vítima de sua 

própria estratégia: não lhe resta outro caminho senão continuar, não há tranquilidade 

que ela possa alcançar, nem descanso” (KUCINSKI, 1998, p. 79). Esse trecho nos 

mostra como a disputa entre os pares e a exigência de um espírito com um leque de 

virtudes eram postas cotidianamente à prova pelos mecanismos de controle do 

Projeto.  

É por essa razão que Kucinski (1998) defende que parte dos novos dirigentes 

da Folha pertenceu a uma geração de profissionais, cujos fundamentos foram 

construídos a partir de influências de partidos de esquerda. Havia, inclusive, indícios 

de militantes que faziam parte de grupos radicais da extrema esquerda, entre eles o 

grupo Libelu (Liberdade e Luta) (KUCINSKI, 1998, p.74). Essa capacidade de ex-

militantes de esquerda se adaptarem ao ambiente competitivo do capitalismo era algo 

valorizado, embora não fosse expresso diretamente. De acordo com o depoimento de 
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Alon Fuerwerker (informação verbal) 92, esse procedimento parecia ser usual no 

período: 

 
 

“Fui militante de dois partidos políticos, inicialmente no Partido 
Comunista do Brasil (PC do B), nos anos 1970, e depois do Partido 
Comunista Brasileiro (PCB), nos anos 1980. Muita militância estudantil foi 
trabalhar na Folha. Eu me lembro que muita gente que, na época, trabalhou 
no movimento estudantil nos anos 1970 foi trabalhar na Folha. Não acho que 
havia um problema da Folha com quem tivesse uma militância; ao contrário, 
a Folha procurava trazer quem tivesse um pouco de militância porque poderia 
aportar intelectualmente com o projeto, sabe.” 

 
 

Como também ressaltou Frias Filho (1988, p. 57), o marxismo, entre outras 

correntes, foi decisivo para influenciar o pensamento moderno: 

 
 

“Eu gostava bastante de Albert Camus. Tive muita influência, porque 
li várias coisas dele na adolescência. Gostei do que li do Dostoievski. Crime 
e Castigo foi um livro importante para mim. Gostei de Kafka. Mais 
recentemente me interessei por estruturalismo e as obras de Lévi-Strauss. 
Marxismo e psicanálise foram outras influências que recebi e que considero 
referências decisivas no pensamento moderno.” 

 
 

  
As organizações comunistas tinham uma lógica orientada para suportar 

trabalhos árduos, com foco em obediência, hierarquia e resultados. Tal postura 

auxiliava seus quadros a se adaptarem a jornadas de trabalho que exigiam cobranças 

permanentes de atividades, ou seja, um massacre de tarefas. Essa seria uma possível 

explicação para a presença de militantes comunistas ou de movimentos trotskistas, a 

exemplo do Libelu na redação da Folha. Nomes como os jornalistas Alon Feuerwerker, 

Paulo Nogueira (Agência Folhas), Caio Túlio Costa, responsável por introduzir os 

terminais de computadores e um dos membros do núcleo dirigente, e Mário Sérgio 

Conti, na época repórter, são alguns dos exemplos de pessoas filiadas às correntes 

de esquerda. 

Foi nesse contexto que as primeiras políticas editoriais da Folha começaram a 

ser norteadas com mais rigidez, a partir do projeto editorial A Folha e Alguns Passos 

que é Preciso Dar, de 1981, escrito após a “traumática” greve dos jornalistas de 1979 

(SILVA, 2005, p. 100). “Era o início da constatação de que os anos 1970 haviam 

levado a uma hipertrofia do plano político do jornal e de que os anos 1980 deveriam 

                                            
92 Depoimento à autora em 05 de abril de 2017. (APÊNDICE B). 
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levar, em contrabalanço, a uma opção maior pela parte técnico-jornalística” (ibid.). 

Nesse período, o entendimento das questões relacionadas a cargos de confiança 

seguiu a linha de raciocínio de Otavio Frias Filho. Segundo ele, quando um jornal 

possui um projeto político próprio, a direção tem o dever de exigir solidariedade política 

dos que ocupam cargos de confiança. “A execução do projeto não pode ser dissociada 

do fazer técnico do jornal.” (ibid., p.102).  

O jornalista Pedro Del Picchia lembrou que esses desdobramentos ocorreram 

na Folha porque, “[...] na época da ditadura era comum que a participação em partidos 

e movimentos sociais ou políticos contra o regime militar influenciasse muito a atuação 

da nossa geração no exercício do jornalismo”. Para o jornalista, “[...] de certo modo, 

os próprios jornais, especialmente a Folha de S.Paulo, se partidarizaram bastante 

durante aquele período do Governo Militar.” (informação verbal).93 O documento que 

estabeleceu as condutas editoriais e profissionais indicaria os procedimentos a serem 

adotados pelos profissionais da redação.   

Com a publicação do documento A Folha depois da campanha diretas-já, de 

1984, quando se efetivou a implantação do Projeto Folha, essas exigências tornaram-

se extensivas a todos os profissionais da redação.  Enquadravam-se não apenas 

pessoas ligadas a cargos de confiança, mas também repórteres, redatores, fotógrafos, 

diagramadores, etc.  

 
 

“[...] não conseguimos cumprir o cronograma imposto pelas 
exigências industriais e da circulação. Nossos mecanismos de controle sobre 
o padrão técnico do material editado são falhos [...] Assoberbados pelo 
acúmulo de trabalho, que às vezes conduz quase à exaustão física e 
psicológica, os jornalistas que ocupam cargos de chefia estão 
excessivamente absorvidos pela rotina e pelos problemas do dia a dia, sem 
tempo - e frequentemente sem ânimo - para atacar os problemas de estrutura, 
que são a verdadeira causa dos problemas diários.” (FSP,1984).  

 
 
O Projeto Folha descrevia que “[...] e apesar das constantes substituições de 

pessoal, responsáveis em parte por uma certa turbulência que intranquiliza a Redação 

-, ainda há um número considerável de jornalistas cuja qualificação profissional não 

está à altura das exigências colocadas” (ibid.). Dessa forma, os profissionais que não 

se engajassem nessas exigências eram demitidos de suas funções. Feuerwerker 

(APÊNDICE B) lembrou como o período foi instável:  

                                            
93 Depoimento do jornalista à autora. (APÊNDICE A) 
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“Ganhavam-se e perdiam-se cargos (num piscar de olhos!). A 
exigência técnica era grande, mas acredito que o padrão técnico com 
matérias menos criativas, digamos assim, não influenciava na qualidade do 
produto. Fora feito um estabelecimento de padrão. Antes tudo era mais solto, 
feito com menos critérios. O Projeto foi uma tentativa a ferro e fogo em 
estabelecer padrões para garantir uma objetividade para o leitor.” 

 
 
As intensas cobranças e o massacre de tarefas passaram a ser vistos como 

um procedimento normal e aceitável a partir de 1984. Após a imposição dessas 

condutas, os jornalistas passaram a questionar, não o Projeto, mas suas próprias 

atitudes anteriores em relação aos profissionais mais antigos, classificando-os como 

amadores e românticos. Como demonstrou Cruz, em seu depoimento:  

 
 

“Não participei de sua implantação, propriamente dita (mas havia 
muito trabalho a fazer!). Mas acredito que tanto o Manual, em sua elaboração, 
quanto do Projeto Folha, procurou tratar o jornalismo de forma a 
profissionalizá-lo, sistematizá-lo, dar orientações básicas, seguir uma linha 
básica de critérios. Antes tudo ocorria de forma meio amadora. Havia um 
certo romantismo na profissão, sem muito profissionalismo. O processo não 
foi ditatorial, mas houve muita turbulência. O projeto não foi bem recebido, 
pois o que é ousado, o novo, sempre provoca desconforto.” (informação 
verbal)94  

 
  
Silva (2005) também arriscou uma autocrítica: “o acúmulo de trabalho para um 

grupo restrito de pessoas aumenta a taxa de chances de erro, em lugar de diminuí-la, 

pois quanto maior o número de tarefas que um só indivíduo tem que executar, maior 

a chance de ele não acertar em pelo menos algumas delas. ” (ibid., p. 127). 

A Celebração da autoridade dos dirigentes era na doutrina comunista uma 

das bases mais importantes da estratégia de tensão máxima. Assumia um duplo 

caráter: a apologia do saber dos dirigentes e o culto da personalidade dos chefes, 

apresentados como arquétipos que todos devem imitar (REIS FILHO, 1990, p. 129). 

Nos quadros partidários comunistas, o processo é gerenciado por uma hierarquia. Os 

militantes mais capacitados em teoria exercem funções diretivas e organizativas; os 

menos capacitados, as executivas. O trabalho militante se desenvolve em tempo 

integral, em conjunturas diversas, na legalidade e na ilegalidade. O modelo previa o 

recrutamento e manutenção econômica dos quadros mais talentosos do operariado, 

                                            
94 Depoimento dado à autora em entrevista realizada no dia 7 abril de 2017. (APÊNDICE C) 
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que, libertos das tarefas rotineiras da fábrica, poderiam dedicar-se integralmente ao 

trabalho de agitação. Mas o esquema previa certo grau de mobilidade, oriunda do 

cumprimento de tarefas.  

Os dirigentes do grupo Folha e seus subordinados identificavam-se com aquela 

doutrina pela ênfase que dava à hierarquia, o que nos dá mais subsídios para 

aproximar o Projeto Folha das ideologias revolucionárias de esquerda. Como 

mencionou Frias Filho (2003, p. 360-361): 

 
 

“[...] em setembro de 1984, nós implantamos, sem consulta prévia, o 
Manual Geral da Redação, que já vinha sendo preparado desde o fim da 
gestão do Bóris, pelo Carlos Eduardo Lins da Silva e pelo Caio Túlio Costa, 
ambos na época secretários de redação, e por mim mesmo. Foi basicamente 
feito a seis mãos. Esse Manual foi baixado, com uma série de medidas 
bastante draconianas, em termos de normatizar procedimentos, despolitizar, 
procurar garantir que as diversas versões fossem registradas na mesma 
reportagem e também com uma série de providências gráficas [...] Não havia 
muito como contemporizar, fizemos uma série de demissões de caráter 
político. Num período de poucos meses, no começo de 1985, imagino que 
devem ter ocorrido algo como 50 demissões.”  

 
Outro destaque na fala de Otavio Frias Filho é o termo draconianas, que remete 

ao legislador ateniense Drácon, VII a.C, de origem aristocrática e extremamente 

severo em suas condutas. As leis Draconianas95 são consideradas um dos primeiros 

códigos escritos atenienses e caracterizavam-se por punir os delitos, fossem leves ou 

graves, com a pena de morte ou o exílio.  

O rigor das ações do legislador seria para conter os conflitos sociais 

provocados por um golpe de estado e pelo exílio de seus governantes. Com o passar 

do tempo, os atenienses deixaram de cumpri-las por considerá-las omissivas, 

desumanas e cruéis. O termo utilizado por Frias Filho enfatizava o clima tenso em que 

a diretoria da redação acreditava viver ao implantar o Projeto Folha, e que por isso 

necessitava de medidas extremas para conter os ânimos dos jornalistas. Não haveria 

outra opção senão aplicar regras severas para exterminar ou exilar os que se 

opusessem aos novos termos de organização do jornal.    

Em outra vertente, esse discurso procurava exaltar a astúcia de seu líder que 

era avaliado, entre outros méritos, pela formação de seu esquadrão. Maquiavel 

                                            
95 Leia mais em: https://www.webartigos.com/artigos/leis-draconianas/102433/#ixzz5HTjHU800 

Acesso em 04/06/18.  
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ressaltava, em sua obra clássica O Príncipe, que os líderes eram caracterizados como 

“competentes e dignos” se soubessem reconhecer as qualidades de seus 

subordinados para mantê-los leais. Quando deixavam-se perder-se em meio ao caos 

não se poderia fazer bom juízo, porque seu primeiro erro estaria na má escolha de 

seus empregados (MAQUIAVEL, 2006, p.105).  

Com base nesse discurso de transformação e modernização do jornal através 

de táticas absolutistas de governança, entendemos que a nova diretoria da Folha 

pretendia deixar muito mais do que um simples legado às novas gerações. A busca 

era, na verdade, pela conquista e conservação não apenas da direção de um jornal, 

mas para perpetuar toda uma filosofia autoritária que estava por trás da organização 

da Folha.  

Assegurados pela retórica das necessidades do mercado para produzir com 

mais eficiência e, assim, melhorar a competição entre os concorrentes, as exigências 

impostas pelo Projeto Folha foram vistas como naturais para os jornalistas que 

participaram de sua implantação. Todo o processo de mudança, segundo eles, seria 

exercido, em muitos casos, com base na força.  

 
 

“Todo o processo de mudança é conduzido com base na força. 
Dificilmente você consegue um consenso pela mudança, porque as pessoas 
que deveriam participar desse consenso elas estão acomodadas naquela 
situação. Então, se você vai mudar, você tem que mudar de alguma maneira 
com o uso da força. Então, você me pergunta se foi autoritário, autoritário é 
um adjetivo, eu tenho dificuldades com adjetivos. Quanto autoritário de 0 a 
100?.... não sei, não sei.... eu sei o seguinte, ela foi feita com base na 
autoridade que o dono do jornal, que no caso era Octávio Frias Oliveira, 
delegou ao diretor de redação, que era Otavio Frias Filho. Ele tinha essa 
autoridade e ele executou. Se ele executou de uma forma mais autoritária, ou 
menos autoritária, eu sinceramente, acho que é uma avaliação subjetiva. Aí 
é de cada um, como se sentiu. Eu não tenho como avaliar isso. Não acho que 
foi autoritária, mas foi exercida com base na autoridade que o dono do jornal 
delegou para o diretor do jornal, e ele executou o projeto como achava que 
deveria executar. Quem participou, participou da maneira como pôde 
participar ou como foi capaz de participar.” (informação verbal).96  

 
 
Segundo Valdo Cruz, que entrou na Folha de S.Paulo em maio de 1988, na 

sucursal de Belo Horizonte (MG), atuando como repórter especial, chefe de redação 

e diretor de sucursal, e participou praticamente de todos os processos de 

modernização do jornal nos anos 1980 havia uma relação de hierarquia no jornal, mas 

                                            
96 Depoimento à autora em 05 de abril de 2017. (APÊNDICE B) 
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ele nunca considerou Frias Filho autoritário. “Sempre tive uma boa relação com ele, 

mas, de fato, eu não estava em São Paulo, sempre fiquei fora desse circuito.” 

(informação verbal)97.  

 A Síndrome da traição era um princípio dentro da ideologia socialista que 

consistia no pensamento marxista-leninista de que o militante devia todos os seus 

valores (morais, éticos e pessoais) à organização. Sua concepção de mundo e seus 

padrões de orientação política eram formados por uma comunidade de companheiros 

e um conjunto de tarefas que o absorviam. Ou seja, todo esse conjunto de regras e 

atribuições que davam sentido à vida do militante direcionavam até mesmo seu 

comportamento pessoal.  

Ao ingressar no partido, o militante deixava de ser uma pessoa comum para se 

tornar parte integrante de um corpo de elite que dirigiria o processo de transformação 

do mundo (REIS FILHO, 1990, p. 133). Para o partido se manter coeso e forte, era 

preciso que se mantivesse sempre esse vínculo com a organização e com a 

hierarquia. Não seguir qualquer desses princípios era considerado traição ao próprio 

partido. Não haveria vida fora do partido, fora da luta. Qualquer insubordinação seria 

um gesto de traição a esses princípios. Daí o expurgo aos traidores e aos que não 

alcançassem os objetivos desejados.  

 Se fizermos uma comparação dos novos procedimentos estabelecidos pela 

Folha a partir de uma doutrina autoritária de gerenciamento, aos antigos profissionais, 

com suas personalidades já cristalizadas, acreditamos ser mais difícil impor novas 

regras de condução, escalas de produção e padrões de conduta. Em uma direção que 

exigia o respeito da hierarquia e o cumprimento das tarefas de forma exemplar, falhas 

eram vistas como falta de capacidade e empenho ou uma traição aos valores 

modernos de jornalismo.  

Como observamos, o autoritarismo, a centralização e a organização, espectros 

leninistas, foram características constantes e sempre presentes nas ações de 

comando do Projeto Folha. Ressaltamos que as opções de Otavio Frias Filho de 

trabalhar com poucos quadros eficazes, o alto nível de exigência no cumprimento de 

tarefas e a dedicação integral ao trabalho são diretrizes que guardam uma relação de 

sentido com o leninismo e a teoria da vanguarda, pois permitem o controle e o elevado 

grau de coesão da organização. Lenin era descrente da tese do desmoronamento 

                                            
97 Depoimento à autora em 07 de abril de 2017. (APÊNDICE C). 
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espontâneo do capitalismo. Ele forjou sua teoria revolucionária a partir da observação 

do desenvolvimento do capitalismo e das lutas do operariado em diversos países, que 

o fizeram acreditar na natureza intrinsecamente reformista da classe operária.  

Os dirigentes da Folha de S.Paulo acreditavam que, para organizar o jornal 

naqueles períodos de grande turbulência ideológica – fim da ditadura militar e o 

fracasso da campanha das Diretas Já – e com a extrema sindicalização da redação – 

que culminou na greve dos jornalistas de 1979 –, somente funcionariam o controle, a 

autoridade e a punição. Conforme Lenin (2006, p. 252), “na guerra, como se sabe, o 

importante não é apenas inspirar no exército a confiança em suas próprias forças, 

mas também impressionar o inimigo e todos os elementos neutros. Uma neutralidade 

amistosa pode ser decisiva para a vitória”.  

Baseado no pensamento de Lenin, Frias Filho sabia que a grande questão era 

criar um grupo revolucionário com força suficiente para promover mudanças 

estruturais em seu jornal ou, como afirmou Lenin, lidar com a apatia política das 

“amplas massas”, fossem elas jornalistas ou outra categoria profissional, que na maior 

parte do tempo permaneciam “adormecidas, rotineiras, inertes” (LENIN, 2006, p. 114) 

e submersas a uma consciência sindical-corporativa (ibid., p. 135).  

Assim como Lenin defendia que o sujeito político da revolução era a 

organização partidária composta por revolucionários, rigidamente centralizada e 

verticalizada a fim de impor disciplina ao operariado, tirá-los da inércia e guiá-los no 

caminho da revolução, os idealizadores do Projeto Folha tinham a convicção que, para 

implementar as mudanças, seria necessário escolher assertivamente os quadros 

profissionais e eliminar os descontentes. “Em situações como a história do jornalismo 

brasileiro, há a necessidade de um grupo que chame a si uma tarefa gigantesca e 

condensada, na expectativa de que seja possível um dia dar o salto” (FRIAS FILHO. 

In: SILVA, 2005, p.126). 

O pensamento de que somente um grupo, restrito e centralizado, poderia 

conduzir as tarefas a serem executadas pelo jornal foi corroborado pela existência de 

um “cálculo” feito pela direção da Redação, em fevereiro de 1987.  

 
 

“Há um cálculo informal na direção de Redação da Folha de quantos 
jornalistas fecham totalmente com o projeto, pessoas que o compreendem 
integralmente e com quem a direção pode contar acima de dúvidas. As 
estimativas vão de 30 a 60, num total de 360. Esses jornalistas constituíram 
o que se pode considerar a “massa crítica” do projeto. Mas o “grupo que deve 
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fazer a ponte”, na expressão de Frias Filho, não chega a 12 pessoas.” (SILVA, 
2005, p.126).  

 
   
Ao ser questionado por que não passava a missão de fazer a ponte a mais 

pessoas, Frias Filho (In: SILVA, 2005, p.126) respondeu com uma equação: 

 
 

“Ou se diminui o ritmo do processo pela desconcentração da tarefa 
ou se espera que a desconcentração ocorra com uma espécie de efeito 
secundário inevitável, provocado pela aceleração do ritmo. Desconcentrar 
diminuiria o ritmo, dentro desse raciocínio, porque significaria um aumento da 
taxa de risco, já que mais pessoas menos treinadas estariam envolvidas na 
execução de tarefas prioritárias, inclusive a formação de quadros, ao passo 
que forçar o ritmo através da aceleração do trabalho do “grupo que faz a 
ponte” implicaria diminuir a margem de risco e aumentar a eficiência, porque 
haveria menos pessoas cada vez mais adestradas para realizar tais tarefas 
prioritárias, inclusive a formação de quadros. Se a formação de quadros foi 
mais bem-feita, mais rapidamente haverá mais pessoas bem treinadas para 
assumiras tarefas prioritárias e, assim, a desconcentração pode ser operada 
com menos riscos.”  

 
 
Para Frias Filho, o problema em acelerar o ritmo do “grupo que faz a ponte” era 

a Direção perder integrantes desse grupo, “que não aguentam o empuxo e preferem 

desistir no meio do caminho”, perder o controle e colocar todo o Projeto e a revolução 

a perder. Era preferível então sacrificar-se a colocar a causa ou o Partido em jogo.  

“Em setembro de 1986, dois casos desses ocorreram. Todo o esforço despendido na 

formação desses dois quadros (Carlos Eduardo Lins da Silva e Caio Túlio Costa)98 foi 

perdido antes que eles tivessem rendido para o Projeto tudo que deles podia se 

esperar” (SILVA, 2005, p. 127).    

Segundo Frias Filho, a decisão mais difícil foi saber até onde seria possível 

estender ao máximo o nível de exigências e cobranças, isto é, “puxar a corda” dessas 

pessoas que sustentavam o Projeto sem que elas se revoltassem e desistissem da 

causa. “O alto grau de concentração de poder resulta numa “importância 

extraordinária” que cada uma delas passa a ter para o sucesso da implantação do 

projeto” (ibid.). Chama nesse processo de seleção natural, “duas ou três dessas 

pessoas desistem ao mesmo tempo, o projeto com certeza sofrerá um baque forte. 

Essa vulnerabilidade expõe o projeto a alto risco” (ibid.). 

                                            
98 Os nomes postos em parênteses não constam do texto original. Foram colocados por nós, a partir 
das pesquisas desenvolvidas ao longo desta tese. 
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A concentração de poder excessivo em poucas mãos também era criticada do 

ponto de vista operacional. “As decisões demoram mais a ser tomadas porque todas 

dependem do mesmo grupo. Há queixas da Redação contra a morosidade no 

processo de seleção de novos jornalistas. [...] o acúmulo de tarefas é tamanho que é 

impossível desvencilhar-se delas com rapidez” (SILVA, 2005, p. 127). 

A partir dessa ótica, podemos novamente nos valer dos princípios leninistas 

para esclarecermos como se moldavam os padrões estruturais do Projeto Folha, em 

seus primeiros anos de implantação. Para Lenin, os revolucionários profissionais 

deveriam ser intelectuais pequeno-burgueses, definidos como representantes 

instruídos das classes proprietárias e que tinham, portanto, a mesma origem e posição 

social dos fundadores do socialismo científico, Marx e Engels (1997). A importância 

dos intelectuais deriva do fato deles terem formado sua consciência de classe fora do 

operariado fabril e das massas em geral. Por isso, não estariam sujeitos à esfera de 

influência da ideologia burguesa. 

Para a Folha era fundamental recrutar jovens quadros de jornalistas que 

estivessem fora das escolas de Comunicação e longe da influência dos sindicatos. 

Para Lenin, diante do contexto histórico de sua época, o perigo era que o operariado 

se contaminasse com o revisionismo do marxismo, que pregava um movimento mais 

brando, descartando a revolução e o tradeunionismo, isto é, um apelo maior às 

demandas materiais em relação às questões ideológicas.  

Para os dirigentes da Folha, a preocupação tinha um caráter político: evitar que 

os novos jornalistas recém-contratados dentro dos novos padrões estipulados pelo 

Projeto Folha se rebelassem com a exigência do massacre de tarefas e da 

centralização do controle. Destituir os antigos profissionais que não se enquadravam 

aos novos padrões técnicos e à corrente filosófica do jornal, era descartar jornalistas 

que estivessem mais engajados com as questões ideológicas presentes em 

categorias corporativas, como os sindicatos.  

 Ao tratar do processo revolucionário, Lenin defendia que o Partido Social 

Democrata da Rússia fosse formado e organizado por quadros conscientes da teoria 

revolucionária, capazes de agir dentro de objetivos precisos e numa conjuntura 

turbulenta e politicamente instável. De modo relativamente similar, ao assumir a 

direção da redação, Otavio Frias Filho acentuou a importância do núcleo dirigente na 

condução do Projeto Folha, ou seja, a tarefa de modernizar o jornal (SILVA, 2005, p. 
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125-126). Numa alusão aos quadros políticos, procurava-se fazer referência às 

necessidades de se “abraçar a causa”, com ardor e disciplina, não podendo 

esmorecer frente aos obstáculos. Em suas teorias, Lenin não perdoava aqueles que 

mostravam incompetência em exercer a liderança.  

O instrumento para impor a disciplina partidária nas correntes comunistas de 

matriz leninista era o centralismo democrático, fundamental para impedir a disputa 

fragmentária entre tendências e correntes internas e manter a unidade e a capacidade 

de ação do partido. Mas, em épocas de crescimento do partido, funcionou como um 

mecanismo de depuração ideológica e de massificação forçada de consciências. Daí 

os expurgos e a eliminação de quadros que promovessem desvios à direita (pequenos 

burgueses) e à esquerda (trotskismo). Conforme Agildo Barata, o centralismo 

democrático foi uma máquina de forjar unanimidades (FERREIRA, 2002, p. 282). 

A internacionalização desse tipo de partido com a III Internacional99 colaborou 

para consolidá-lo no seio das esquerdas de outras formações nacionais. Com isso, 

ampliou-se a prática de expurgos, uma vez que o crescimento dificultava o controle e 

a coesão. Os expurgos eram um mecanismo de depuração de quadros, e sua lógica 

lembrou o excesso de demissões na Folha. O que era visto como uma perversidade 

para o sindicato, o núcleo dirigente do jornal acreditava ser uma necessidade 

imperiosa para a busca de quadros qualificados e adaptados às rotinas da redação, 

legitimada como uma das práticas do mercado.  

A ideologia do profissionalismo e do massacre de tarefas funcionaria como uma 

espécie de cimento dentro das instituições. Tal como os partidos políticos, o jornal 

precisava de políticas específicas para manter seus principais quadros, pois quando 

a ideologia se torna algo insuficiente há pontos de conflito entre os jornalistas e a 

organização (SOLOSKI, 1993). A partir dessa lógica, o autor faz uma adaptação da 

teoria da escada como a política de incentivos, que visava manter a fidelidade dos 

                                            
99 A Internacional Comunista foi a designação dada aos movimentos comunistas de cunho 
multinacional, originados a partir de 1864, com a criação, por Karl Marx, da Associação Internacional 
dos Trabalhadores (AIT), organização operária em países europeus. Por divergências internas e 
perseguições políticas, a organização foi extinta em 1876. Após treze anos, em 1889, foi criada em 
Paris a Segunda Internacional dos Trabalhadores, de orientação marxista. Havia em seu interior, no 
entanto, diferentes correntes do movimento operário. Até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, 
em 1914, a luta contra o conflito foi uma das principais bandeiras da Internacional. Em 1919, logo após 
a vitória dos comunistas na Revolução Russa, foi criada a Terceira Internacional, ou Internacional 
Comunista, ou ainda Komintern. Seu principal objetivo era criar uma União Mundial de 
Repúblicas Soviéticas. Dominada pelo Partido Comunista da União Soviética, a Internacional emitia 
diretrizes que deveriam ser seguidas por todos os seus filiados.  
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jornalistas com a organização jornalística. A partir dessa lógica, não importava quem 

escrevia as matérias, pois apenas cumpriam as ordens. Quem comandava, de fato, 

era o dirigente do Partido, isto é, do Projeto Folha.    

Nossa intenção ao utilizarmos conceitos políticos para analisar as novas 

práticas jornalísticas adotadas pelo Projeto Folha foi fazer conexões entre os dois 

sistemas utilizados pelos reformadores: a utilização de conceitos do jornalismo norte-

americano, que sintetizaram o modelo liberal, e a adoção de medidas autoritárias, 

centralizadores e conservadoras, aos moldes dos partidos comunistas. 

A partir da primeira metade do século XX, foram anunciados no Brasil os 

princípios do jornalismo moderno. Para Albuquerque (2010), as reformas do Diário 

Carioca, na década de 1950, e da Folha de S. Paulo, na década de 1980, ilustrariam 

um processo de modernização nos moldes autoritários e conservadores. Segundo o 

autor, tanto os responsáveis pela reforma do jornal carioca, como da Folha de S.Paulo, 

na adoção do modelo norte-americano de jornalismo, reinterpretaram-nos a fim de 

readequá-los às circunstâncias específicas da sociedade brasileira, mas impondo 

regras, muitas vezes, de forma centralizada e arbitrária.  

Esse conceito, para nós, refere-se a um processo leninista de implementação 

da objetividade à ferro e a fogo. Nesse sentido, vale ressaltar a citação de Frias Filho, 

ao mencionar jornais como o britânico The Guardian, explicando que nesse tipo de 

veículo os mecanismos de controle seriam mínimos e a qualidade jornalística muito 

boa. Isso se justificaria porque os profissionais desses jornais já dividiam uma 

consciência de responsabilidade e de zelo diante do trabalho e de cuidado na 

apuração dos fatos, procedimentos que tornavam prescindíveis mecanismos 

coercitivos.  Mas no caso brasileiro, “há a necessidade de um grupo que chame a si 

uma tarefa gigantesca e condensada” (SILVA, 2005, p. 125).    

A questão fundamental que quisemos enfatizarmos foi mostrar o lugar de proa 

que os reformadores da Folha se atribuíram ao projetar o Projeto Folha como uma 

metodologia aplicada para modernizar o jornalismo no Brasil. Nossa intenção foi 

aproximar esta lógica com formas de controle típicas de um partido bolchevique, no 

qual a cúpula, ou o Comitê Central, não podia ser contestado. A modernização no 

jornal foi realizada por uma forte liderança, mas com contestações parciais e pontuais, 

para que se obedecessem aos preceitos determinados. Tais medidas levaram ao 
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condicionamento das práticas jornalísticas, o que proporcionou um bloco transformista 

centrado, cauteloso e autoritário em suas perspectivas e estratégias.  

A partir das concepções de Ridenti (1991), podemos estabelecer que o 

desenvolvimento proporcionado por esse tipo de modernização apegado à 

objetividade e a princípios modernos, mas construído de forma conservadora, foi 

introduzido na sociedade brasileira principalmente através das artes e da 

comunicação de massa.  

Isso fez com que as ideias e os pensamentos de esquerda fossem apropriados 

pela indústria capitalista com novas significações, como se esses ideais fossem 

produtos da própria indústria cultural capitalista (ibid., p.20). O resultado desses 

processos de modernização refletidos dentro das empresas jornalísticas expressou-

se na forma de se usar as inovações administrativas e tecnológicas, mas também ao 

adaptar suas formas gerenciais aos pressupostos autoritários de esquerda radical.  

Antes da implantação do Projeto Folha, a cultura jornalística herdada pelos 

antigos profissionais era insuficiente para os novos gestores lidarem com as questões 

de marketing típicas da área gerencial (ROXO E SACRAMENTO, 2009, p. 14). Nesse 

caso, o conceito pode servir para explicar a postura dos sindicatos, preocupados em 

manter uma cláusula restritiva à obrigatoriedade do diploma para o exercício 

profissional do jornalismo, como para justificar o fato de a Folha impor a ferro e fogo 

o processo de modernização.  

O conceito de modernização conservadora mantém ainda uma relação estreita 

com a visão de uma elite que se constitui e desdobra-se numa tipologia, cujo uso 

analítico nos permite discutir o grau de estabilidade política no trânsito de países de 

regimes autoritários para democráticos e/ou para o estudo das organizações 

partidárias. 

Com a consolidação de um mercado de bens culturais, tendo o Estado como 

agente dessa modernização, o que na esfera política representou a autoridade do 

regime militar, a indústria cultural redefiniu a identidade nacional brasileira em termos 

mercadológicos. “A ideia de ‘nação integrada’ passa a representar a interligação de 

consumidores potenciais no território nacional. Substitui-se o conceito de cultura 

nacional-popular por cultura nacional de mercado-consumidor. A cultura popular de 

massa é produto da sociedade moderna, mas a lógica da indústria cultural é também 

um processo de hegemonia.” (ORTIZ, 2006, p. 147).  
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Por meio do advento econômico, enraizado como parte da atividade cultural, 

foi o Estado quem promoveu no Brasil o desenvolvimento mais avançado do 

capitalismo, nos meios jornalísticos e na comunicação como um todo. O preço foi a 

imposição de uma liberdade restrita, pois as atividades eram “controladas” pela 

censura prévia existente no país. Com base na ideia de eficiência, a ideologia dos 

dirigentes da indústria cultural tendia, sempre que possível, a afastar interferências na 

racionalidade da empresa jornalística. Desse processo político-ideológico surgiram os 

conglomerados empresariais ligados aos meios de comunicação que possuíam 

estruturas gráficas e de edições mais modernas, sendo que muitos desses 

investimentos foram incentivados por ações dos governos militares100.  

Na década de 1980, com os novos padrões adotados pela Folha, o mercado 

havia se tornado um fator estrutural impositivo na reformulação das práticas 

jornalísticas no Brasil. As ações estavam associadas à preocupação das empresas 

em transformar o jornalismo em um negócio lucrativo. Isto contribuiu para que o jornal 

fosse acusado de construir uma agenda capaz de legitimar o “pensamento único”, 

suprimir a polêmica, o debate de ideias de seus espaços, efetivando o mercado como 

a instância fundamental de regulação de conflitos de interesse e demandas sociais 

(DINES, 1990; KUCINSKI, 1998).  

Ao referirmo-nos a essas problemáticas, os modelos tradicionais de análises 

do jornalismo mostraram-se insuficientes para interpretarmos o engajamento dos 

jornalistas ao Projeto Folha. Daí a importância das teorias políticas, tais como 

leninistas, que se mostraram úteis ao compormos um quadro de referência para 

mostrarmos o caráter autoritário das ações implementadas pelo projeto e a inserção 

de jornalistas (no grupo de comando) na sua condução.  

Ao analisarmos esses aspectos políticos para compormos as práticas   

profissionais dentro do jornalismo, em conformação com as formas de organizações 

partidárias, que acreditamos configuraram-se na Folha de S.Paulo, principalmente, na 

década de 1980, referências que guardaram certas similaridades com o modelo de 

                                            
100 Para desviar a atenção pública dos desmandos políticos, após o golpe militar os militares 
empreenderam no Brasil um período de estímulos aos investimentos econômicos. Os segmentos 
ligados à imprensa foram beneficiados com incrementos e investimentos nas áreas gráficas e subsídios 
na importação de papel. Outro benefício disponibilizado foi a instalação de infraestruturas para redes 
de cabeamentos e fibras óticas para transmissão de radiodifusão. A intenção era criar uma integração 
nacional (público/privado) para que o país tivesse acesso a uma programação uniforme de rádio e TV. 
(ORTIZ, 2006).    
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partido leninista.  Na política, o mecanismo de depuração de um partido de vanguarda 

é muito rígido se de um lado isso pode provocar baixas significativas na militância, a 

tentativa permanente de colonizar o ambiente externo pode provocar também reações 

dos agentes. Por isso, formaram-se frentes de partidos rivais para enfrentar o espectro 

do comunismo (PANEBIANCO, 2005).   

Há também a tendência à “burocratização” do partido, fenômeno que  Michels 

(2001) chamou de teoria de substituição dos fins. Tal mecanismo ocorreria quando o 

ímpeto transformador do partido se volta para as tarefas da sobrevivência partidária, 

tornando-se ele próprio sua causa. Michels (2001) chegou a essas conclusões após 

observar, como militante, o funcionamento do Partido Social Democrata Alemão. O 

sociólogo concluiu que a eficácia de uma organização política estava relacionada às 

suas regras severas, hierárquicas e disciplina. E a frouxidão desses princípios poderia 

levar ao colapso da instituição.  

O temor do grupo dirigente do Projeto era que tais mecanismos pudessem 

abalar a ordem já estabelecida por sua iniciativa de implantação. Por esse fator, o 

autoritarismo e o elitismo são chaves interpretativas importantes para discutirmos dois 

aspectos em relação ao profissionalismo na Folha e no Brasil.  

O primeiro, porque a retórica da modernização, pelo menos dos anos 1950 e 

1980, envolveu procedimentos impostos de cima para baixo, por uma elite jornalística 

que se autointitulava visionária, cujos procedimentos autoritários configuraram a base 

interpretativa acerca do comportamento de agentes diversos no campo jornalístico. A 

segunda ordem foi a facilidade de adaptação a princípios autoritários e hierárquicos 

com que jornalistas com militâncias em organizações clandestinas de esquerda, 

reformistas ou revolucionárias, adaptavam-se ao trabalho em jornais conservadores.  

Albuquerque e Roxo (2007) nos chamaram a atenção para a importância da 

cultura partidária, a fim de explicarmos a intensa presença e adaptação dos 

comunistas às estruturas hierárquicas das organizações jornalísticas. O elevado 

senso de disciplina e profissionalismo dos quadros do PCB facilitou o trabalho de 

produção noticiosa no período posterior a 1964, pois atuar de acordo com as regras 

do jogo era uma das formas de se evitar perseguições pessoais ou coletivas aos 

militantes e dar estabilidade aos jornais, de maneira que pudessem avançar no seu 

processo de modernização. Disciplinados, os comunistas forneciam aos jornais um 

modelo de jornalista profissional fiel às normas da organização empresarial. Em 
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contrapartida, tinham uma relativa liberdade de ação para defender suas concepções 

de mundo nas páginas dos periódicos. Os donos dos jornais ofereciam proteção e 

liberdade para os jornalistas comunistas atuarem, mas dentro de limites 

implicitamente determinados. 

Dentro desse ponto de vista, Roxo, Ribeiro e Sacramento (2009) ressaltaram 

também que a estratégia de “infiltração” dos jornalistas comunistas no Brasil não tinha 

uma lógica stricto sensu subversiva, pois não se visava tomar por “dentro” as 

instituições de comunicação para direcioná-las. Também não possuía um fundo 

ideológico, como a tentativa de influenciar, em larga escala, a opinião pública, tendo 

em vista a forma como os comunistas aderiram ao caráter gradualista da transição 

democrática.  

A infiltração, principalmente no período de ditadura no país, foi um recurso 

organizacional, cujo fim era a sobrevivência do PCB num quadro de intensa 

repressão. A política de alianças, por sua vez, ampliava a possibilidade de transformar 

a legenda de um partido de quadros em um partido de massas plenamente adaptado 

às regras do jogo democrático (ROXO, RIBEIRO, SACRAMENTO, 2009, p. 72). 

  O caso dos militantes da corrente trotskista Liberdade e Luta (como Caio Tulio 

Costa, Paulo Nogueira e Mário Sérgio, entre outros) e de outras correntes comunistas 

(Alon Feuerwerker, Tarso de Castro, Jânio de Freitas, etc.) pode se configurar num 

outro padrão em relação à presença de jornalistas comunistas nas redações dos 

jornais conservadores nos anos 1980. Esses aspectos apontam o leninismo como um 

poderoso modelo de ação que serviu para os agentes adaptarem-se às condições 

impostas, seja pela ditadura, seja pelo mercado. De qualquer forma, é preciso 

incrementar estudos que ponham em questão a nossa tradição autoritária na relação 

entre comunicação e política.  

Ironicamente, como salientou Albuquerque (2015), a fim de justificar seu projeto 

ultraliberal, os gestores da Folha recorreram a um quadro conceitual fortemente 

influenciado pelo modelo leninista de organização política e jornalística. Essa atitude 

lançou luz sobre a influência que os comunistas exerceram nas redações brasileiras 

desde a década de 1950, de forma que os elementos originados por essa cosmovisão 
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leninista se tornaram uma parte essencial do caminho como os jornalistas definiram a 

sua atividade, independentemente da sua filiação política101. 

A reforma da Folha de S.Paulo na década de 1980 realmente inaugurou uma 

nova tendência no processo de modernização do jornalismo brasileiro, não ocorrendo 

por uma ótica democrático-liberal, como seus idealizadores preconizam, mas por 

causa das influências das teorias comunistas em sua formulação e execução e, 

principalmente, porque para a Folha o caráter político de seus comandados foi o que 

menos importou.  

Para o jornal, o que era realmente importante era o controle sobre seus 

subordinados. Quanto mais alinhados aos princípios do Projeto ou da instituição 

fossem, independentemente da corrente partidária, melhor seria. Assim, o que 

realmente contou como uma modernização autoritária, central e hierárquica foi o 

poder de condução dos reformadores sobre seus comandados. E para isso a teoria 

leninista serviu como um mantra a ser seguido.   

Se inicialmente os jornalistas comunistas eram considerados aliados (o que se 

deu até a década de 1970), a partir do momento em que seus trabalhos não 

disciplinavam mais a redação, os velhos profissionais foram descartados pelos 

membros da nova gestão. Mas a antiga influência dos comunistas, seus pontos de 

vista e métodos perpetuaram-se. Nas redações ainda reinava a concepção do jornal 

como uma organização de vanguarda, em que o papel do jornalista não se limitava a 

descrever a realidade, mas sim em mudá-la, atuando como um "soldado do partido", 

que deve dedicar-se ao jornal onde trabalha e comportar-se de acordo com seu projeto 

político, quer queiram ou não. 

O processo de implantação das mudanças internas dentro da redação, com 

seu caráter pragmático, intensificava a resistência de jornalistas. Para justificar o rigor 

de suas atitudes, a Diretoria do jornal, por meio de seus projetos editoriais, reafirmava 

a posição democrática da Folha e a força que suas ações exerciam perante a opinião 

pública. A Folha de S.Paulo, com sua pretensão de ser mediadora metapolítica entre 

                                            
101 Tradução livre da autora para o trecho do artigo de Afonso Albuquerque (2015) Market Leninism: 
The reform of Folha de S.Paulo newspaper in the 1980s.  “The supreme irony behind this is that, in 
order to justify its ultraliberal project, Folha managers recurred to a conceptual framework strongly 
influenced by the Leninist model of political and journalistic organization. This attitude sheds light on the 
considerable influence that communists exerted on Brazilian newsrooms since the 1950s; in such a 
way, that elements originated in the Leninist worldview became a core part of the way that journalists 
define their activity, independently from their political affiliation”  (ALBUQUERQUE, 2015, p. 13). 
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as instituições e a sociedade civil organizada, utilizou-se de uma metodologia 

vanguardista, típica das frentes de esquerda de matriz leninista, mas ao enfatizar seu 

discurso em um grupo específico, isto é, seu leitorado, colocava-se sempre em favor 

das elites e da classe média paulistana, e não em prol dos direitos da sociedade como 

um todo, renegando as bases democráticas às quais dizia defender. Ao conduzir seu 

processo de modernização de forma autoritária e coercitiva, o credo era que a 

competição de mercado modularia o caráter dos jornalistas, assim como os 

comunistas acreditavam que a ideologia era seu motor. 

Ao negociar com o vanguardismo leninista, o Projeto Folha inseriu-se em uma 

tradição de movimentos que se utilizaram da via autoritária e conservadora para 

transformar seu ambiente interno, legitimando suas ações por meio de procedimentos 

que visavam tanto o crescimento de mercado como o capital. Por meio dessa 

argumentação, acreditamos que o Projeto Folha foi, na verdade, um processo 

conservador de modernização do jornalismo, que buscou perpetuar sua metodologia 

ao longo das últimas décadas no Brasil.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir da análise da implantação do Projeto Folha, nos anos 1980, esta tese 

propôs argumentar como se evidenciou parte da modernização do jornalismo no 

Brasil, que fora atravessada por retóricas modernizadoras, cujas estruturas 

organizativas apoiavam-se em discursos liberais e democráticos, mas, na verdade, 

suas bases estavam sedimentadas em conceitos autoritários, hierárquicos e 

partidários. Com esta pesquisa, nosso intuito foi estabelecer parâmetros 

interpretativos que pudessem vislumbrar como as estratégias modernizadoras 

implementadas na redação da Folha de S.Paulo, combinadas a doutrinas políticas, 

influenciaram as práticas de se fazer o jornalismo da Folha. Ao estudarmos o Projeto 

Folha, procuramos mostrar diferentes perspectivas jornalísticas para acendermos 

novos pontos de vista sobre as formas de condução da modernização do jornalismo 

brasileiro, bem como estabelecer uma metodologia para analisá-la.   

O presente trabalho demonstrou que a Folha de S. Paulo, apesar de se mostrar 

como um jornal pluralista, com diretrizes liberais de mercado, apresentou em seu 

processo de modernização características autoritárias similares a práticas radicais de 

movimentos políticos de esquerda. Ao darmos luz a novos direcionamentos em se 

estudar jornalismo no Brasil, acreditamos acender outras perspectivas para se pensar 

a Comunicação Social e a Política no país, fatores tão separados e tão próximos no 

nosso dia a dia. Nossa preocupação foi definir que espécie de modernização se 

verificou no jornalismo a partir das intervenções implementadas pelo Projeto Folha. 

Passados mais de trinta anos após a concepção do Projeto Folha, o jornal ainda 

vive sobre a égide das características modernizadoras incorporadas na década de 

1980, como demonstrou o diretor-executivo do jornal, Otavio Frias Filho, em palestra 

de comemoração pelos 95 anos da Folha de S.Paulo. “Não é todo o dia que um jornal 

faz 95 anos, e será o caso de estender esse agradecimento aos que fizeram da Folha 

o núcleo de um grupo de comunicações que tanto cresceu e se multiplicou. Aos que 

fizeram desse jornal um serviço público, um estilo de imprensa e até um ícone. ” 102 

Graças às técnicas e manuais que surgiram, a partir da década de 1980, com a 

implementação dos primeiros projetos editoriais, os jornalistas que ingressam 

atualmente no jornal são treinados através de programas de formação que surgiram 

                                            
102 Otávio Frias Filho, em editorial publicado no caderno especial em comemoração aos 95 anos do 
jornal. Disponível em: <http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2016/02/28/896/> [Original sem grifos].  
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naqueles anos. Apesar das críticas sindicais, que ocorrem desde os anos 1980, os 

trainees da Folha são oriundos de áreas tão antagônicas que abrangem desde 

Comunicação Social até a Física e “praticam os fundamentos do jornalismo impresso 

e multimídia segundo os princípios do Manual de redação e do Projeto Editorial da 

Folha”, temas esses que foram todos impostos e questionados a partir da execução 

do Projeto. Por isso, entender os mecanismos que constituíram esse encaixe político, 

econômico e social a partir do qual se formou o Projeto foi importantíssimo. Suas 

raízes políticas, tão abstratas e antagônicas, mostraram-se de vital importância para 

entendermos as retóricas de modernização de nosso jornalismo.  

Com o desenvolvimento do Projeto Folha, sua narrativa modernizadora foi 

traduzida por seus dirigentes, um pequeno grupo centralizador, elitista e hierárquico, 

como um trabalho atrelado à normatização e à eficiência. Esse discurso se 

propagandeou como um mito de austeridade, através de seus documentos internos e 

do Manual Geral de Redação, mas também por meio de narrativas memorialistas de 

historiadores e acadêmicos da Universidade de São Paulo (USP). Os discursos 

uspianos serviram para cristalizar as narrativas da Folha. Com essa estratégia 

unificada, as atitudes autoritárias foram interpretadas como um processo necessário, 

indispensável e revolucionário. Sua função seria eliminar o atraso da redação, 

atribuído às posturas sindicais e aos antigos jornalistas.  

Para os jornalistas que ali trabalhavam, o Projeto Folha tratava-se apenas de 

um projeto editorial e não um programa de ressignificação de sentido das suas antigas 

ferramentas de trabalho. A retórica da imposição da mudança não era da Folha, mas, 

sim, do mercado.  

O Projeto Folha foi influenciado pelo modelo norte-americano, mas, em termos 

históricos, o jornalismo nos Estados Unidos, ao longo da segunda metade do século 

XIX, foi estruturado em torno de parâmetros que em nada lembravam o molde que se 

tornou referência para as reformas brasileiras. Em primeiro lugar, o jornalismo norte-

americano era fortemente partidário, ligado a partidos ou a suas facções, o que refletia 

diretamente em seu conteúdo e no tipo de audiência que cada veículo possuía. 

Quanto às normas editoriais, os textos eram escritos em primeira pessoa, de forma 

opinativa e descreviam os acontecimentos em sequência cronológica.  

O modelo de jornalismo baseado na objetividade, com a adoção do lead e da 

pirâmide invertida, consolidou-se apenas a partir de 1920, sendo seu apogeu entre as 
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décadas de 1950 e 1980, graças às tensões políticas advindas da Guerra Fria. Mas a 

origem da modernização daquele jornalismo estaria nas transformações sociais pelas 

quais passaram os Estados Unidos na década de 1830 e que estabeleceram as bases 

de uma economia de mercado e uma política de massas, dando origem aos penny 

press, jornais com preços muito baixos, destinados às populações menos abastadas. 

Tais argumentos são bons motivos para repensarmos as críticas ao atraso do 

jornalismo brasileiro, que teria ficado estagnado por conta das práticas jornalísticas 

românticas desenvolvidas na década de 1950, o que de fato não ocorreu. O atraso 

atribuído ao nosso Jornalismo deveu-se mais as nossas conjunturas políticas, 

econômicas e culturais a influências externas e é mais um reflexo de uma cultura 

colonialista, elitista e conservadora, com características autoritárias. Sem um novo 

olhar para esses parâmetros, continuaremos a reproduzir a versão progressista da 

história que enfatiza a superação do jornalismo romântico, em termos editoriais, pela 

supremacia das técnicas mercadológicas.  

Ao descrevermos e analisarmos o Projeto Folha e suas ferramentas, nossa 

intenção foi mostrar como a Folha buscou com esses instrumentos conseguir, através 

de seus agentes de transformação, a adesão aos princípios liberais, considerados 

modernos pelo jornal, mas adotando para esse fim mecanismos autoritários. O 

propósito era fazer com que os atos referenciais conduzissem o jornal ao ápice 

comercial e institucional do jornalismo brasileiro. Pela postura exercida pelos 

membros da diretoria do jornal, tais mudanças traziam em seu âmago o espírito elitista 

e conservador, que acabou se confundindo com a ideia de um empreendimento 

modernizador do jornalismo brasileiro. 

Um olhar mais aprofundado sobre os pressupostos políticos que encontramos 

na implantação do Projeto Folha nos remetem às bases de formação de espectro 

leninista: o autoritarismo, a centralização e a organização. Características afirmadas 

pelas opções de Otavio Frias Filho em trabalhar com poucos quadros eficazes, o alto 

nível de exigência (massacre) no cumprimento de tarefas e a dedicação integral ao 

trabalho, diretrizes que guardam uma relação de sentido com o leninismo e a teoria 

da vanguarda, ao permitirem o controle e o elevado grau de coesão da organização. 

Tais argumentos nos mostram que o exemplo da Revolução de Outubro de 1917, que 

completou seu centenário em 2017, não foi esquecido por militantes e jornalistas no 

Brasil do final do período militar, época conhecida como Abertura Política, e início da 
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redemocratização. A história da Revolução Russa passou a ser cultuada por um plano 

secundário, não como forma de ação direta, mas como fonte de inspiração, sendo a 

doutrina leninista de organização de vanguarda sempre invocada pelas experiências 

mais heterodoxas. E não se poderia deixar de mencionar a emergência de novos 

valores políticos e ideológicos que tais postulados carregavam consigo, com destaque 

para: a confiança na ação da vanguarda como fator de transformações políticas e 

sociais; a ressurreição do quadro de profissionais, segundo as sugestões leninistas 

descritas na obra Que fazer? A organização como sujeito político; o igualitarismo entre 

os dirigentes e dirigidos; o espírito de sacrifício e o ascetismo; e, sobretudo, a moral 

de ofensiva, linear, sem contemplar a possibilidade de recuos. Os revolucionários, 

como os jornalistas da Folha, deveriam preparar-se não mais para morrer 

heroicamente sob tortura, mas para matar em busca de vitória. 

Ao negociar com o vanguardismo leninista, o Projeto Folha inseriu-se em uma 

tradição de movimentos que se utilizaram da via autoritária e conservadora para 

transformar seu ambiente interno, legitimando suas ações por meio de procedimentos 

que visavam tanto o crescimento de mercado como o capital. Esse discurso ganhou 

força a partir do final da década de 1980 com o início das discussões filosóficas 

neoliberais que, nos anos 1990, propagavam uma menor intervenção estatal e 

atribuíam mais valor ao mercado, largamente disseminadas em São Paulo pelo 

intermédio de intelectuais da Universidade de São Paulo (USP).  

No período de redemocratização do país, nos anos 1980, no interior da Folha 

de S.Paulo a hegemonia burguesa não diminuiu com as reformas, mas apenas se 

rearranjou incorporando elementos críticos, sempre alerta e sensível às oposições 

que lhe ameaçavam o domínio, ressignificando seus princípios em seu interior. Assim 

esboçou-se no jornal a gestação de uma “hegemonia alternativa” que desconfigurou 

os propósitos políticos em benefícios de sua estrutura gerencial.  

O desenvolvimento proporcionado pela modernização conservadora da 

economia e da sociedade brasileira atingiu em cheio as artes e a comunicação de 

massa, fazendo com que as ideias e a cultura de esquerda passassem a circular como 

se fossem objetos criados pela própria indústria cultural capitalista. A partir desse 

entendimento, fica claro que os valores de troca subjugaram, para fins de manutenção 

do capitalismo, os valores de uso dos objetos culturais, invertendo o sentido ou 



190 
 

 
 

assimilando-o, a fim de que vinculassem, ao invés de propostas críticas, propostas 

que se enquadrassem à ordem vigente.  

O Projeto Folha subverteu a lógica liberal e leninista, utilizando-se dos 

princípios de cada uma delas para moldá-las conforme sua necessidade de ação. A 

modernização da Folha de S.Paulo, na década de 1980, foi, na verdade, um mosaico 

de princípios norte-americanos com associações aos modos de agir de grupos 

radicais de esquerda, que se utilizou de uma forma de modernização autoritária e 

elitista para empreender as reformas que julgava necessárias no campo jornalístico, 

mas sem perder as amarras com as classes dominadoras do país. Proclamava-se 

como liberal, mas agia como conservadora. O fundamento para a modernização 

vanguardista da Folha se apoiou em estruturas para a manutenção de poder, da 

hegemonia e da força.  

O Projeto Folha inaugurou uma nova tendência no processo de modernização 

do jornalismo brasileiro, não por uma ótica democrático-liberal, como seus 

idealizadores preconizam ter realizado, mas por causa das influências das teorias 

comunistas em sua formulação e execução e por sua conduta autoritária e hierárquica, 

cujo objetivo era passar ao público a imagem da Folha de S.Paulo como um jornal 

moderno, sem que essa retórica necessariamente fosse uma verdade. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA DE PEDRO DEL PICCHIA 
 

Depoimento obtido em 24 de abril 2017 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA TESE DE 

DOUTORAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE (PPGCOM-UFF) 

 

TEMA: JORNALISMO, MODERNIZAÇÃO, FOLHA DE S.PAULO E POLÍTICA 

(ANOS 1980) 

 

Eu posso responder em parte as 10 questões que você me apresenta sobre a 

Folha de S.Paulo. 

 

1. Em que editoria da Folha de S.Paulo o senhor trabalhava na década de 

1980? Em que ano entrou no jornal e até quando trabalhou na empresa? 

Eu fiquei afastado do jornal de 1982 a 1989, justamente quando se deu a implantação 

do projeto Folha. Voltei ao jornal como repórter em 1989 para trabalhar na cobertura 

das eleições presidenciais daquele ano, as primeiras pelo voto direto, dede o início da 

ditadura militar, em 1964. E nessa temporada fiquei trabalhando no caderno especial 

“Eleições 89” e depois no caderno “Dinheiro”, que foi criado nos anos 1990/1991, não 

me recordo exatamente.  

 

2. O senhor fazia parte de algum grupo político, partido ou movimento 

social, entre os anos de 1970 e 1980? Caso a resposta seja afirmativa, quais? 

Entre 1970 e 1980 eu participei de diversos movimentos contra a ditadura militar 

enquanto estive no Brasil e depois apoiei esses movimentos, particularmente, aquele 

em favor da anistia ampla, geral e irrestrita, durante o governo do general Figueiredo 

a partir de Roma, onde atuei como correspondente da Folha de 1978 a 1982. No ano 

seguinte, me desliguei do jornal para trabalhar na área governamental, na Prefeitura 

de São Paulo, com o Prefeito Mário Covas e depois, no Governo do Estado, na gestão 

de Franco Montoro.  
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3. Essa manifestação política influenciava em seu trabalho como 

jornalista dentro da Folha? Como? 

Na época da ditadura, era comum que a participação em partidos e movimentos 

sociais ou políticos contra o regime militar influenciasse muito a atuação da nossa 

geração no exercício do Jornalismo. De certo modo, os próprios jornais, 

especialmente a Folha de S. Paulo, se partidarizaram bastante durante aquele período 

do Governo Militar, culminando essa participação nos grandes movimentos políticos 

e sociais pelas eleições Diretas Já, em 1984, visando o reestabelecimento de eleições 

diretas para a Presidência da República. Entretanto, isso não ocorreu e o sucessor do 

general Figueiredo foi também eleito de forma indireta, pelo chamado Colégio 

Eleitoral, desembocando na escolha de Tancredo Neves para presidente da 

República, que concorreu ao lado de José Sarney como candidato a vice-presidente, 

numa chapa do PMDB apoiada pela recém-criada Frente Liberal, que daria origem 

pouco depois ao PFL - Partido da Frente Liberal. Tancredo Neves veio a falecer antes 

de tomar posse, em 1985, e quem assumiu a Presidência da República foi Jose 

Sarney, com apoio da oposição. E isso já faz parte da História do Brasil. 

 

4. Como ocorreu a implantação do Projeto Folha e do Manual Geral de 

Redação a partir dos anos 1980? 

Precisamente nos anos em que ocorreu a implantação do Projeto Folha e do Manual 

Geral de Redação eu estava afastado do jornal. Quando voltei, em 1989, já reiniciei 

meu trabalho sob as novas regras implantadas, que realmente traziam muitas 

novidades para a redação, às quais tive que me adaptar.  

 

5. Houve demissões? Quantas? Quem foi demitido? Por quê? 

Não posso falar sobre demissões, nem em quantidade e nem nomear quem foi 

demitido, porque estive bem desligado do jornal nesse período de 1982 a 1989, em 

que trabalhei na Prefeitura de São Paulo e no governo do Estado. 

 

6. Como era a relação do jornal com o Sindicato dos Jornalistas de São 

Paulo, em 1980? 
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Tomei conhecimento pelo noticiário da época que houve vários atritos entre o jornal e 

o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, nos quais, por razões óbvias, eu não estive 

envolvido. 

 

7. Como era a relação da diretoria do jornal com os repórteres e editores 

na época da implantação do Projeto Folha? 

Quando voltei ao jornal, em 1989, recebi bastante apoio da diretoria no processo da 

minha adaptação às normas implantadas pelo Projeto Folha, especialmente do diretor 

de Redação, Otavio Frias de Oliveira. Considero que, de modo geral, me adaptei às 

novas normas, procurando cumprir seus mandamentos. Não tive problemas de 

adaptação e participei ativamente da criação e da edição do caderno especial diário 

Eleições 89, cobrindo a disputa para presidência, que desencadeou o segundo turno 

disputado entre Fernando Collor e Lula, com a vitória do primeiro. E de novo, o resto 

é história. 

 

8. A partir do Projeto Folha, como ficaram as relações profissionais dentro 

do jornal? 

Ao voltar para o jornal soube, por conversas de redação, que houve momentos de 

dificuldades nas relações da direção com os profissionais do jornal no período da 

implantação do Projeto Folha. Quando retornei, o que percebi é que isso já estava 

superado e o Projeto Folha devidamente implantado. 

 

9. O senhor acredita que o Projeto Folha foi implantado de forma 

autoritária? Por quê? 

Não tenho comentários a fazer. Não acompanhei essa implantação.  

 

10. O processo de modernização da Folha nos anos 1980 poderia ter sido 

conduzido de outra forma? Como? 

Como todas as mudanças, imagino que o processo que você chama de modernização 

da Folha poderia, sim, ter trilhado outros caminhos, mas não tenho competência para 

analisar o que aconteceu, visto o meu afastamento do jornal naquele período. Gostaria 

apenas de acrescentar que, do meu ponto de vista, a Folha avançou muito e contribuiu 

nos anos 1980/1990 de forma significativa para mudar o modo de se fazer jornal no 
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Brasil. Nesse sentido, acho importante ressaltar o comportamento do jornal, 

diferenciado, nos anos Collor, da posse ao impeachment e antes disso, na campanha 

das Diretas Já.  

Para mim foi uma felicidade e motivo de aprendizado ter participado desses 

dois momentos como jornalista, precisamente naquele veículo.    
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APÊNDICE B - ENTREVISTA DE ALON FEUERWERKER 
 

Depoimento obtido em 05 de abril de 2017 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA TESE DE 

DOUTORAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE (PPGCOM-UFF) 

 

TEMA: JORNALISMO, MODERNIZAÇÃO, FOLHA DE S.PAULO E POLÍTICA 

(ANOS 1980) 

 

1. Em que editoria da Folha de S.Paulo o senhor trabalhava na década de 

1980? Em que ano entrou no jornal e até quando trabalhou na empresa? 

Entrei na Folha de S.Paulo aos 31 anos, em agosto de 1986. Primeiro atuei nas 

editorias de Internacional (Mundo), Economia e Esportes. Depois trabalhei como 

secretário de Redação e repórter especial. Fiz uma série de coisas lá. Saí do jornal 

no final de 1993. Isso começou em 1984. Eu entrei com o processo em andamento.  

 

2. O senhor fazia parte de algum grupo político, partido ou movimento 

social, entre os anos de 1970 e 1980? Caso a resposta seja afirmativa, quais? 

 Sim. Fui militante de dois partidos políticos, inicialmente no Partido Comunista do 

Brasil (PC do B), nos anos 1970, e depois do Partido Comunista Brasileiro (PCB), nos 

anos 1980. Muita militância estudantil foi trabalhar na Folha. Eu me lembro que muita 

gente que, na época, trabalhou no movimento estudantil nos anos 1970 foi trabalhar 

na Folha. 

Não acho que havia um problema da Folha com quem tivesse uma militância, 

ou ao contrário, a Folha procurava trazer quem tivesse um pouco de militância, porque 

poderia aportar intelectualmente com o projeto, sabe. 

O trabalho jornalístico, naquela época, tinha uma característica muito 

importante, que era característica do próprio projeto - a busca da objetividade. Então 

tinham muitos parâmetros técnicos para você seguir. Acho que isso foi até 

relativamente perdido nos últimos tempos. 
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 Então, as pessoas se encaixavam no projeto do jornal. O projeto do jornal não 

era uma colagem de pontos de vista de jornalistas. Ele tinha um projeto claro e era 

um projeto bastante voltado para a ideia de que a técnica pode produzir isenção, ou 

pelo menos isenção num grau, o grau no máximo de isenção que possa haver. Não 

existe isenção absoluta, mas o uso da técnica como um instrumento para a busca da 

isenção. Então, as pessoas chegavam no jornal e se enquadravam. 

 

3. Essa manifestação política influenciava em seu trabalho como 

jornalista dentro da Folha? Como? 

Mas apesar de minhas convicções políticas, elas não influenciavam o meu trabalho 

jornalístico. 

 

4. Como ocorreu a implantação do Projeto Folha e do Manual Geral de 

Redação, a partir dos anos 1980? Esse processo foi uma novidade para a 

redação? Ou já vinham ocorrendo mudanças no jornal, gradativamente? 

Foi uma novidade do Jornalismo, porque vinha de uma tradição de um Jornalismo 

muito partidário. Em que os jornais tinham posições políticas muito claras, e aquilo foi 

uma tentativa de fazer o jornalismo, entre aspas, técnico, que fosse independente das 

posições políticas. Só que isso nunca é alcançado em termos absolutos. Havia uma 

metodologia de trabalho que te permitia fazer essa utilização da técnica em busca da 

isenção.  

(sobre a implantação do projeto)  

A lembrança que eu tinha é que tinha resistência porque você vinha de um 

jornalismo, digamos assim, de estrelas e a proposta da Folha era de um Jornalismo 

quase de operários (hoje nos voltamos ao jornalismo de estrelas com apinhados de 

colunistas, articulistas...) Naquela época, o bom e bonito eram as reportagens. Não 

podia chamar de matéria, tinha um problema na redação, tinha que chamar de 

reportagem. Então a grande preocupação do jornal não era com os articulistas e com 

os analistas. Era com a qualidade do material jornalístico, propriamente dito. Eu não 

peguei a fase de implantação. Quando eu cheguei já era assim.  

 

(Influência do Abramo) 
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Influência na linha editorial do jornal não tinha mais. Quando Otávio assumiu, 

ele assumiu de fato. Ele meio que aposentou a Velha Guarda ali. Então, os antigos 

continuavam ali, mas não era mais um jornal de estrelas. Era um jornal de operários, 

operários muito qualificados, mas operários.   

Naquela época, havia uma grande busca pela objetividade, por parâmetros 

técnicos. E o Projeto Folha trazia essa normatização. Era voltado para as técnicas 

para se produzir isenção. Mas óbvio que sabemos que objetividade e isenção são 

termos muitos subjetivos. Mas o Projeto era uma novidade para o Jornalismo, que 

vinha de uma tradição partidária. Foi uma tentativa de fazer um jornal técnico. Por isso 

tinha resistência. Vínhamos de um jornalismo de estrelas. E o que estava sendo feito 

era uma proposta quase de jornalismo de operários, mas que tínhamos que chamar 

de reportagem. Otávio (Frias Filho) assumiu de fato e meio que aposentou a velha 

guarda. 

“Era um jornal de operários bem qualificados, mas operários.” 

 Foi um período bastante instável. Ganhavam-se e perdiam-se cargos. A 

exigência técnica era grande, mas acredito que o padrão técnico com matérias menos 

criativas, digamos assim, não influenciava na qualidade do produto. Fora feito um 

estabelecimento de padrão. Antes, tudo era mais solto, feito com menos critérios.  

O Projeto foi uma tentativa a ferro e fogo de estabelecer padrões para garantir 

uma objetividade para o leitor. 

 

5. Houve demissões? Quantas? Quem foi demitido? Por quê? 

No tempo em que eu passei lá, as demissões foram ocasionadas por razões 

econômicas e por questões jornalísticas. Eu não vivi demissões político-ideológicas. 

Não me lembro de ter tido isso. Demissões normais. Gente que sai, gente que entra. 

Perseguições políticas? Não lembro de ter havido. Houve demissões. Não saberia lhe 

dizer quantas ou nomes, mas todas por razões técnicas ou jornalísticas. Nunca por 

caráter político. 

 

6. Como era a relação do jornal com o Sindicato dos Jornalistas de São 

Paulo, em 1980? 

Era uma relação muito tensa com o sindicato, principalmente porque a Folha adotou 

uma política de contratar profissionais que não tinham diplomas de jornalistas. Eu era 
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um deles. Inclusive se você for no Supremo Tribunal Federal (STF), na decisão que 

derrubou a obrigatoriedade do diploma para a profissão de jornalista, eu estou citado 

no voto do Gilmar Mendes. Então era uma relação muito tensa, mas o jornal se 

beneficiou dessa coisa de trazer gente que não tinha diploma de jornalista, e foi 

trazendo pessoas que tinham capacidades e conhecimentos muitos diversificados. As 

relações foram muito tensas... Especificamente por causa disso! E, claro, tinham os 

rescaldos da greve de 1979, que deixou cicatrizes, mas como eu não estava em 1979, 

cheguei sete anos depois, eu não tenho como avaliar isso.  

Acho que havia uma grande preocupação do jornal de não haver um viés 

político-partidário, mas sempre havia e continua havendo. Porém, você tinha que ser 

vigilante dentro da produção jornalística, mas não havia uma coisa específica, tipo 

precisamos evitar que os comunistas ou que os petistas tomem conta do jornal. Não 

era isso. Era uma preocupação mais com evitar que a cobertura do jornal fosse 

excessivamente influenciada pelos pontos de vista das pessoas que efetivamente 

estavam fazendo o jornal.  

(E você acha que conseguiu com esse projeto?)  

Acho que sim. Eles conseguiram fazer isso, naquela época. Eu me lembro que 

a preocupação da direção do jornal era não deixar enviesar a cobertura em função 

das posições político-ideológicas de quem estivesse na cobertura.   

Trouxeram gente de várias formações, para melhorar a qualidade da notícia. 

Eu, por exemplo, estou citado no processo do Superior Tribunal Federal (STF), por 

Gilmar Mendes. Outra preocupação era a de trazer pessoas que não tivessem uma 

visão político-partidária, para se evitar influências políticas. Isso era uma grande 

preocupação, na época.   

 

7 - Como era a relação da diretoria do jornal com os repórteres e editores, 

na época da implantação do Projeto Folha? 

 

 

8 - A partir do Projeto Folha, como ficaram as relações profissionais 

dentro do jornal? 
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Foi um período bastante instável, porque as pessoas ganhavam e perdiam os cargos 

numa velocidade grande, e havia uma exigência técnica muito grande. Havia uma 

grande atenção técnica ao produto.  

(Houve uma perda técnica? Ficou muito engessado?) 

Não acho. Eu sei que tem gente que pensa assim, mas vou te dar um exemplo. 

Um dos jornais que têm os textos mais bem feitos do mundo é o New York Times, e 

você vê ali que há um padrão técnico. O padrão técnico não tem uma contradição 

técnica fundamental com a qualidade do produto. Ao contrário: se você tiver um 

padrão técnico, isso vai te ajudar a fazer um produto de boa qualidade. Eu acho que 

hoje o jornal é muito mais bem feito do que o jornal que fazíamos naquela época, na 

minha opinião. Tecnicamente muito melhor. Acho que isso se deve ao fato de que, 

naquela época, 30 anos atrás, você estabeleceu um padrão técnico do qual o jornal 

foi evoluindo.  

(Então você acha que foi importante o estabelecimento desse padrão para 

o que vinha ocorrendo antes?)  

Sim. Importantíssimo... Não era político-partidário, era mais solto. Tinha menos 

critérios, menos condicionantes técnicos. Em nenhum momento eu estou dizendo que 

o jornal transitou de uma coisa política para uma coisa supostamente apolítica. Porque 

isso era a modernidade do jornalismo.  

O que houve foi a tentativa de implantação, a ferro e fogo, de determinados 

padrões técnicos, porque isso era a modernidade do jornalismo. Era romper com o 

subjetivismo, era romper com o “achismo”, era romper com o “opinionismo” e tentar 

apresentar uma realidade objetivamente para o leitor. Esse era o esforço todo. 

Era uma relação bem hierarquizada, bastante vertical. Os chefes mandavam e 

os outros obedeciam.  

 

9. O senhor acredita que o Projeto Folha foi implantado de forma 

autoritária? Por quê? 

Você leu o livro “A Regra do Jogo”, de Cláudio Abramo? Tem uma passagem lá que 

diz o seguinte: “Não cometa o erro de querer fazer a revolução no jornal dos outros”. 

(Não sei se foram essas palavras), mas o jornal tem dono. Se foi implantado de uma 

forma autoritária ou não, isso para mim não é muito relevante, porque o jornal tem 

dono. Ele decide o que vai fazer no jornal. E daí, se você estiver feliz com o que está 



212 
 

 
 

acontecendo, você fica. Se você não está feliz, você vai embora. Eu tenho uma visão 

muito objetiva sobre isso. No capitalismo, quem é dono dos jornais são os capitalistas. 

Então eles decidem. Se eles quiserem a opinião das pessoas que trabalham no jornal, 

eles vão pedir. Se eles não pedirem, não é um direito seu. A empresa não é sua, o 

jornal não é seu, entendeu? Não sei se essa minha visão é simplista demais, mas é 

como eu vejo.  

 Não é uma questão de direito e de dever. Os jornais têm donos, e são eles que 

decidem quem fica ou quem vai embora. 

 

10. O processo de modernização da Folha nos anos 1980 poderia ter sido 

conduzido de outra forma? Como? 

Todo o processo de mudança é conduzido com base na força. Dificilmente você 

consegue um consenso pela mudança, porque as pessoas que deveriam participar 

desse consenso estão acomodadas naquela situação. Então se você vai mudar, você 

tem que mudar de alguma maneira, com o uso da força. Então, você me pergunta se 

foi autoritário. Autoritário é um adjetivo. Eu tenho dificuldades com adjetivos.  

(Quanto autoritário de 0 a 100?)  

Não sei, não sei... Eu sei o seguinte: ela foi feita com base na autoridade que 

o dono do jornal, que no caso era Otávio Frias Oliveira, delegou ao diretor de redação, 

que era Otávio Frias Filho. Ele tinha essa autoridade, e ele executou. Se ele executou 

de uma forma mais autoritária, ou menos autoritária, eu sinceramente, acho que é 

uma avaliação subjetiva. Ai é de cada um, como se sentiu. Eu não tenho como avaliar 

isso.  

Não acho que foi autoritária, mas foi exercida com base na autoridade que o 

dono do jornal delegou para o diretor do jornal. E ele executou o projeto como achava 

que deveria executar. Quem participou, participou da maneira como pôde participar 

ou como foi capaz de participar. Não vejo como autoritária.  

Se vai mudar, de alguma maneira, o trabalho é desenvolvido no campo da 

força, pois as pessoas estão acomodadas no antigo sistema. É natural. Portanto, esse 

processo de avaliar como autoritário ou não é muito subjetivo. O que eu acho é que o 

Projeto foi exercido com base na autoridade do dono do jornal. Acredito que o projeto 

foi desenvolvido da forma como deveria ter sido feita. Há muitas especulações, que 

ficam na base argumentativa que quem as interpreta.   
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APÊNDICE C – ENTREVISTA DE VALDO CRUZ 
 

Depoimento em 07 de abril de 2017 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA TESE DE 

DOUTORAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE (PPGCOM-UFF) 

 

TEMA: JORNALISMO, MODERNIZAÇÃO, FOLHA DE S.PAULO E 

POLÍTICA (ANOS 1980) 

 

1. Em que editoria da Folha de S.Paulo o senhor trabalhava na década de 

1980? Em que ano entrou no jornal e até quando trabalhou na empresa?  

Entrei na Folha de S.Paulo em maio de 1988. Trabalhava na sucursal de Belo 

Horizonte (MG), na editoria de Economia. Anos mais tarde fui trabalhar em Brasília, 

onde permaneço até hoje. Por aqui passei pelas editorias de Economia e Política. Fui 

repórter especial, chefe de redação e diretor de sucursal. Saí da empresa em fevereiro 

deste ano (2017). Foram 29 anos trabalhando no jornal. Participei de praticamente 

todos os processos de modernização do jornal, contribuindo para a elaboração e 

execução dos projetos.   

 

2. O senhor fazia parte de algum grupo político, partido ou movimento 

social, entre os anos de 1970 e 1980? Caso a resposta seja afirmativa, quais? 

Não, nunca fiz parte de nenhum grupo político, partido ou movimento social.  Nunca 

misturei partidarismo e jornalismo.  

 

3. Essa manifestação política influenciava em seu trabalho como 

jornalista dentro da Folha? Como? 

Não. Essa resposta está ligada diretamente com a resposta anterior.  

 

4. Como ocorreu a implantação do Projeto Folha e do Manual Geral de 

Redação a partir dos anos 1980? Esse processo foi uma novidade para a 

redação? Ou já vinham ocorrendo mudanças no jornal, gradativamente? 
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Quando eu entrei no jornal, o Projeto Folha já estava praticamente consolidado. Não 

participei de sua implantação, propriamente dita. Mas acredito que tanto o Manual, em 

sua elaboração, quanto o Projeto Folha procuraram tratar o jornalismo de forma a 

profissionalizá-lo, sistematizá-lo, dar orientações básicas, seguir uma linha básica de 

critérios. Antes, tudo ocorria de forma meio amadora. Havia um certo romantismo na 

profissão, sem muito profissionalismo.  

 

5. Houve demissões? Quantas? Quem foi demitido? Por quê? 

Esse processo ocorreu antes da minha entrada. Eu não estava no jornal nessa época.  

 

6. Como era a relação do jornal com o Sindicato dos Jornalistas de São 

Paulo, em 1980? 

O jornal não tinha relação com o sindicato. Havia relações pessoais de classe, 

mas, para mim, nossa categoria sempre foi muito desorganizada. Eu, particularmente, 

não tenho boa relação com o sindicato. Não tenho afinidade.  

 

7. Como era a relação da diretoria do jornal com os repórteres e editores 

na época da implantação do Projeto Folha? 

Era uma relação de hierarquia. Vinda de quem mandava para quem obedecia, mas 

nunca achei o Otávio (Otávio Frias Filho) autoritário. Ele discutia as questões com os 

editores. Sempre tive uma boa relação com ele, mas, de fato, eu não estava em São 

Paulo. Sempre fiquei fora desse circuito.  

 

8. A partir do Projeto Folha, como ficaram as relações profissionais dentro 

do jornal? 

O Projeto Folha sistematizou toda uma relação profissional e de trabalho. Antes de 

sua implantação, tudo era muito desorganizado, romântico, sem muito método ou 

parâmetro. A Folha instituiu uma visão mais profissional do trabalho jornalístico. Muito 

do que fora feito naquela época fora incorporado pelos outros jornais.  

(O senhor saberia dar exemplos do que foi incorporado pelos outros jornais e 

das inovações do projeto?)  

Agora, de cabeça, não teria como lembrar especificamente quais foram essas 

inovações.  
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9. O senhor acredita que o Projeto Folha foi implantado de forma 

autoritária? Por quê? 

Não vejo e não via o Otavio (Frias Filho) como um chefe autoritário. Sempre o via 

como uma pessoa séria e responsável, que nos dava o direito de discordar de suas 

opiniões. O processo não foi ditatorial, mas houve muita turbulência. O projeto não foi 

bem recebido, pois o que é ousado, o novo, sempre provoca desconforto, mas em 

minha opinião, passados tantos anos, vejo que o projeto e suas consequências foram 

bem-sucedidas.  

 

10. O processo de modernização da Folha nos anos 1980 poderia ter sido 

conduzido de outra forma? Como? 

Como já lhe falei, há muito romantismo envolvido nesse discurso e em torno do 

projeto. Não acredito que as ações que foram implantadas pudessem ter sido 

desenvolvidas de outra forma. Onde há mudanças, há resistência. Mas tudo 

transcorreu como tinha que ser.   
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APÊNDICE D – ENTREVISTA DE CLOVIS ROSSI 
 

Respostas enviadas por e-mail em 28 de março de 2017 

(Foram feitos contatos via telefone anteriormente, e só respondidas 

essas questões). 

 

QUESTIONÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA TESE DE 

DOUTORAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE (PPGCOM-UFF) 

 

TEMA: JORNALISMO, MODERNIZAÇÃO, FOLHA DE S.PAULO E POLÍTICA 

(ANOS 1980) 

 

1. Em que editoria da Folha de S.Paulo o senhor trabalhava na década de 

1980? Em que ano entrou no jornal e até quando trabalhou na empresa? 

Eu fui correspondente do jornal em Buenos Aires de 1981 a 1983 e, depois, repórter 

especial, subordinado à secretaria de Redação. Entrei para a Folha em 1980 e 

trabalho até hoje nela. 

 

2. O senhor fazia parte de algum grupo político, partido ou movimento 

social, entre os anos de 1970 e 1980? Caso a resposta seja afirmativa, quais?   

Não. 

 

3. Essa manifestação política influenciava em seu trabalho como 

jornalista dentro da Folha? Como? (Pergunta prejudicada pela resposta anterior). 

 

4. Como ocorreu a implantação do Projeto Folha e do Manual Geral de 

Redação a partir dos anos 1980? Esse processo foi uma novidade para a 

redação? Ou já vinham ocorrendo mudanças no jornal gradativamente? 

 

5. Houve demissões? Quantas? Quem foi demitido? Por quê?  
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6. Como era a relação do jornal com o Sindicato dos Jornalistas de São 

Paulo, em 1980? 

 

7. Como era a relação da diretoria do jornal com os repórteres e editores 

na época da implantação do Projeto Folha? 

 

 

8. A partir do Projeto Folha, como ficaram as relações profissionais dentro 

do jornal? 

  

 

9. O senhor acredita que o Projeto Folha foi implantado de forma 

autoritária? Por quê? 

 

 

10. O processo de modernização da Folha nos anos 1980 poderia ter sido 

conduzido de outra forma? Como? 
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ANEXO A – PROJETO EDITORIAL 1984103 
 

A Folha depois da campanha Diretas-já 

 

CREDIBILIDADE EXIGE RESPONSABILIDADE 

A campanha Diretas-já faz parte da História brasileira. Faz parte, também, da 

história da Folha, que aderiu à campanha em novembro do ano passado e foi o 

primeiro grande meio de comunicação a fazê-lo. De novembro até a votação da 

emenda Dante de Oliveira, em abril, o jornal experimentou uma mobilização interna 

sem precedentes. Externamente, disseminou e consolidou o prestígio público 

acumulado nos anos anteriores. Impôs-se, ao país inteiro, como uma das principais 

forças formadoras de opinião pública. Conquistou um importante crédito de confiança 

junto à sociedade civil. Antes da campanha, era difícil ignorar a Folha; depois dela, 

tornou-se impraticável. 

Esse desenvolvimento aumenta nossas responsabilidades. Depende do nosso 

trabalho levar a Folha até a sua maturidade jornalística ou fazê-la regredir, 

desperdiçando uma oportunidade talvez única. Temos em nosso favor a ausência de 

preconceito, uma posição política aberta e que encontra ampla ressonância na opinião 

pública, uma disposição para crescer e mudar e ainda a relativa estagnação em que 

se acha a maioria dos demais grandes jornais. Sobretudo, temos atrás de nós uma 

empresa economicamente sólida, financeiramente saudável e que vem adotando uma 

atitude crescentemente agressiva no setor publicitário e comercial. É a situação 

privilegiada da empresa que tem assegurado a autonomia política e a contundência 

editorial da Folha. 

Temos contra nós graves problemas de estrutura jornalística. A empresa tem 

feito investimentos nessa área, e o exemplo mais notável nesse sentido é a criação 

da reportagem especial. Não somente na reportagem especial, mas na Folha como 

um todo trabalha hoje um número expressivo de jornalistas talentosos, capazes e 

dedicados. Não obstante, enfrentamos dificuldades sérias. Nossos serviços noticiosos 

são ainda precários, a qualidade das nossas edições é muito flutuante, há altos e 

baixos no interior de cada edição. 

                                            
103 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/institucional/linha_editorial.shtml>. Textos foram transcritos 

como foram escritos em sua forma original. (CRISTÓVÃO, 2012, p. 252-258) 

http://www1.folha.uol.com.br/institucional/linha_editorial.shtml
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A fase de instalação do sistema de vídeo está praticamente encerrada, e com 

sucesso. Mas o fluxo interno, desde as fontes de produção até a impressão, é cheio 

de percalços e irregularidades. Não conseguimos cumprir o cronograma imposto pelas 

exigências industriais e da circulação. Nossos mecanismos de controle sobre o padrão 

técnico do material editado são falhos: é raro que uma edição da Folha não apresente 

erros grosseiros de informação e de edição. 

Assoberbados pelo acúmulo de trabalho, que às vezes conduz quase à 

exaustão física e psicológica, os jornalistas que ocupam cargos de chefia estão 

excessivamente absorvidos pela rotina e pelos problemas do dia a dia, sem tempo - e 

frequentemente sem ânimo - para atacar os problemas de estrutura, que são a 

verdadeira causa dos problemas diários. 

Nossos critérios ainda são muito heterogêneos e, além disso, é comum faltar 

orientação editorial para repórteres ou redatores, que se ressentem da falta de 

instruções precisas e uniformes. Finalmente - e apesar das constantes substituições 

de pessoal, responsáveis em parte por uma certa turbulência que intranquiliza a 

Redação -, ainda há um número considerável de jornalistas cuja qualificação 

profissional não está à altura das exigências colocadas pelo Projeto da Folha. Não há 

tempo nem condições materiais para adestrá-los e prepará-los adequadamente; terão 

que ser substituídos. A empresa terá que investir para viabilizar essas substituições e 

para remunerar melhor a maioria que permanecerá. 

 

A BUSCA DO JORNALISMO MODERNO E APARTIDÁRIO 

O Projeto em curso na Folha teve origem em discussões que iniciaram por volta 

de 1974; há dez anos, portanto. O modelo de jornalismo que este Projeto advoga está 

claramente delineado em dois documentos sucessivamente produzidos no âmbito do 

Conselho Editorial: "A Folha e alguns passos que é preciso dar" (junho, 1981) e 

"A Folha em busca do apartidarismo, reflexo do profissionalismo" (março, 1982). O 

crescimento contínuo do prestígio, da credibilidade e da influência da Folha constitui 

um sintoma inequívoco de que este Projeto está correto. Temos um mandato expresso 

de quase 300 mil compradores de jornal, renovado a cada dia nas bancas e na não-

suspensão das assinaturas, para levar esse Projeto adiante. É em nome dos quase 

900 mil leitores reais, que estão por trás daqueles 300 mil, que fazemos a Folha. É o 

mandato conferido implicitamente por eles e que eles podem cassar a qualquer dia 
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que legitima as nossas decisões. As ideias gerais que norteiam o modelo de 

jornalismo que vimos procurando pôr em prática estão condensadas a seguir. Trata-

se de um jornalismo crítico, pluralista, apartidário e moderno. 

 

Crítico - Não basta relatar os fatos, é preciso expô-los à crítica.  

Por definição, qualquer fato jornalístico é objeto da crítica jornalística. Pode ser a 

crítica propriamente dita, como, por exemplo, no editorial ou no artigo assinado. Pode 

ser a crítica realizada por meio da interpretação do fato e da análise de suas causas 

e consequências, como na reportagem ou no texto de apoio assinado. Pode ser a 

crítica que o repórter realiza quando compara fatos, estabelece analogias e veicula 

diferentes versões sobre um mesmo fato. Todo fato comporta mais de uma versão; a 

verdade pode emergir da contradição entre diferentes versões. Não é errado publicar 

versões contraditórias; errado é o jornal ou o jornalista fazer-se de árbitro da verdade 

e impedir uma ou várias versões de chegar até o leitor. O tom de crítica - serena e 

fundamentada - deve permear o jornal da primeira à última página. Não somos 

jornalistas para elogiar, mas para criticar. 

Pluralista - A sociedade é plural; há sempre interesses e pontos de vista em 

conflito. O melhor serviço público que um jornal não-partidário pode fazer é tornar essa 

realidade transparente; é reproduzir, em suas páginas, e na proporção mais exata 

possível, a forma pela qual as divergências se distribuem no interior da opinião 

pública. Isto não significa que o jornal se abstém, que não toma posição, que é 

"neutro" - nada disso. Mas o jornal não quer impor suas opções ao leitor, não quer 

aprisioná-lo numa camisa de força ideológica, não quer tiranizá-lo. Vamos deixar que 

as dissonâncias corram soltas, vamos estimular a polêmica, vamos tornar tudo - 

inclusive o próprio jornal - cada vez mais visível, mais público e mais transparente 

para o leitor. Ele que decida de acordo com o seu próprio interesse, que ele sabe 

avaliar muito melhor do que nós. 

Também o pluralismo deve permear o jornal do começo ao fim. As reportagens 

precisam relatar os vários pontos de vista das pessoas envolvidas com o fato; ao 

pautar artigos, devem balancear-se tendências diferentes e, se possível, opostas; 

idem ao se pautarem debates, entrevistas, etc. 

Apartidário - A Folha é grande o suficiente e abarca um número suficientemente 

alto de leitores para que pudesse ser um jornal partidário; uma opção partidária 
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significaria, hoje, reduzir nosso impacto sobre a opinião pública e autocondenarmo-

nos ao isolamento. Ser um jornal partidário é ser um jornal organicamente vinculado 

a um partido político, a uma tendência ideológica, a um grupo econômico, a um 

governo, a um líder. Não temos, felizmente, qualquer vinculação desse tipo. Mas ser 

um jornal apartidário não significa ser um jornal que não toma partido. Pelo contrário, 

a Folha faz questão de tomar partido no maior número possível de temas. Mas não 

tomamos partido mecanicamente; não fazemos, para utilizar uma expressão de 

origem diplomática, "alinhamentos automáticos". Cada questão é uma questão, e nós 

tomamos partido em relação a ela especialmente, não em relação à estratégia geral 

de quem a propõe, seja um partido, um grupo, etc. 

Moderno - O sentido de moderno é, no caso, bem concreto. Jornalismo 

moderno na medida em que se propõe a introduzir, na discussão pública, temas que 

até então não tinham ingresso nela. Na medida em que põe em circulação novos 

enfoques, novas preocupações, novas tendências. O principal objetivo do nosso 

trabalho é formar, entre nós, uma opinião pública esclarecida, crítica e atuante.  

 

PRECISAMOS ATACAR OS PROBLEMAS 

Precisamos identificar e atacar diretamente os problemas de estrutura. Antes 

de tudo, temos que uniformizar nossos critérios editoriais e técnicos. Está 

praticamente concluído o Manual Geral de Redação. Ele é fruto de um processo que 

se estende desde o final do ano passado. 

Um esboço originário, solicitado pelo Conselho Editorial à direção da Sucursal 

do Rio, foi longamente desenvolvido pela equipe que no início deste ano integrava a 

Direção de Redação (editor-responsável, secretário do Conselho e secretário de 

Redação). Foram pedidas críticas e sugestões à chefia da Agência, aos editores, à 

cúpula da Sucursal de Brasília, aos repórteres especiais e a alguns colaboradores do 

jornal. 

Não se trata de um evangelho editorial. Trata-se de uma base de referência 

que traduz uma visão uniforme sobre os vários problemas da atividade jornalística. 

Organizado sob a forma de centenas de verbetes práticos, o Manual Geral vai 

sustentar as nossas discussões e decisões com a objetividade do texto escrito, que 

substituirá a subjetividade das opiniões pessoais. 
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É consenso que o ponto frágil da Folha é a informação. Precisamos informar 

mais e melhor. Temos que publicar textos mais corretos, mais objetivos, mais 

concisos, mais claros, mais completos e, sobretudo, mais exatos. A chefia da Agência 

está concentrando esforços numa verdadeira batalha pela exatidão em todos os 

níveis. Esta é a tarefa prioritária. É imprescindível que todos nós estejamos 

firmemente engajados nela. 

Os companheiros que ocupam cargos de chefia na redação e sucursais devem 

dedicar menor tempo e atenção aos trabalhos da rotina diária, os quais devem ser 

delegados a subordinados que possam responder pelas consequências da execução. 

Em contrapartida, os que exercem aquelas funções de chefia precisam voltar-se para 

o que estamos chamando de problemas estruturais. 

Precisam orientar mais suas respectivas equipes, expondo os objetivos e 

discutindo as falhas ocorridas. Precisam utilizar a imaginação para impulsionar o 

trabalho de pauta e para conceber novos enfoques em relação ao noticiário. Precisam 

planejar antecipadamente as suas edições e estabelecer esquemas alternativos a 

serem adotados, caso o planejamento fracasse ou novos fatos determinem que ele 

seja modificado ou simplesmente abandonado - não está errado mudar o que se 

planejou; errado é não ter planejado nada. 

Precisam, ainda, agilizar o relacionamento entre as editorias e a reportagem, 

sucursais e correspondentes. Precisam, também, investir jornalisticamente em alguns 

assuntos, que considerem promissores, em detrimento de outros, que merecerão 

apenas registro no jornal. É necessário audácia editorial para apostar nesta pauta e 

minimizar aquela outra, assim como é preciso determinação para recusar trabalhos 

de qualidade insatisfatória, para punir erros cometidos e para, em última instância, 

substituir profissionais. 

Quem exige esse zelo rigoroso é o interesse do leitor, ele próprio cada vez mais 

exigente. Nós não temos alternativa, exceto a intransigência técnica. Os 

companheiros que não exercem cargos de chefia precisam investir constantemente 

em seu próprio desenvolvimento profissional. Embora as estruturas da carreira 

jornalística sejam mal organizadas na nossa redação e apesar de existirem desníveis 

muito pronunciados na nossa estrutura salarial, a Folha é reconhecidamente 

permeável. Para que "se tenha futuro na Folha" não se requer experiência, nem 

"muitos anos de casa" ou de idade, nem se pedem atestados ideológicos a quem quer 
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que seja. Os companheiros que não exercem cargos de chefia devem defender seus 

interesses pessoais sem favor dela. Devem brigar por suas pautas, devem discutir 

abertamente com suas chefias, devem tomar conhecimento e questionar a avaliação 

que é feita, mensalmente, acerca de seu próprio desempenho. 

Devem procurar aprender e se aperfeiçoar profissionalmente. Devem mostrar, 

na prática, a qualidade de seu trabalho e argumentar-se, no trabalho e no debate. 

A Folha estimula a polêmica em todos os níveis, salvo o da execução. A Folha é o 

meio de comunicação menos conservador de toda a grande imprensa brasileira. É o 

que mais tem se desenvolvido nestes anos. É o mais sensível aos movimentos da 

opinião pública e é também o mais ágil. Politicamente é o mais arrojado. É com certeza 

o que encontra maior repercussão entre os jovens. Foi o que primeiro compreendeu 

as possibilidades da abertura política e o que mais se beneficiou com ela, beneficiando 

a democratização. É o jornal pelo qual a maioria dos intelectuais optou. É o mais 

discutido nas escolas de Comunicação e nos debates sobre a imprensa brasileira. 

Está no rumo certo, graças à lucidez e à competência dos que dirigem a empresa e 

graças ao trabalho jornalístico que conseguimos desenvolver até aqui. 

Contamos agora com o respaldo da Folha da Tarde, que continuará sendo um 

jornal diverso da Folha, mas que passa a atuar ao nosso lado, segundo uma estratégia 

comum, que prevê uma relação de complementaridade entre ambas. Do 

prosseguimento firme do nosso trabalho depende a meta mais alta: fazer da Folha o 

principal jornal do país e dos profissionais que nela trabalham os mais valorizados e 

respeitados de toda a categoria.  



224 
 

 
 

ANEXO B - Listagem das matérias do banco de dados da Folha de S.Paulo 

 

A ALMA do negócio. Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 fev. 2016. Especial Caderno 
3, p.50-51 (95 Anos). 

AGENTES da Receita e da Polícia pressionam jornal. Folha de S. Paulo, São 
Paulo, 24 mar. 1990. 

APRENDENDO Jornalismo. Folha de S. Paulo, São Paulo, 7 mai. 1982. Editorial. 

ATO pelas Diretas leva 15 mil à Praça Charles Miller. Folha de S. Paulo, São Paulo, 
28 nov. 1983. p.4, da Editoria de Política.  

ATRÁS da receita. Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 fev. 2016. Especial Caderno 1, 
p.4-5 (95 Anos).  

9,5 ANOS marcos na história da Folha. Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 fev. 2016. 
Especial Caderno 3, p.70 (95 Anos). 

81 ANOS da Folha, veja o que fizemos para nossos leitores apenas no último ano. 
Folha de S. Paulo, São Paulo, 8 mar. 2002. 

70 ANOS de Folha, com poemas e desenhos a laser. Folha de S. Paulo, São Paulo, 
24 fev. 1991. 

60 ANOS, “Folha” reúne colaboradores. Folha de S. Paulo, São Paulo, 21 fev. 
1981. 

50 ANOS de História e de Jornal. Folha de S. Paulo, São Paulo, 14 fev. 1971. 

HÁ 40 ANOS surgia a Folha da Manhã. Folha de S. Paulo, São Paulo, 1 jul. 1965. 

15 ANOS de avanços tecnológicos. Folha de S. Paulo, São Paulo, 29 abril 1998. 

APOIO a Diretas amplia peso político do jornal: direção percebe inclinação da 
sociedade por mudanças e decide fazer campanha. Folha de S. Paulo, São Paulo, 
18 fev. 2001. Especial, p.5. (80 Anos). 

O BARÃO da Limeira. Folha de S. Paulo, São Paulo, ago. 2002. Imprensa Carta do 
Editor.  

CAMPANHA começa a inviabilizar candidaturas oficiais. Folha de S. Paulo, São 
Paulo, 25 abr. 1984. Editoria de política, p. 10. 

CARTILHA oficial deu razão à Folha, diz Gandra. Folha de S. Paulo, São Paulo, 27 
mar. 1999. De reportagem local. 

CIRCULAÇÃO diária média dos principais jornais do mundo. Folha de S. Paulo, 
São Paulo, 18 fev. 2001. Especial, p.31. (80 Anos). 
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CLAMOR vê indiciamento como repressão à “Folha”. Folha de S. Paulo, São Paulo, 
8 fev. 1981. O indiciamento do jornalista Boris Casoy. 

COLUNISTAS e chargistas da Folha revelam seu dia a dia e falam de sua relação 
com o jornal. Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 fev. 2001. Especial, p.13. (80 Anos). 

COLUNISTAS e chargistas da Folha recordam seus primeiros dias no jornal e 
contam histórias de seu cotidiano. Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 fev. 2001. 
Especial, p.12. (80 Anos). 

COMÍCIO reúne 25 mil na capital do Piauí. Ricardo Kotscho. Folha de S. Paulo, São 
Paulo, 14 fev. 1984. Editoria de Política. Caderno 1, p. 4. 

COMO foi o ataque terrorista às caminhonetas da Folha. Folha de S. Paulo, São 
Paulo, 22 set. 1971. 

COMUNICAÇÃO pode ficar em debate por 3 anos. Folha de S. Paulo, São Paulo, 
06 mai. 1982. p.20.  

CRONOLOGIA. Folha de S. Paulo, São Paulo, fev. 2000. Folha por Folha. 

DEFESA das Diretas fixou identidade da Folha. Folha de São Paulo, São Paulo, 23 
nov. 2003. 

DESSA eu não me esqueço. Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 fev. 2016. Especial 
Caderno 3, p.68 (95 Anos). 

EM FAVOR do método. Folha de S. Paulo, São Paulo, 29 set. 1984. Ilustrada. P4. 

ESSES não se omitiram. Editorial. Folha de S. Paulo, São Paulo, 23 jan. 1963. 

ESPÍRITO de empresa e jornal moderno. Folha de S. Paulo, São Paulo, 19 fev. 
1966. 

EXTINGUE-SE a coligação de interesses entre a rádio Excelsior e as “Folhas”: 
deliberação tomada em assembleia geral da Empresa Folha da Manhã S/A. Folha 
de S. Paulo, São Paulo, 7 abr. 1952. Folha da Manhã. 

O FATO: 24 horas. Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 fev. 2001. Especial, p.10. (80 
Anos). 

FAZENDO da notícia poesia (Notícias que escondem poesia). Folha de S. Paulo, 
São Paulo, 28 fev. 2016. Especial Caderno 4, p.78 (95 Anos). 

FOLHA abre arquivo on-line. Jornal ANJ. out. 1994. 

FOLHA adota o sistema alfanumérico em sua paginação. Folha de S. Paulo, São 
Paulo, 11 nov. 1986. Da reportagem local.  

FOLHA circulou pela primeira vez há 70 anos. Folha de S. Paulo, São Paulo, 19 fev. 
1991. Da reportagem local. 
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FOLHA completa reforma gráfica nesta edição. Folha de S. Paulo, São Paulo, 4 
mar. 1990. 

FOLHA da manhã. Folha de S. Paulo, São Paulo, 30 nov. 1956. Folha da Noite. 

FOLHA faz hoje 60 anos. Folha de S. Paulo, São Paulo, 19 fev. 1981. 

GÊNESE das Folhas: a História da “Folha da Noite” contada por um de seus 
fundadores. Folha de S. Paulo, São Paulo, set. 1955. APISP. 

GOSTO e não gosto na Folha: personalidades falam de suas preferências e 
divergências em relação ao jornal. Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 fev. 2001. 
Especial, p.16 (80 Anos). 

GOVERNO e oposição jogam tudo na votação de amanhã. Folha de S. Paulo, São 
Paulo, 24 abr. 1984. Editoria de Política, p. 5. 

A HISTÓRIA manda notícias: livro reúne 80 anos de História do Brasil contados a 
partir do publicado pela Folha. Folha de S. Paulo, São Paulo, 16 fev. 2002. Da 
reportagem local. 

A HISTÓRIA na crueza do fato diário e na vida de um jornal. Folha de S. Paulo, São 
Paulo, 11 fev. 1971.  

HISTÓRIAS desdobradas. Furo Bom. Noventa e cinco reportagens que ajudaram a 
mudar o rumo das coisas. Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 fev. 2016. Especial 
Caderno 5, p.98 (95 Anos). 

LEITOR tem renda e escolaridade altas. Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 fev. 
2001. Especial, p.21 (80 Anos). 

MANUAL longo em teoria e curto na prática. Folha de S. Paulo, São Paulo, 29 set. 
1984. Primeira Leitura. Ilustrada. p,4. 

A NAÇÃO Frustrada! Apesar da maioria de 298 votos, faltaram 22 para aprovar as 
Diretas. Folha de S. Paulo, São Paulo, 26 abr. 1984. Manchete principal, p.1. 

NO JORNALISMO uma postura de vanguarda. Folha de S. Paulo, São Paulo, 29 
set. 1984. Primeira Leitura. Ilustrada. p.4. 

NOVA diretoria da FSP: “Creio no Brasil e no seu futuro”. Folha de S. Paulo, São 
Paulo, 13 ago. 1962. 

NOVAS dimensões da notícia. Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 fev. 2016. Especial 
Caderno 3, p.52 (95 Anos). 

NO 1º NÚMERO, o medo de robôs. Folha de S. Paulo, São Paulo, 4 mai. 1988. Da 
redação. 

OITO décadas de história da Folha, do Brasil e do Mundo. Folha de S. Paulo, São 
Paulo, 18 fev. 2001. Especial p.26-27. (80 Anos). 
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OUSADIA editorial atraiu novas ações de publicidade. Folha de S. Paulo, São 
Paulo, 28 fev. 2016. Especial Caderno 3, p.58 (95 Anos). 

O PARADOXO da mídia. Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 fev. 2016. Especial 
Caderno 1, p.2 (95 Anos).  

PARA quê? Editorial. Folha de S. Paulo, São Paulo, 14 mar. 1964.  

PIONEIRISMO tecnológico começou na década de 1960. Folha de S. Paulo, São 
Paulo, 25 fev. 1996. Caderno Especial, p.8-9. 

POR QUE erramos. Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 fev. 2016. Especial Caderno 
3, p.64 (95 Anos). 

A PRIMEIRA notícia. Folha de S. Paulo, São Paulo, 6 jun. 1966. 

PROGRAMA correto, mas com excesso de verbalização. Folha de S. Paulo, São 
Paulo, 29 set. 1984. Primeira Leitura. Ilustrada. p.5. 

REESTABELECIDO o acesso das “Folhas” às Repartições Públicas do Estado. 
Folha de S. Paulo, São Paulo, 15 dez. 1956. 

SEM rabo preso. Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 fev. 2016. Especial Caderno 1, 
p.6 (95 Anos).  

TAL pai, tal filho. Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 fev. 2001. Especial, p.8 (80 
Anos). 

TODA a imprensa procedeu como a Folha. Folha de S. Paulo, São Paulo, 25 mar. 
1990. Fascismo Plano Collor: Da reportagem local.  

TOLEDO, Roberto Pompeu de. Um sabor que se renova todos os dias: a Folha de 
S.Paulo apostou em mudanças e na juventude e se tornou o jornal mais lido e 
interessante da cidade. Folha de S. Paulo, São Paulo, 25 set. 2009. Reportagem de 
Capa. 

A UM Passo das Diretas. Folha de S. Paulo, São Paulo, 17 abr. 1984. Editorial. 
Opinião, p. 2. 

UM autorretrato fragmentado, que perdeu a nitidez. Folha de S. Paulo, São Paulo, 
29 set. 1984. Primeira Leitura. Ilustrada. p.5. 

VERSO LIVRE. Sabatina: a Folha é PT ou PSDB? Plural e Profissional Folha de S. 
Paulo, São Paulo, 28 fev. 2016. Especial Caderno 4, p.74 (95 Anos). 

VOTAÇÃO é hoje, mas Brasília aprovou ontem as diretas. Folha de S. Paulo, São 
Paulo, 25 abr. 1984. Editoria de Política, p. 6. 

 



228 
 

 
 

ANEXO C – PROJETO EDITORIAL 1985-1986, JULHO DE 1985104 
 

Novos rumos 

 

DEPOIS DA REDEMOCRATIZAÇÃO 

A implantação de um regime democrático mudou muita coisa no país. O espaço 

público, antes fechado e dicotômico, abriu-se em matizes sofisticados e possibilidades 

múltiplas. Trata-se de um novo período, com dificuldades e perspectivas novas. De 

agora em diante, o crime será cada vez mais apenas o crime, o cientista terá que se 

preocupar cada vez mais com a sua ciência e o jornal, mais do que nunca, volta a 

valer antes pelo que ele é como jornal do que pela sua atitude em face de uma 

conjuntura. 

O desenvolvimento da Folha depende, hoje, mais da posição do jornal em 

relação ao mundo do que da forma pela qual ele trata o mundo e o incorpora à 

existência pessoal do leitor. Na mesma linha, o desenvolvimento ao Projeto que 

orienta a Folha depende, sobretudo, de duas coisas: de que ela se caracterize de 

maneira original como uma publicação com imagem pública ostensivamente 

diferenciada e de que se torne um produto de mercado indispensável ao público pela 

quantidade do serviço de interpretação, de opinião e - principalmente - de informação 

que produzir. 

Por imagem pública devemos entender a unidade formada pelo corte ideológico 

das preocupações do jornal, pelo seu estilo editorial e pela sua fisionomia plástica. É 

preciso que essa unidade seja reconhecida pelos que leem a Folha e vivida pelos que 

a fazem. Não devemos ambicionar as unanimidades (como ocorreu na época da 

campanha pelas Diretas-Já), mas sim o reconhecimento da identidade pela diferença 

(como ocorreu durante a cobertura da doença do presidente Tancredo Neves). 

Devemos aprofundar a política editorial traduzida na prática de um jornalismo 

crítico, apartidário, moderno e pluralista. A crítica mais forte é que revela fatos 

documentados e incontestáveis, mostrando a conexão entre eles sempre que essa 

conexão também estiver comprovada. Tal crítica é mais eficaz do que qualquer crítica 

                                            
104 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/projetos-1981-1.shtml> e 

<http://www1.folha.uol.com.br/institucional/linha_editorial.shtml>. Textos foram transcritos como foram 

escritos em sua forma original. (CRISTÓVÃO, 2012, p. 252-258). 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/projetos-1981-1.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/institucional/linha_editorial.shtml
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adjetiva, baseada em opiniões, travestidas ou não de "interpretação". Praticar a crítica 

substantiva, assim definida, contra tudo e contra todos, é obrigação não apenas moral, 

mas política do jornalismo, especialmente em um país que as circunstâncias dotaram 

tão generosamente de problemas e de possibilidades.  

Crítica contra tudo e contra todos porque a Folha é, e precisa ser, radicalmente 

apartidária. É imaginário supor que o jornal possa emitir compromissos com este ou 

com aquele setor ideal da sociedade. Sociologicamente, a única base social do jornal 

é o grupo heterogêneo constituído pelos seus leitores. No caso da Folha, as 

pesquisas evidenciam o quanto heterogêneo esse público é, seja pelas suas 

modalidades de inserção na economia, seja pelas suas expectativas, mentalidades e 

preferências. 

O jornal precisa ser apartidário porque a base de leitores é pluripartidária. 

Vamos atravessar um período eleitoral em que esse distanciamento crítico 

da Folha em relação a partidos e candidatos tem de ser reforçado. Críticas a essa 

atitude não nos devem impressionar: ao contrário, a quantidade delas ao longo das 

campanhas eleitorais será a melhor evidência de que estaremos desenvolvendo uma 

atuação de fato crítica e apartidária. 

Do ponto de vista do Projeto, o exercício da crítica jornalística não constitui um 

direito, mas uma obrigação, assim como o exercício do apartidarismo não é uma 

regalia, mas um encargo. O documento "A Folha depois da campanha Diretas-Já ", 

de junho de 1984, definia jornalismo moderno como aquele "que se propõe a 

introduzir, na discussão pública, temas que até então não tinham ingresso nela", 

colocando "em circulação novos enfoques, novas preocupações, novas tendências". 

O vulto desse desafio redobra numa sociedade politicamente aberta e que deseja 

retomar o desenvolvimento. 

Se o jornalismo é uma maneira de tornar o mundo diário transparente aos olhos 

do leitor-cidadão, não se pode excluir dessa transparência a antecipação do que está 

para acontecer na técnica, na vida cotidiana, na consciência das pessoas. Para isso, 

precisamos cultivar a audácia, a sensibilidade e a vontade editorial necessárias para 

explorar caminhos diferentes dos convencionais. 

A promoção do espírito pluralista - na pauta, na reportagem, na edição - 

também remete para o fato-chave que é a heterogeneidade da base de leitores. Mas 

a preocupação com o pluralismo combina essa dimensão mercadológica, material, 
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com uma outra, de caráter editorial, que traduz o respeito pela diversidade, o 

reconhecimento do quanto "as verdades" são frágeis e a convicção de que o 

encaminhamento dos problemas econômicos e sociais num país como o Brasil exige 

e pressupõe a convivência dos opostos, aliás enraizada na tradição local pela 

coexistência de moderno e arcaico, progresso e atraso, civilização e miséria.  

A execução deste Projeto, nesta fase de maior competição técnica em que as 

variáveis se multiplicaram e se tornaram mais complexas, exige uma energia 

inesgotável e uma grande disposição para ser exigente, cada um com seu próprio 

trabalho e todos com o trabalho de equipe. 

O jornalismo não é mais artesanato, mas uma atividade industrial que reivindica 

método, planejamento, organização e controle. Já avançamos bastante nessa 

direção, mas ainda há muito o que fazer. A quantidade de erros que cometemos, seja 

no nível da produção, seja no nível da edição, está longe de ser tolerável. Precisamos 

aumentar a nossa capacidade de planejar, agilizar os fluxos internos e agir com rigor 

implacável, tanto na execução das tarefas como na crítica dos erros cometidos. 

Devemos nos revoltar contra tudo o que estiver abaixo do nível do excelente. 

Temos que ampliar o espaço da prestação de serviços no jornal e aumentar o 

grau de didatismo do material publicado. Essas duas características são inestimáveis 

na luta que visa transformar a Folha num produto de primeira necessidade para o 

público leitor, caminho obrigatório do desenvolvimento e da própria sobrevivência dos 

jornais. 

As edições devem conter informações úteis para o esclarecimento do leitor, 

mas para a sua vida concreta, prática. As pautas devem explorar os temas que 

mantenham relação real e imediata com a vida de quem compra ou assina o jornal. Os 

textos devem fugir tanto de especulações como de abstrações, para buscar imagens 

e exemplos do dia a dia, fixando no leitor o ponto permanente de referência. Como 

tornar essa reportagem, mais do que interessante, imprescindível para a vida de quem 

vai ler? - Esta é a pergunta que temos de repetir a todo o momento. 

Quanto ao didatismo, é fundamental que os textos partam sempre do 

pressuposto de que o leitor não está familiarizado com o assunto e pode nunca ter 

lido sobre ele antes. Tudo deve ser explicado, esclarecido e detalhado - de forma 

concisa e exata, numa linguagem tanto coloquial e direta quanto possível. A maior 
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parte dos textos factuais não só comporta como pede um texto de memória, 

recapitulando o assunto e situando o leitor no contexto do fato. 

O didatismo deve estender-se também à disposição visual do que é editado. 

Precisamos consolidar e homogeneizar os recursos gráficos para identificar o que é 

informação factual, o que é texto de análise ou interpretação, o que é texto de 

memória, o que é texto de ambiente, o que é texto de serviço. 

A apreensão pelo leitor deve ser fácil, clara e rápida. Precisamos ter maior 

preocupação com os números e com a sua exatidão: custos, orçamentos, salários, 

reivindicações, propostas, acordos, investimentos, datas, tamanhos, medidas, preços, 

número de pessoas, percentuais - quantidades, enfim. Precisamos adquirir um novo 

nível de precisão quanto a horários e locais. 

Temos que modificar a nossa mentalidade com relação a quadros, mapas, 

gráficos e tabelas. Até aqui eles vinham sendo utilizados como complemento eventual 

do texto. Agora eles passam a ser considerados como o meio de expressão sintética 

e veloz por excelência. A rigor, tudo o que puder ser dito sob a forma de quadro, mapa, 

gráfico ou tabela não deve ser dito sob a forma de texto. Assim como a foto, aqueles 

recursos gráficos devem usufruir de uma dignidade igual à do texto, desempenhando 

funções tão destacadas quanto as dele. E não compete apenas à Editoria de Arte 

zelar por essa diretriz: trata-se de uma preocupação a ser compartilhada com a edição 

e com a própria reportagem. 

 

INVESTIMENTO E QUALIDADE 

A informação completa, exata e de preferência inédita; o texto correto, conciso 

e crítico. Esta continua sendo a exigência com relação ao trabalho de reportagem. O 

Manual Geral de Redação tem sido um instrumento importante no sentido de divulgar 

as expectativas em torno da produção do jornalismo na Folha e de homogeneizar os 

resultados obtidos. Ainda este ano deverá entrar em vigor a segunda edição do 

Manual, enriquecida com críticas e acréscimos reunidos por uma comissão de 

jornalistas da Folha, que se vem dedicando já faz quatro meses a essa tarefa. 

Mas é importante assinalar, desde logo, que se a batalha pela exatidão 

continua sendo a grande prioridade na área, devemos estimular esforços no sentido 

de desenvolver uma atitude cada vez mais cética por parte de reportagem em face 

dos fatos e das fontes. Fazemos ainda uma quantidade excessiva de reportagens 
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baseadas apenas em declaração oficiais ou em material impressionístico, colhido 

aleatoriamente pelo repórter. Precisamos de menos declarações e de mais fatos 

comprovados; de menos listas de impressões e de mais levantamentos - apoiados em 

dados e estatísticas, sempre que possível - capazes de transmitir ao leitor um quadro 

geral e preciso do que está sendo tratado. Precisamos aumentar a inventividade das 

pautas e melhorar as ligações entre sucursais, correspondentes, Agências Folhas e 

Redação - um dos vários problemas estruturais que não conseguimos resolver. 

A edição deve alcançar um padrão de acabamento que ela não atingiu até 

agora. É preciso que haja, no nível da edição, uma maior unidade de estilo e critérios 

técnicos melhor definidos. Falta também uma atitude mais perfeccionista em relação 

ao aproveitamento do material produzido. Não podemos utilizar as pressões do 

horário e as dificuldades na antecipação do que será de fato escrito para justificar as 

falhas. Como profissionais de primeira linha que somos (e que pretendemos, cada vez 

mais, ser) sabemos que ao leitor isso não interessa - ele tem direito a um produto 

excelente, porque paga por isso e porque nós somos pagos para isso. 

O desafio profissional na Folha consiste justamente em fazer um jornalismo 

melhor do que os demais sob condições estruturais que são, em parte, inferiores às 

de algumas das demais publicações. Além de uma atitude rigorosa e intransigente 

com relação à qualidade, os responsáveis pela edição devem influenciar ativamente 

as pautas, acompanhar seu desenvolvimento, imprimir a personalidade do Projeto às 

edições e publicar tudo, mas sob um prisma seletivo. O objetivo é fazer um jornal sem 

sobras de informações, mas onde os editores tenham a audácia de apostar em alguns 

temas e apenas registrar corretamente os outros. 

Dois dos problemas cruciais que o jornal vem enfrentando são a rede de 

informações localizada fora da sede e das grandes sucursais, pelo lado da produção, 

e a estrutura do Banco de Dados, pelo lado da edição. Ambos os problemas foram 

elevados à categoria prioritária no período de 1985-1986. 

A empresa tem investido corajosamente na formação de um quadro de 

jornalistas de alto nível e com a ambição de levar o Jornalismo brasileiro a um patamar 

técnico e editorial superior. A Folha paga hoje os melhores salários da imprensa diária 

do país e tem realizado promoções salariais com base na avaliação do desempenho 

de cada profissional que já beneficiaram (de maio de 1984 a junho de 1985, 46% das 

pessoas que trabalham na Agência e na Redação). É fundamental que nós 
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continuemos dando uma resposta positiva a essa política de investimento, sob a forma 

de um desenvolvimento rápido e firme da qualidade do produto que estamos fazendo. 

Essa resposta é a única capaz de assegurar uma política desse tipo, mostrando que 

ela é correta do ponto de vista empresarial e necessária do ponto de vista jornalístico. 

 

O PAPEL DE CADA EDITORIA 

Sob o enfoque propriamente editorial, a Folha tem procurado afinar melhor a 

sua fisionomia radical-liberal e tornar mais clara a sua opção por reformas estruturais 

praticáveis e concretas, capazes de contribuir para uma sociedade menos injusta, 

mais organizada e desenvolvida. É imprescindível, da ótica do jornal, que essas 

fortaleçam a democracia representativa, contem com respaldo suficiente para lhes 

garantir viabilidade política e sejam formuladas corretamente do ponto de vista 

técnico. 

É preciso que essa orientação encontre ressonância nas diversas áreas do 

jornal. Não para que se enviese o noticiário, não para que se deixe de publicar notícias 

ou opiniões que vão em sentido contrário a ela, nem para que se editorializem os 

títulos e a edição - mas para que o jornal afirme a sua personalidade pública em bloco, 

mostrando uma mesma linha de preocupações da primeira à última página. 

Além das necessidades que já foram expostas até aqui, é preciso que as 

editorias, as sucursais e as áreas de reportagem desenvolvam essa linha de 

preocupações dentro das suas respectivas especialidades. 

Na área da Política, temos que tornar cada vez mais transparentes os fatos que 

ocorrem no plano do Estado e dos partidos, estabelecendo uma ponte de 

comunicação desimpedida entre a esfera pública e a sociedade civil. Devemos 

fiscalizar o exercício da política no sentido de contribuir para que se elevem a sua 

qualidade e a sua clareza; devemos tornar a linguagem dos textos sobre política mais 

simples e mais coloquial; devemos tratar os fatos com uma mentalidade prática e 

crítica à qual não deve faltar uma certa irreverência, desde que elegante. Devemos 

ser insistentes na cobrança de compromisso, ter em vista que a política é 

representação de interesses concretos e considerar natural que ela seja um terreno 

de conflitos, como espelho artificial da sociedade que é. 

Na área de Economia, temos de tratar os temas com a sofisticação técnica que 

os assuntos do setor reclamam, mas evitar o jargão e a linguagem cifrada. A própria 
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tecnicalidade de que se revestem os assuntos econômicos impõe uma obsessão 

redobrada com o didatismo, por um lado, e com a exatidão, por outro. Precisamos 

encontrar um balanceamento adequado entre macro e microeconomia, 

desenvolvendo melhor a cobertura nessa última área (empresas e negócios) e 

aprofundando a investigação de bastidores na primeira bem como as implicações, 

nela, entre fatos aparentemente isolados. Dedicada também à cobertura dos conflitos 

entre capital e trabalho, essa editoria deve ter uma preocupação especialmente 

manifestada em publicar a versão dos dois lados, em cada caso. 

Na área de Exterior, devemos promover uma disposição crítica diante da 

política das superpotências e das violações ao princípio da autodeterminação dos 

povos. Ao mesmo tempo, devemos manter uma atitude análoga com relação aos 

países do Terceiro Mundo que se veem subjugados por regimes de força, nos quais 

o poder decisório não se exerce conforme os procedimentos da democracia 

representativa. Divulgar amplamente as violações dos direitos civis e humanos, onde 

quer que ocorram. Ter sempre em mente que a seção de Exterior não deve voltar-se 

apenas para a cobertura da política internacional, mas também para o noticiário geral 

registrado fora do país. 

A área de Geral deve ser a área de prestação de serviço por pressuposto. Cabe 

a ela desenvolver o tratamento de temas heterodoxos, com interesse para o cotidiano 

do leitor. Questionar os serviços públicos, criticar os serviços particulares, zelar pelos 

direitos do cidadão-contribuinte e adotar uma posição de acompanhamento constante 

e implacável das autoridades nas áreas de segurança, saúde, saneamento, 

previdência social, urbanismo, transporte, etc. Vale especialmente para a Geral o que 

vale também para a Economia: combinar linguagem acessível com tratamento 

especializado de temas técnicos; ouvir sempre os dois ou mais lados envolvidos em 

qualquer conflito. Além disso, a Geral deve procurar um ponto ótimo no equilíbrio 

temático entre assuntos de interesse social e de interesse estritamente jornalístico, 

entre o dramático e o pitoresco, entre a tragédia e o cotidiano. Importante que a Geral 

não seja apenas São Paulo: da atitude da editora nesse capítulo depende em grande 

parte a projeção e o alcance nacional que a Folha, como jornal regional que é, almeja 

ter. 

Que diz o Projeto com relação a esse problema? Diz, especificamente, que 

a Folha não é uma publicação local nem nacional, mas uma publicação de base local 
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com repercussão nacional, como se transitasse hoje de um estágio para o outro. Por 

isso, ao redigir ou preparar qualquer texto, em qualquer área do jornal, devemos 

perguntar: como o leitor que não mora na cidade nem no Estado de São Paulo vai ler 

e compreender isto? 

A Educação e a Ciência devem dar um tratamento mais técnico e menos 

corporativo aos temas de que tratam normalmente as seções do gênero. Deve 

aproveitar a oportunidade editorial para fazer um acompanhamento sistemático e 

atraente do mundo científico, imprimindo um novo dinamismo pragmático a essa 

especialidade jornalística. É uma área em que o rigor e a exatidão técnica são ainda 

mais imprescindíveis. 

Na área do Esporte, devemos encontrar fórmulas que permitam conciliar o 

pluralismo programático do jornal com as paixões que o jogo desperta e que o jornal 

deve transmitir; que permitam combinar a riqueza e a precisão de informações com 

um tratamento gráfico mais aberto e arrojado. Deve-se estimular, na área, a cobertura 

de esportes conhecidos do grande público, mas que contam com legiões de 

aficionados nos setores de classe média, o núcleo fundamental do leitorado da 

imprensa. 

A Ilustrada deve nortear a sua ação editorial pelos pressupostos de que a 

cultura é hoje um fato de mercado, de que as culturas ditas nacionais se confundem 

sob a influência da produção industrial internacional e de que é assunto, na sua área, 

tudo o que mobiliza atenções de massa no universo da arte e do espetáculo. Esse 

reconhecimento não desobriga o setor, no entanto, da tarefa de desenvolver uma 

atitude profundamente crítica com relação à cultura de mercado, não para atacar a 

sua existência, que constitui um fato inarredável, mas para atacar, isto sim, os seus 

produtos de má qualidade técnica, a sua redundância e as suas mistificações. Não 

desobriga a Ilustrada, tampouco, de garantir um espaço importante para a arte 

denominada "de elite". Trata-se, ao mesmo tempo, do setor do jornal que melhor se 

presta à experimentação conceitual e plástica. Para preencher essas possibilidades, 

o caderno precisa contar com uma angulação imaginosa dos termos e com 

sofisticação e eficácia profissional no seu tratamento.  

Nos suplementos, a dimensão do serviço deve desfrutar de um predomínio 

decidido. Eles representam prestação de serviços diretamente ao consumidor: 
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informações sobre imóveis ou empregos, viagens ou passeios turísticos, produtos 

eletrônicos, automóveis, bens e serviços ligados à vida e à casa moderna. 

A Folhinha deve orientar seus esforços no sentido de incorporar a criança ao 

mundo real, pela informação e não só pelo divertimento, sem negligenciar as 

possibilidades didáticas e lúdicas do suplemento. 

O Folhetim deve conservar o caráter ensaístico, polêmico e de alta definição, 

preocupado com os temas que interessam à comunidade universitária e ao público 

leigo com afinidades intelectuais. 

 

PERSPECTIVAS 

O Projeto Folha, em suas sucessivas versões escritas, indica o jornal que 

queremos fazer; o Manual Geral de Redação define o método e os procedimentos 

práticos que consideram apropriados para atingir esse objetivo; o programa de metas 

registra periodicamente e quantitativamente o quanto estamos avançando nessa 

direção. São os instrumentos fundamentais na realização desse trabalho coletivo que 

deverá conduzir à institucionalização de um tipo novo de jornalismo diário, com 

perspectivas profissionais ainda pouco exploradas e que pode reservar um papel de 

significação maior para o Jornalismo e, nele, para os jornalistas da Folha. 
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ANEXO D – PROJETO EDITORIAL 1981 – JUNHO, 1981105 
 

 

A Folha e alguns passos que é preciso dar 

 

UM TIPO DE JORNAL 

O objetivo de um jornal como a Folha é, antes de mais nada, oferecer três 

coisas ao seu público leitor: informação correta, interpretação competente sobre essa 

informação e pluralidade de opiniões sobre os fatos. Por informação correta entende-

se a descrição de tudo aquilo capaz de afetar a vida e os interesses que se acredita 

serem os dos leitores. 

Essa descrição é realizada na forma mais sintética, despojada e distanciada 

possível (embora seja quase sempre impossível atingir a neutralidade absoluta. Ao 

contrário, isso é raramente factível. Existem, na realidade, descrições mais neutras, 

ou seja, mais objetivas que outras; de onde se deduz que a neutralidade é uma 

quimera, mas aproximar-se de neutralidade não é).  

Por interpretações competentes a respeito dos fatos entendem-se os 

comentários e análises redigidos por profissionais que, conforme os critérios adotados 

pelo jornal, aliam o domínio sobre uma determinada área do conhecimento ou da 

atividade humana ao domínio sobre a técnica de escrever, combinando em seus 

textos ambas as habilidades. 

Por pluralidade de opiniões sobre os fatos entende-se a publicação de textos, 

artigos, depoimentos, entrevistas, etc. que, tomadas em seu conjunto, funcionem 

como uma reprodução mais ou menos fiel da forma pela qual as opiniões existem e 

se distribuem no interior da sociedade. 

É evidente que, uma vez fixado o objetivo assim definido, não há um meio 

automático que permita saber se os critérios utilizados em cada caso estão atendendo 

às finalidades propostas ou não; só parece possível ter alguma certeza sobre essa 

questão por meio de processos demorados de discussão interna, combinados à 

observação atenta das reações dos leitores, que podem punir ou premiar o jornal. 

                                            
105 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/projetos-1981-1.shtml> e 

<http://www1.folha.uol.com.br/institucional/linha_editorial.shtml> . Textos foram transcritos como foram 

escritos em sua forma original. (CRISTÓVÃO, 2012, p. 252-258). 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/projetos-1981-1.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/institucional/linha_editorial.shtml
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 Mas para o tipo de jornal que a Folha parece decidida a ser não basta o 

atendimento daquelas três finalidades mencionadas no primeiro parágrafo. Em outras 

palavras: não é suficiente oferecer ao leitor uma amostra representativa da pluralidade 

real das opiniões que existem. Se o jornal se satisfizer com isso, nunca passará de 

um mero repositório, sem forma nem vontade, das opiniões que a sociedade vai 

produzindo (o que, no caso do Brasil, já significaria a prestação de um grande serviço). 

É necessário que o jornal, sem discriminar opiniões diversas das que adota (e, 

ao contrário, estimulando polêmicas com elas), tenha as suas próprias convicções 

sobre os fatos e os problemas. Elas é que transformam o jornal em um ser ativo, com 

uma identidade visível e um certo papel a desempenhar. São, também, as opiniões 

oficialmente expostas pelo jornal que possibilitam o desenrolar de um importante 

diálogo silencioso entre o leitor e o seu jornal, diálogo que, com o passar do tempo, 

cimenta os laços de respeito e de estima entre o jornal e seu leitorado. 

 

UM PONTO DE PASSADO E DE FUTURO 

No início da década passada, a Folha começou a aproximar-se mais 

rapidamente do modelo de jornal esboçado no item anterior deste documento interno. 

Não cabe aqui inventariar as condições que permitiram ao jornal fazê-lo, nem cabe 

tampouco sumariar os passos que vem dando e a estratégia geral que vem seguindo 

desde então. Ressalta-se, apenas, a existência de alguns ingredientes que parecem 

muito importantes, e mesmo imprescindíveis, nesse processo: saúde econômica e 

financeira da empresa, firme disposição para a independência jornalística e para a 

superação das tradições paroquiais da imprensa tradicional, senso de oportunidade 

para saber avançar somente quando as circunstâncias ao mesmo tempo permitem e 

reclamam, e - por fim, mas não menos importante - a existência de uma ideia que 

mereça ser posta em prática: no caso, o projeto de um jornal estabelecido em linhas 

muito gerais no item anterior. 

Para a discussão que se propõe no momento, interessa que nos detenhamos 

um pouco sobre esse projeto, essa "ideia de jornal". Pode haver inúmeras coisas por 

trás de uma ideia; normalmente, porém, elas são ou coisas que se prometem ou 

coisas que se oferecem. Quando, na década passada, deu começo à sua "revolução 

política", "abertura" ou que outro nome se queira dar a esse processo que nos é 

conhecido, a Folha nada tinha a oferecer à opinião pública, aos leitores, anunciantes 
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e mesmo aos profissionais e colaboradores que nela trabalhavam e atuavam, a não 

ser intenções.  

É claro que já havia a solidez empresarial, fruto de uma concepção 

administrativa e comercial ao mesmo tempo austera, diligente e por vezes agressiva; 

já havia uma infraestrutura industrial moderna e um sistema de distribuição de 

exemplares reconhecidamente bem-sucedido em São Paulo e nos Estados 

adjacentes. Havia, ainda, um número de leitores bastante elevado (para os padrões 

brasileiros), fiéis ao jornal. 

No entanto, com relação ao projeto, à "ideia de jornal" propriamente dita, nada 

havia além de intenções e, portanto, promessas a oferecer. Era natural, dessa 

maneira, que a Folha lançasse mão de todo e qualquer recurso que pudesse auxiliar 

na sua caminhada, ainda que precária e provisoriamente; era natural, por exemplo, 

que aproveitasse os ventos da abertura que sopravam já no período 1974-1978 para 

concentrar a maior parte de seus esforços na criação de impacto opinativo ("agora sim 

a Folha tem opinião", dizia-se com alguma frequência, pouco importa neste momento 

se acertada ou equivocadamente) que permitisse ao jornal alçar-se no conceito 

público.  

Houve, ao longo dos anos, muito trabalho, algumas crises (o chamado "caso 

Diaféria", a greve praticamente integral da categoria dos jornalistas em 1979, entre 

outras), sucessos, decepções, etc. Hoje a situação não é mais a mesma. A Folha já 

tem, afora as intenções ainda por realizar, intenções já realizadas. Embora haja um 

sem-número de críticas que merecemos e que com frequência nos fazemos, o jornal 

representa atualmente muito mais do que já representou através de sua atuação e 

imagem públicas no passado. 

Ao seu redor, surge um crescente consenso de que este é, de fato, um jornal 

independente, confiável naquilo que publica e cujas atitudes devem ser 

permanentemente levadas em consideração. Vem escrevendo de modo cada vez 

mais nítido o seu papel real na cena política, preenchendo a função de um órgão 

liberal-progressista, ou seja, numa só frase: partidário dos princípios e métodos 

legados pelo liberalismo político e preocupado com a necessidade de introduzirmos 

reformas pacíficas, mas profundas, no capitalismo brasileiro, destinadas a solucionar 

os problemas sociais mais graves e criar convivência social estimável para a maioria 

e aceitável para as minorias. 
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OS PASSOS NECESSÁRIOS 

Para prosseguir em seu projeto, para manter e ampliar as suas posições no 

mundo jornalístico, para defender as estacas que já demarcou na cena pública e, 

especialmente, para ser cada vez mais um jornal que conta com a confiança do 

público leitor de jornais (porque não deturpa, ao menos deliberadamente, fatos, 

porque não tem preconceitos, porque não faz campanhas de linchamento moral, 

porque procura não ser nem elitista nem sensacionalista) - para realizar essas tarefas, 

este jornal precisa tornar as coisas mais claras ainda. 

Precisa, sobretudo, que todas as pessoas que ocupam posições de chefia ou 

de grande responsabilidade individual na sua estrutura interna conheçam qual é o 

projeto; o que conseguimos, coletivamente, fazer até hoje e o que pretendemos para 

o futuro. Podemos dizer que o projeto vem dando certo: é indubitável que a Folha é 

hoje um jornal mais influente, mais forte e mais conhecido do que era na década 

passada e mesmo nas décadas anteriores. Parece especialmente fora de dúvidas que 

a Folha vem prestando, de forma concreta, um serviço útil à democracia pela 

publicação honesta dos fatos e pela divulgação de um amplo painel de ideias, em 

artigos ou em debates realizados no jornal.  

O Brasil atravessa um período de graves dificuldades econômicas e sociais, 

que se justapõem a um momento de transição política. Estas circunstâncias 

naturalmente submeterão o jornal a duras provas, para o enfrentamento das quais ele 

deve estar preparado. 

Nesse passo, o núcleo dirigente do jornal (editores, subeditores, diretores de 

Sucursal e correspondentes no exterior) precisa estar consciente e capacitado para 

impedir qualquer arranhão na linha de independência que vimos trilhando. 

Trata-se de aprofundar essa característica numa conjuntura em que ela será 

atacada, em que interesses de variada natureza (legítimos, de resto, se postos em 

seu leito adequado) tentarão introduzir-se em nossas páginas com intenções 

hegemônicas ou excludentes do livre curso de opiniões e em prejuízo do registro 

isento dos fatos. 

A manutenção do princípio da independência, portanto, exige uma atitude firme 

e justa, sem hesitações quanto à sua aplicação. Não se trata, frisamos, de estabelecer 

no jornal qualquer discriminação ideológica ou política na seleção de temas a serem 
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abordados ou de pessoas que conosco trabalhem, mas de manter a linha 

independente do jornal, sem concessões de quaisquer espécies.  

O que propomos, então, para esta nova fase que vivemos? É nossa convicção 

de que existe, já consolidado, um projeto do jornal, apenas esboçado neste 

documento, mas claramente desenhado nos últimos anos. Por motivos que não vêm 

ao caso desenvolver aqui, esse projeto nem sempre é compreendido em toda a sua 

dimensão por todos quantos fazem o jornal. E, às vezes, é agredido ou negado, 

quando ocorrem falhas no plano profissional, por ação ou por omissão.  

Sugerimos que todos os que exercem cargos de chefia ou funções de confiança 

façam uma opção permanente - disponham-se a abraçar em definitivo o projeto do 

jornal como uma missão a ser cumprida a cada dia, com afinco, aplicação e 

responsabilidade, ou que desistam do cargo, por discordância ou por inapetência.  

Deve ficar claro que, no pressuposto da própria linha do jornal, os que decidirem 

abandonar o projeto não estarão, nem de longe, convidados a romper com ele. Devem 

apenas ceder o lugar, exercendo outras funções, isto é, aquelas onde não haja 

decisões de natureza editorial ou administrativa diretamente envolvidas.  

Continuaremos o relacionamento profissional sem discriminação de qualquer 

espécie. Manteremos, como uma qualidade inalienável do jornal, a tolerância e o 

estímulo à pluralidade de opiniões.  

Para os que optarem por permanecer no núcleo dirigente, deve ficar claro que 

se elevará o nível das exigências e das solicitações. Elevar a qualidade técnica, 

informativa, do jornal - essa é a meta. E os que chefiam devem tomar parte ativa na 

sua consecução, assumindo todas as responsabilidades ligadas a esse esforço.  

Nunca será demais afirmar que a ossatura de um jornal, o que lhe sustenta o 

corpo dando-lhe consistência e forma, são as reportagens, os textos noticiosos e as 

fotos de boa qualidade. Editoriais e artigos apenas complementam essa ossatura, que 

segue sendo a essência do jornal. Daqueles que não exercem funções de chefia, 

portanto, devemos exigir isenção e correção no trabalho individual, compreendendo-

se estes dois conceitos como fundamentais à constante elevação do padrão técnico 

do jornal. 

A experiência nos demonstra à sociedade que não existe outra maneira de levarmos 

adiante o projeto que a Folha é obrigada a encarar como missão. São providências, 

estas que apresentamos acima, imperativas na defesa do futuro do jornal, dos 

empregos que garante, dos melhores salários que poderá oferecer e da dignidade 
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profissional cuja proteção não constitui monopólio de ninguém. Se estivermos 

corretos, como julgamos estar, quando sustentamos tais convicções, as gerações do 

futuro poderão olhar para a Folha e dizer: "Eis aí algo de útil e bom, algo que deve 

ser preservado".  
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ANEXO E – PROJETO EDITORIAL 1982106 
 

 

A Folha em busca do apartidarismo, reflexo do profissionalismo  

 

(Documento interno – Conselho Editorial - março, 1982 – Texto para discussão) 

 

1- A PREOCUPAÇÃO COM A INDEPENDÊNCIA DO JORNAL  

Temos procurado definir o conceito de independência da “Folha” de maneira 

cada vez mais precisa, entendendo-a como desvinculação com qualquer tipo de grupo 

de interesses, seja de natureza política ou econômica. Isto não quer dizer, 

evidentemente, que a “Folha” deva ser um jornal anódino, sem posição, sem ideias. 

Mas quer dizer que o jornal não está aprioristicamente comprometido com posições 

preestabelecidas. Não quer dizer, tampouco, que o jornal ignora as influências a que 

está permanentemente sujeito (por meio de grupos de pressão, lobbies, etc.), mas 

quer dizer que ser reserva o direito – do qual é especialmente cioso – de levar essas 

influências em conta ou não, e de pronunciar-se a seu respeito da forma que entender 

mais adequadamente.  

Em suma, os esforços nessa área podem ser resumidos da seguinte fórmula: 

não se trata de isolar o jornal do resto do mundo, como se numa torre de marfim; trata-

se, porém, de ampliar ao máximo a sua autonomia real.  

 

2- AS EXPERIÊNCIAS DO PROFISSIONALISMO  

 A opção radical pela independência está exigindo, de todos nós, grandes 

esforços e sacrifícios. Do ponto de vista humano, é difícil manter o interesse público 

acima das nossas predisposições pessoais, das nossas idiossincrasias e dos nossos 

pontos de vista – até porque a essa dificuldade corresponde uma outra: a de saber 

onde está o interesse público, questão sempre controvertida quando se examina cada 

caso em concreto. A experiência tem demonstrado que só a contínua e permanente 

discussão interna é capaz de nos orientar a esse propósito.  

                                            
106 Copiado a partir dos manuscritos do jornal. Todos os textos foram transcritos como foram escritos em sua 

forma original. (CRISTÓVÃO, 2012, p. 252-258). 
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Esses esforços no rumo da independência exigem, por sua vez, um crescente 

profissionalismo de nossa parte. Embora a imparcialidade jornalística seja uma 

fantasia, porque é impossível dar à notícia um tratamento absolutamente neutro (o 

destaque da matéria, o número de linhas, a sequência das informações que contém – 

tudo isso implica opções que não são neutras), ainda assim é preciso reconhecer que 

há tratamentos jornalísticos mais parciais do que outros. Se atingir a imparcialidade 

absoluta é um wishfull thinking, aproximar-se dela não é, constituindo, ao contrário, 

algo perfeitamente factível.  

Nesse sentido, portanto, profissionalismo é sinônimo de desengajamento. É 

uma luta sem trégua contra o parti pris, contra o preconceito, contra o senso-comum 

(daí a ideia do “não é o que parece”), contra a falta de clareza e de concisão, contra a 

informação incompleta ou ambígua. O leitor espera, do material noticioso e 

interpretativo (ao contrário do material opinativo), aquele mínimo de isenção 

jornalística que lhe permita compreender os fatos e suas implicações possíveis ou 

prováveis. 

Em um ano de eleições, é natural que o profissionalismo signifique, sobretudo, 

a luta contra o partidarismo.  

 

3- DIFERENTES GRAUS DE PROFISSIONALISMO  

 O problema é real e já se faz sentir com toda a nitidez. As pressões de fora 

para dentro do jornal se avolumam e as tensões internas, provocadas pela 

proximidade do drama eleitoral, tornam-se mais agudas. É necessário, portanto,  que 

estabeleçamos uma pauta de definições que permitam esclarecer o problema, 

adequando a sua solução ao Projeto do Jornal conforme definido, em linhas muito 

gerais, no documento “A Folha e Alguns Passos que é Preciso Dar”, de junho do ano 

passado.  

O caráter jornalístico de uma matéria é que define o grau de profissionalismo 

exigido em sua produção e redação. Assim: a) matérias não assinadas (inclusive 

editoriais e “painel”, além do noticiário não assinado) – nessas matérias, é o jornal 

quem, impessoalmente, se dirige ao leitor. O que se exige aí, portanto, é um máximo 

de profissionalismo em termos isenção e distanciamento, o que, no caso particular 

dos editoriais, reclama distanciamento ao emitir opiniões. A “Folha” não deseja 

transformar-se em um jornal partidário, considerando mesmo que o seu papel no 
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processo de formação da opinião pública e de democratização do País será muito 

mais útil e valioso, na medida em que se mantém apartidária (embora assumindo 

posição no que se refere às questões concretas que estão na pauta dos partidos). É 

importante, inclusive, que a “Folha” tire o máximo proveito da autoridade moral que 

deflui dessa atividade apartidária. O caso do “painel” é excepcional e delicado, porque 

a função da coluna resvala naturalmente para o gossip – seria interessante que os 

redatores da seção tenham em mente, mais do que nunca, a responsabilidade de 

redigirem aquilo que, em última análise, corresponde à voz impessoal do jornal (uma 

vez que a coluna não é assinada), que deve, consequentemente, ser apartidária.  

b) matérias assinadas com iniciais – são compreendidas como matérias 

interpretativas ou seminoticiosas que não correspondem, necessariamente, ao 

posicionamento imparcial do jornal, mas que, de duas uma: ou estão afinadas com 

esse pensamento em seus traços gerais ou são assinadas por pessoas que na maior 

parte das vezes estão de acordo com esse pensamento.  

c) reportagens assinadas – tudo o que foi afirmado com relação às matérias 

noticiosas não-assinadas (isenção, distanciamento, etc.) vale para as reportagens 

assinadas, com a ressalva de que nesta é lícito e até desejável que a personalidade 

jornalística do autor apareça com clareza, bem como o seu estilo individual. Não é 

preciso, portanto, que o texto seja seco e absolutamente despojado - as reportagens 

assinadas comportam um interesse e um esforço pessoais do repórter no assunto 

abordado e toleram bem um tom semiliterário, desde que de boa qualidade.   

d) artigos assinados (inclusive os das colunas permanentes do jornal) – as 

exigências do profissionalismo aqui são muito mais tênuas. Pressupõe-se, apenas, 

que o autor tenha legitimidade para tratar dos assuntos que enfoca (o reconhecimento 

dessa legitimidade é dado por força do próprio convite para escrever regulamente). 

Mas também nesses casos, o apartidarismo é um imperativo, a não ser que o jornal 

decida-se a criar uma coluna destinada especificamente à expressão das teses 

oficiais de todos os partidos reconhecidos por lei, o que não acontece. O autor dos 

artigos (não reportagens) assinados deve ter assegurada a sua liberdade para tratar 

dos seus temas segundo o ângulo de visão que lhe parecer mais apropriado e 

defendendo os pontos de vista que lhe parecem corretos, mas não deve dispor da 

liberdade para fazer proselitismo. Na verdade, o jornal dispõe de um espaço 

permanente, destinado ao debate livre de teses e de ideias – e, por consequência 
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inexorável, ao proselitismo, inclusive o proselitismo partidário – que é a seção 

“Tendências/Debates, da página três.  

 

4- EM SÍNTESE   

 Em síntese pode-se dizer que, neste ano de eleições, a independência do jornal e o 

profissionalismo do trabalho jornalístico significam apartidarismo. A “Folha” prestará 

serviços mais relevantes à opinião pública se continuar abordando problemas, 

tomando posições e abrindo espaço para pontos de vista divergentes, sem atrelar-se, 

no todo ou em parte, a partidos políticos. É da autonomia da instituição jornalística e 

de sua preservação que se trata. 

Graus diferentes de profissionalismo são requeridos em tipos diferentes de material 

jornalístico. O apartidarismo contudo é uma exigência presente em todos eles – não 

o apartidarismo dos autores das matérias ou artigos, mas o apartidarismo de seus 

textos. (SP 26/3/82 – OFF).  

  



247 
 

 
 

ANEXO F – PROJETO EDITORIAL 1988-1989, AGOSTO DE 1988107 
 

A hora das reformas 

 

APRENDENDO COM AS FALHAS 

A Folha beneficiou-se, até agora, de uma situação em que seus defeitos 

crônicos - acabamento precário da edição, falhas de reportagem, inexperiência e 

instabilidade da equipe - eram largamente obscurecidos pelo destaque que, em 

comparação a outros órgãos de imprensa, obtinham suas maiores qualidades - 

agilidade, ausência de ranço ideológico, prestação de serviços, pluralismo, espírito de 

controvérsia, imaginação e irreverência. Nesse período, a Folha tinha de lutar apenas 

contra si mesma: contra o risco de exagerar o que tinha de bom (transformando-o em 

arbitrariedade, invencionice, gosto de chocar) e contra o risco de naufragar no que 

tinha de ruim. O Manual Geral da Redação talvez tenha correspondido, exatamente, 

a esse esforço de autodisciplina. 

Atualmente, as transformações no restante da imprensa diária e a concorrência 

permanente da televisão impõem um tipo de preocupações que não mais decorre, 

simplesmente, da necessidade de fazer um bom jornal - ideia que vai sendo absorvida 

pelos concorrentes -, mas de corresponder, de fato, ao lugar de liderança obtido pela 

Folha até agora.  

A necessidade de investir no pluralismo, na preocupação de como ser um jornal 

ágil e moderno, de fornecer informações precisas e confiáveis ao leitor foi-se tornando 

evidente e disseminando na imprensa brasileira. É sinal do sucesso do Projeto 

Editorial da Folha. Mas não é mais a garantia do sucesso para a Folha enquanto 

produto. 

Depois de um longo período de marasmo, em que a Folha parecia ser, no 

conjunto da mídia, o único local onde havia vida e movimento, uma febre de mudanças 

sacode os jornais, as revistas, a TV. É como se as tendências do desenvolvimento 

ideológico da sociedade, primeiro manietadas pela repressão, depois excessivamente 

absorvidas pela paixão da política que novamente se abria, finalmente irrompessem 

                                            
107 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/projetos-1981-1.shtml> e 

<http://www1.folha.uol.com.br/institucional/linha_editorial.shtml>. Textos foram transcritos como foram 

escritos em sua forma original. (CRISTÓVÃO, 2012, p. 252-258).  

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/projetos-1981-1.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/institucional/linha_editorial.shtml
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como desembaraço, vigor e autenticidade. Agências com mentalidade nova e 

agressiva investem contra as "sete irmãs" do mercado de publicidade. 

Emissoras antes desacreditadas mostram que são capazes de desenvolver 

uma estratégia que lhes garante um lugar ao sol e que vai mostrando o quanto 

equivocada era a ideia de que estavam condenadas à marginalidade. Há novidades 

no mercado de revistas; no mercado de livros, editoras novas comprovam até onde 

se pode chegar, com imaginação e sensibilidade para perceber que os leitores estão 

muitas vezes além do lugar em que tendemos a colocá-los.  

No setor da imprensa diária, a competição por prestígio, por mais anúncios e 

por mais leitores adquire uma característica feroz de guerra total: os jornais que se 

contentaram com a sua aura de tradição e elegância se veem subitamente ameaçados 

de extinção; outros, que demoraram a compreender o que se passava, se lançam 

agora a uma tentativa atabalhoada de recuperar o tempo e a posição que perderam, 

ainda que essa recuperação lhes custe a própria identidade.  

Seria pouco dizer que a Folha não pode, agora, isentar-se dessa ebulição que 

necessariamente transformará em todos os seus aspectos a indústria de 

comunicações do país. Muito mais do que isso, a Folha está no centro dessa ebulição: 

é sua causa direta no que diz respeito à imprensa diária e está também na origem, 

indiretamente, das alterações velozes e profundas no restante da mídia, por influência 

do espírito que criou. Chegamos ao final da década vitoriosos. Os pressupostos e os 

métodos do Projeto Editorial que vem se desenvolvendo aqui são reconhecidos por 

quem antes se mostrava incrédulo; copiados por quem até há pouco nos hostilizava.  

Adotados na prática por quem ainda insiste em fazer profissão de fé contrária 

a nós. O Projeto da Folha se tornou, em poucos anos, patrimônio coletivo do 

jornalismo brasileiro - eis aí a maior recompensa que poderíamos almejar, e também 

o maior risco. Até agora, foi relativamente fácil neutralizar os defeitos e fraquezas da 

Folha acenando com as ousadias de que só ela era capaz, com as inovações que ela 

introduzia uma após a outra, com o espírito de inconformismo, de rebeldia, de 

radicalidade que parecia perdoar-lhe as falhas todas. 

Esse monopólio de vantagens, de que desfrutamos por alguns anos, é no 

momento posto em xeque por todos os lados, pelos que nos apoiam e pelos que ainda 

se opõem ao que representamos, pelos que imitam, pelos que se renderam, pelos que 

persistem solitários e irredutíveis. Ao disseminar a ideia de que é preciso estar sempre 
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mudando, sempre desconcertando, de surpresa em surpresa, a Folha tornou-se vítima 

da sua própria estratégia: não lhe resta outro caminho senão continuar, não há 

tranquilidade que ela possa alcançar, nem descanso, exceto o que vier assinalar que 

ela parou no tempo.  

Ao lado da concorrência com outros jornais, que se torna cada vez mais uma 

luta pela melhor qualidade do produto, há a concorrência com a TV, que pode ser 

resumida como uma luta pela melhor qualidade da informação veiculada. Estes dois 

desafios podem ser respondidos pela Folha. Em primeiro lugar, acumulou-se na 

Redação um conhecimento básico dos procedimentos, exigências e normas de 

qualidade, implantados pelo Manual, de que só agora os concorrentes começam, de 

forma empírica, a tomar ciência.  

Em segundo lugar, a busca de uma cobertura diferenciada e imaginosa para os 

fatos, a diversidade de opiniões e de enfoques veiculada pelo jornal, apesar de trazer 

resultados ainda incipientes, faz entrever o caminho para superar aqueles pontos em 

que a concorrência de televisão é de fato imbatível: a exposição concreta do fato, a 

informação instantânea e bruta. Interessa, então, capitalizar ao máximo os avanços já 

obtidos na construção de um Jornalismo que leve até às últimas consequências os 

pontos de um projeto que, anteriormente, bastava atingir de forma razoável, mediana 

e aparente para ficar na liderança da imprensa brasileira. Se for para resumir numa 

frase o objetivo imposto pelo desafio de uma dupla concorrência, seria o caso de dizer 

que é preciso, mais do que nunca, fazer a luta contra o óbvio.  

O óbvio de uma transcrição, de um relatório acrítico dos fatos - coisa que a TV 

faz melhor -, e o óbvio de um aplicação mecânica de alguns procedimentos que, já 

incorporados pela Redação, começam a ser copiados pelos jornais concorrentes. Há 

um óbvio do pluralismo, um óbvio da exatidão, um óbvio da modernidade, um óbvio 

da isenção jornalística. Se não formos capazes de fazer desse pluralismo, dessa 

exatidão, dessa modernidade, dessa isenção jornalística (qualidades que nos 

garantiram o sucesso até aqui) o ponto de partida para um esforço de criatividade, de 

sofisticação, de imaginação e de crítica levados a seu ponto extremo de inteligência e 

arte, a distância até agora alcançada face aos concorrentes vai perder-se na 

indiferenciação, na rotina e na mediocridade.  

É preciso continuar, então. É preciso cultivar o sentimento de que, apesar de 

todos os avanços, ainda há o fazer; de que apesar de todos os esforços e de todas as 
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lutas - contra o jornalismo chapa-branca, contra o corporativismo profissional, contra 

a ignorância, contra o populismo, contra as concepções românticas, e provincianas 

de imprensa - o trabalho mal começou. Sem esse espírito de insatisfação e de 

autocrítica constante, sem uma vontade perfeccionista de fazer aquilo que já foi bem 

feito e de inventar novas fórmulas para resolver novos problemas, é perda de tempo 

trabalhar na Folha.  

O jornal está firmemente disposto a ultrapassar suas próprias marcas e exigir 

cada vez mais. Como solucionar simultaneamente todos os problemas que temos pela 

frente? Como conciliar tantas contradições? Como continuar crescendo num mercado 

cada dia mais competitivo? Como inovar depois que todas as mudanças parecem já 

ter sido feitas? Como atender às demandas de um público que tem interesses 

crescentemente diversificados e múltiplos, e parece dispor de cada vez menos tempo 

e inclinação para ler jornais? Como conciliar qualidade e quantidade de leitores? 

Como adequar as mil e uma precauções com o que melhor convém para o leitor, as 

necessidades de um acabamento de qualidade artesanal, às implicações e ao ritmo 

de uma indústria? Como fazer um jornalismo ao mesmo tempo mais analítico e mais 

conciso? Mais inteligente e mais acessível? Mais planejado e, ainda assim, apto para 

responder ao imprevisto de última hora, numa palavra - a notícia?  

A primeira edição do Manual, de setembro de 1984, já dizia que "tudo o que 

puder ser dito sob a forma de mapa, gráfico ou tabela não deve ser dito sob a forma 

de texto". Fomos pioneiros na valorização desses recursos. Eles ocupam hoje uma 

posição de destaque no conjunto de cada edição da Folha e são reconhecidos como 

instrumento altamente eficaz para tornar a leitura dos jornais mais atraente, mais 

rápida e mais proveitosa. Foi à custa de muito esforço que esses recursos se 

impuseram e hoje aparecem ao lado dos textos, em pé de igualdade com eles - mas 

ainda fracamente integrados a eles.  

Os recursos de arte não constituem apenas um complemento do texto; devem 

formar um todo com ele e a preocupação do arte-finalista com a reportagem deve ter 

por contrapartida uma idêntica preocupação do jornalista com o aproveitamento ao 

menos de parte das informações que ele apurou sob a forma de tabelas, quadros, 

gráficos, etc. O restante da imprensa diária está, ainda, num estágio muito primitivo 

de confecção do seu material iconográfico. Esta situação tende a se modificar 

rapidamente e mais do que nunca é necessário investir, agora, na qualidade do 
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acabamento e na eficácia da concepção dos nossos mapas e quadros, que são tantas 

vezes deficientes.  

Raciocínio semelhante vale para a fotografia, terreno em que a Folha 

experimentou considerável progresso recentemente. Incorporamos ao procedimento 

do fotojornalismo padrões que até então estavam reservados à fotografia artística: 

ângulos e enfoques diferenciados; ênfase no detalhe das fotos de esportes; fórmulas 

para que as fotos de jornal expressem mais do que mera imagem e se entrelacem 

com o significado do evento a que essas imagens estão ligadas; interesse maior por 

imagens de beleza plástica e de efeito inusitado, ainda que sua temperatura noticiosa 

seja baixa. Também aqui é preciso depurar os avanços realizados; evitar com igual 

energia tanto o retorno ao fotojornalismo convencional como o exagero que consiste 

em esquecer que num jornal tudo o que se publica deve ser informação. 

 

REFORMA GRÁFICA 

Desde 1987 está em estudos uma reforma gráfica do jornal. Ela será um 

desdobramento natural da história gráfica da Folha, congruente com a fisionomia que 

o jornal desenvolveu ao longo das últimas décadas e ao mesmo tempo pragmática do 

ponto de vista da produção industrial das edições. Permitirá que se identifiquem 

plasticamente os vários tipos de texto - factual, de apoio, de interpretação e 

comentário, etc. com a implantação paulatina dessa reforma. Esperamos que o jornal 

passe a dispor de um arcabouço gráfico capaz de sustentar seu desenvolvimento na 

próxima década. Nos primeiros meses de vigência deste texto do Projeto Editorial, o 

mais importante passo dessa reforma deverá ser implantado: a modulação, 

procedimento que vai tornar irresistível a industrialização do design das páginas e que 

será também, mais cedo ou mais tarde, seguido pelos outros jornais. 

 

PROFISSIONAIS QUALIFICADOS 

A peculiaridade da situação em que nos encontramos reside sobretudo no 

caráter conjugado dos problemas que temos de atacar. É necessário agir em várias 

frentes ao mesmo tempo, e não negligenciar nenhuma delas ao investir nas demais. 

Precisamos impedir que a libertação dos controles internos e que o empenho para 

evitar a burocratização do trabalho jornalístico nos leva a um retrocesso. O Manual 
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deve ser observado com inteligência, bom-senso e sensibilidade, mas suas normas 

estão e vão continuar em vigor.  

Devemos aprimorar nossos mecanismos de seleção de profissionais, estimular 

a especialização jornalística, simultaneamente encorajar a versatilidade e evitar que 

o trabalho de cada um se fossilize no exercício prolongado demais de uma mesma 

ocupação. Os programas de treinamento e os seminários internos têm dado 

resultados positivos, mas até aqui tímidos; temos de melhorar a eficácia desses 

mecanismos, assim como é necessário agilizar o Programa de Metas, há muito tempo 

estiolado numa rotina que quase se resume a um ritual. Temos de aumentar o 

relacionamento do jornal com as culturas estrangeiras e com as fontes de informação 

e de experiência jornalística sediadas no exterior; muito está sendo feito nessa direção 

- ainda não é o bastante, contudo. 

 

SEGMENTAÇÃO OU RIQUEZA DE DETALHES? 

Segmentamos o jornal em cadernos e suplementos, de modo a organizar 

psicologicamente a leitura e atrair novas frações do leitorado. Foi uma decisão correta, 

que também não tardará a ser imitada; quem de nós, no entanto, se considera 

satisfeito com o conteúdo de cada caderno e de cada suplemento? 

Mas o núcleo central dos nossos problemas está, como não poderia deixar de 

ser, no núcleo mesmo do jornalismo: o texto, a reportagem. O problema do texto, de 

sua má qualidade média, é de tal forma grave que na reestruturação da Secretaria de 

Redação, formalizada em julho de 1988, uma terceira área desse organismo central - 

a de Planejamento - foi especialmente destacada para encarregar-se de transformar, 

e rapidamente, o texto da Folha. 

A qualidade da reportagem tem oscilado entre os grandes - e infelizmente 

eventuais - furos jornalísticos e uma rotina de pautas pouco imaginativas; entre os 

esforços concentrados dos cadernos especiais e das edições de grandes eventos, 

geralmente bem-sucedidos, e uma sensível precariedade na cobertura dos fatos do 

dia a dia. É indispensável investir numa máxima diferenciação de enfoques, no 

deslocamento das atenções, na descoberta do que não foi dito, não foi perguntado ou 

não foi lembrado a respeito de cada acontecimento. Isso não significa lançar-se na 

invencionice e na arbitrariedade, cujo principal mecanismo psicológico parece ser o 

hábito, não ir ao encontro dos fatos, mas de buscar neles a confirmação de uma 



253 
 

 
 

generalidade, de uma abstração: a partir daí surgem os "chapéus" mais gratuitos, as 

associações de ideias bizarras, as valorizações do insignificante.  

O senso do concreto, do prático, do preciso, não se opõe à imaginação; ao 

contrário, é o que dá conteúdo e interesse jornalístico ao que poderia terminar como 

simples masturbação mental. Mas e mais as decisões jornalísticas - seja na edição, 

seja na pauta - terão necessariamente um quê de arbitrário: pode-se, a partir de um 

fato "leve", circunstancial, apenas curioso, criar um grande assunto, descobrir uma 

nova área de interesse, que a simples reprodução televisiva dos acontecimentos de 

um dia não revela. Mas para isso é necessário, antes de tudo, ter fatos concretos, 

solidamente apurados, ricos de detalhe, capazes por si próprios, e não por 

malabarismos de edição, de despertar o interesse do leitor. 

 

PLANEJAMENTO 

Na decisão sobre o que privilegiar, em quais assuntos investir, que "sides" 

destacar, o papel de um planejamento prévio é crucial. Ressentimo-nos ainda de uma 

improvisação constante, de uma corrida atrás do que já aconteceu, absolutamente 

negativas para o resultado final da edição e paralisantes para todo esforço de 

imaginação. As pautas devem ser mais e mais capazes de antecipar os fatos, 

aumentar a vida útil da notícia, preparar o leitor para o que possa acontecer e o 

jornalista para o que deverá ser lido.  

Dada a precariedade do planejamento e a insuficiência do dia a dia, o 

DataFolha vem, às vezes, suprir as omissões da reportagem. Devemos muitas 

manchetes às pesquisas do DataFolha e não há dúvidas de que, ao aliar rigor 

cientifico com agilidade, esse departamento está escrevendo um capítulo inédito da 

sociometria aplicada ao jornalismo. Mas será que pesquisas, tão valiosas do ponto de 

vista da informação, não têm ocultado a nossa incapacidade para investigar, verificar 

e dar por tecnicamente comprovadas informações importantes e exclusivas?  

Na Folha publica-se tudo o que estiver comprovado. Não temos sido capazes, 

entretanto, de preencher essa possibilidade com furos mais frequentes, nem mesmo 

com uma reportagem de rotina que tenha boa qualidade média. Vencemos uma 

batalha fundamental: a implantação do Projeto Editorial em Brasília, mas continuamos 

excessivamente presos ao jornalismo declaratório e às fontes governamentais de 

notícia. As eleições municipais deste ano, e sobretudo as presidenciais no ano de 
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1989, serão um teste decisivo, no qual devemos concentrar todas as nossas energias, 

numa cobertura desde já absolutamente prioritária.  

Todos estamos de acordo, além disso, com relação à necessidade de os textos 

serem completos, exatos e concisos - o leitor é cada vez mais exigente em termos do 

que ele necessita saber e dispõe de cada vez menos tempo para a leitura de jornais. 

Mas, na prática, é lamentavelmente grande a quantidade de textos incompletos, 

parciais, imprecisos e prolixos que publicamos. 

 

COMPETIÇÃO E MODERNIZAÇÃO 

Para a imprensa, esta é uma época cheia de promessas. A competição direta 

e acirrada entre os jornais, a necessidade de melhorarem os serviços que prestam a 

seus leitores, de se fazerem imprescindíveis quando tudo parece tornar-se 

descartável é algo que abre a perspectiva de uma arrancada extraordinária nos 

padrões técnico-editoriais da imprensa, no espírito crítico da opinião pública e na 

valorização do trabalho jornalístico.  

Mas é também uma época sombria: os produtos jornalísticos tendem a perder 

suas características e confundir-se numa área cinzenta sob o predomínio da timidez 

e da redundância, fruto do receio de perder posições no mercado. Surge um bom 

senso que mal esconde o convencionalismo da imprensa que faz pose de irrequieta, 

que finge inovar e que é reacionária até quando se moderniza. 

 Mais uma vez o futuro da invenção jornalística depende em grande parte do 

comportamento da Folha, de sua capacidade para enfrentar esta nova situação com 

audácia e ecletismo, de se apropriar das experiências feitas fora e dentro do país, no 

passado e no presente, para combiná-las e adaptá-las num modelo próprio, capaz de 

dar resposta aos problemas práticos de cada momento. 

Está em nossas mãos conduzir o panorama de turbulência e competição, agora 

caracterizado, numa direção em que as mudanças de aparência se transformem em 

mudanças mais profundas e permanentes, em que a evolução do jornalismo - 

subitamente acelerada - contribua para o desenvolvimento real da consciência 

crítica, da qualidade da vida e das ideias. 
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ANEXO G – PROJETO EDITORIAL 1986-1987, SETEMBRO DE 1986108 
 
 

A Folha em busca da excelência 

 

PARA ESTAR EM PRIMEIRO LUGAR 

A Folha é atualmente o jornal de maior circulação entre os diários brasileiros. 

De junho de 1984 a junho de 1986, nossa circulação paga cresceu 39,5%, chegando 

a um total de 291.659 exemplares em média por dia. A Redação contribui para o êxito, 

mas não é a única responsável por ele. Esse sucesso é resultado de um esforço 

conjunto de toda a empresa que edita o jornal. 

Ser o primeiro do país implica inestimável responsabilidade pública e 

profissional para cada jornalista que trabalha na Folha. Qualquer retrocesso significa 

perder a primazia. Todo o esforço deve estar voltado para ampliar a vantagem. A 

preocupação mais profunda e permanente da Folha neste momento é a informação 

exclusiva. Mas informação exclusiva não vale quase nada, se não for comprovada e 

exata. Perde muito da sua força quando mal escrita ou mal editada.  

A expectativa do leitor é que o jornal se diferencie pela excelência do produto, 

o que exige perfeccionismo em todas as fases do trabalho. Os grandes problemas de 

infraestrutura jornalística, identificados com insistência nas duas versões do projeto 

editorial anteriores a esta, estão em parte resolvidos. 

O Manual Geral da Redação está incorporado aos hábitos do trabalho 

jornalístico. Sua segunda edição, que deve circular em janeiro de 1987, será mais 

completa que a atual e de consulta mais fácil. As equipes que deverão usá-la já 

operam segundo padrões de razoável homogeneidade. Deverão continuar a utilizar o 

Manual em todas as situações, mas estar atentas para o fato de que não basta 

obedecê-lo para fazer bom jornalismo. 

Desapareceu a distância funcional entre reportagem e edição. A estrutura 

salarial da Redação é competitiva e supera, em certas faixas, os valores médios do 

                                            
108 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/projetos-1981-1.shtml> e 

<http://www1.folha.uol.com.br/institucional/linha_editorial.shtml>. Textos foram transcritos como foram 

escritos em sua forma original. (CRISTÓVÃO, 2012, p. 252-258). 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/projetos-1981-1.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/institucional/linha_editorial.shtml
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mercado. Dos 350 jornalistas da Folha, apenas 78 ganham o piso do jornal 

(junho/1986), 20% superior ao piso da categoria no Estado de São Paulo. 

Diminuiu a rotatividade de profissionais, característica do período ainda recente 

de imensas modificações de pessoal. Organizaram-se equipes de modo geral mais 

bem-integradas. Vem sendo praticada uma política de valorização com base nas 

avaliações do desempenho profissional. Em dois anos (junho/1984 - junho/1986), 168 

promoções salariais por mérito foram efetuadas, além das promoções de função. 

As contratações são feitas por concurso público e exame de banca. O Plano de 

Metas Trimestrais está implantado, ainda que seus resultados palpáveis estejam 

muito aquém da expectativa. A Avaliação do Desempenho Profissional está 

consolidada. 

A Redação conta com mecanismos que permitem conhecer melhor a qualidade 

do produto jornalístico, suas virtudes e suas fraquezas. Aumentou a prática da 

previsão e do planejamento jornalístico. Está em funcionamento o Programa de 

Seminários com vistas à melhoria da capacidade técnica das equipes e à 

especialização dos profissionais. Houve avanços na rede noticiosa do jornal fora da 

sede, no rumo de uma cobertura cada vez mais profissional e menos circunscrita a 

São Paulo. 

O Orçamento da Redação está pronto e será implantado ainda no ano de 1986. 

Com ele, ocorrerá uma descentralização substancial do funcionamento administrativo 

da Redação e das decisões editoriais vinculadas a esse funcionamento. É importante, 

agora, evitar que esse desenvolvimento obtido no aspecto organizacional da Redação 

se traduza em uma tendência para buscar o trabalho jornalístico. Não se cogita de 

abandonar o percurso já realizado, nem de transigir com os objetivos de organizar 

mais e melhor as condições a partir das quais é produzido o material jornalístico. Não 

se deve tampouco menosprezar a importância vital da racionalidade e do 

planejamento do jornalismo de hoje. 

 

INFORMAÇÃO CRÍTICA E CONCISA 

É preciso que todos os esforços estejam mais voltados para a informação 

exclusiva, inédita, completa, exata, escrita de modo despojado e conciso, editada com 

inteligência, rapidez e audácia. A Folha está firmemente disposta a publicar com 

destaque toda informação relevante e comprovada que puder obter. A independência 
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editorial tem se fortalecido na prática de um jornalismo que procura ser crítico e 

apartidário, que não presta contas a ninguém, salvo ao leitor. É preciso que essas 

condições políticas sejam preenchidas por um conteúdo jornalístico mais noticioso e 

de maior impacto. 

A quantidade de furos tomados, erros de informação e falhas de 

aproveitamento de notícias deve ser motivo de grave preocupação para todos os 

jornalistas da Folha. Não podemos nos satisfazer com o nível de qualidade média 

alcançada até aqui, que é muito baixo. Precisamos insistir no fortalecimento de uma 

disciplina rigorosa de prevenção do erro jornalístico. Temos de criar a consciência de 

que qualquer erro é extremamente importante e configura uma ofensa aos direitos do 

leitor. É preciso que cada um se sinta estimulado a adotar uma atitude que concilie 

perfeccionismo e velocidade em face da tarefa jornalística e das necessidades do 

cronograma industrial e de distribuição da Folha.  

É preciso que os textos sejam mais bem-escritos e que as edições tenham 

melhor acabamento. É necessário que as pautas sejam inteligentes, imaginosas, 

agressivamente investigadas. O jornal está repleto de declarações, e esse é um 

jornalismo cômodo, fácil de fazer, que nos deve interessar pouco. Um fato vale mais 

do que dez declarações. 

 

A ARTE DA BOA EDIÇÃO 

Os editores devem dividir o seu trabalho de modo seletivo. O jornal tem que 

noticiar tudo o que sabe comprovadamente, de modo conciso, exato e completo. É a 

rotina. Mas tão importantes quanto essa rotina são os assuntos que a edição vai 

aprofundar e destacar. 

São opções que é preciso assumir, com energia, no sentido de determinar o 

que será escolhido para receber tratamento jornalístico especial, com intenso trabalho 

de reportagem acoplado ao aproveitamento prioritário por parte da edição. Cada 

editoria do jornal deve noticiar o dia a dia de sua área de forma completa, mas concisa, 

e reservar seus altos de página para assuntos que o jornal estará explorando com 

exclusividade ou primazia, sempre com determinação e coragem editorial. 

Precisamos agilizar os meios de informação interna na Redação, na sede e fora 

dela. Não é possível tomar decisões audaciosas com segurança se o que se tem são 

"flashes" parciais, tardios e, muitas vezes, inexatos. Não é possível que a reportagem 
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e a edição voltem suas baterias para os mesmos temas, sob um mesmo enfoque, se 

não houver uma intensa afinidade intelectual e técnica entre editores e equipes. É 

ilusão crer que conseguiremos registrar todas as notícias corretamente e investigar a 

fundo os assuntos que a sensibilidade jornalística recomendar se esses conceitos não 

estiverem claros para todos e se os critérios de decisão não forem, por meio da crítica 

e da discussão internas, transformados em patrimônio geral. 

 

METAS PARA UM ESTILO MARCANTE 

Vamos manter o pluralismo como característica marcante do perfil da Folha. 

Vamos insistir na necessidade de modernizar o estilo jornalístico e de abordar 

assuntos sob pontos de vista que correspondem às necessidades emergentes na vida 

do leitor. Vamos procurar enfoques originais e diferenciados. Vamos preservar a 

atitude editorial de apartidarismo. Vamos manter a preocupação com o didatismo. 

Mas é preciso evitar a aplicação formal, mecânica, desses princípios. Impedir 

que as etapas anteriores à edição resultem em desatenção quanto às informações 

concretas ou negligência quanto ao espírito crítico que o jornal deve manter diante 

delas. Só assim se evitará que a edição se veja compelida, como atualmente, a fazer 

malabarismo de titulagem, a escrever boxes críticos apressados a fim de corrigir 

artificialmente um defeito que poderia ter sido evitado durante o processo de produção 

do material jornalístico. 

Precisamos de maior empenho na realização de um jornalismo didático e de 

serviço, assim como de mais velocidade no processo de especialização profissional. 

Cada texto publicado na Folha deve ser claro e explicativo o bastante para ser lido 

com utilidade pelo leigo, sofisticado o bastante para ser lido pelo especialista e 

enriquecido sempre por uma dimensão de serviço que o fará lido por ambos. É 

importante indagar-se sempre onde está o interesse direto, imediato do leitor, e 

procurar por todos os meios atendê-lo. É necessário apresentar os assuntos de forma 

lógica, clara e fácil para quem vai ler.  

É preciso empregar soluções de edição que sejam plasticamente boas e, ao 

mesmo tempo, suscetíveis de aplicação rápida e prática. Precisamos melhorar a 

utilização que fazem do modelo gráfico atualmente adotado pela Folha. Precisamos 

aumentar a presença e a qualidade técnica, estética e de legibilidade de fotos, gráficos 

e ilustrações no jornal, terreno em que obtivemos progressos, mas onde ainda há 
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muito trabalho a fazer. Precisamos de títulos mais inteligentes, menos óbvios e mais 

criativos do que temos feito até aqui. 

O ano de 1987 será dominado pela presença do Congresso constituinte. A 

cobertura de suas atividades será um dos temas essenciais para a Folha no período 

de vigência desta versão do Projeto Editorial. A Folha deve revelar ao seu leitor, sem 

receios, os interesses corporativistas que serão mascarados em propostas com 

retórica de defesa da sociedade como um todo. Deve evitar o tom técnico-jurídico 

pouco acessível e interessante que provavelmente prevalecerá nos debates. Deve 

obedecer sempre às propriedades da informação completa, exclusiva, comprovada e 

bem redigida. 

O outro foco de atenção editorial prioritária para a Folha neste período será a 

discussão em torno da reforma tributária. O jornal deve manter o assunto em pauta, 

em coerência com sua preocupação editorial de contribuir para que a sociedade 

brasileira possa eliminar a miséria e diminuir os desníveis sociais e regionais. Ao 

mesmo tempo, o jornal deve manter uma atitude de verificação constante e implacável 

do grau de eficiência dos mecanismos estatais na aplicação dos recursos públicos. 

Esses princípios de comportamento jornalístico diante de dois temas que 

estarão entre os mais importantes nestes doze meses no Brasil são congruentes com 

a atitude do jornal em favor de uma sociedade de mercado dotada de instituições 

políticas que possam viabilizar as pressões dos grupos excluídos das vantagens do 

desenvolvimento. 

Até aqui, muito do esforço na Folha tem sido dedicado a suprir lacunas 

estruturais da Redação ou a organizar melhores condições no interior da estrutura. O 

que se propõe agora é uma ofensiva no domínio da informação a ser publicada no dia 

seguinte. É preciso que as equipes atuem com agilidade, sofisticação e espírito de 

iniciativa, que as antigas divisões entre trabalho de reportagens, redação e edição 

desapareçam em favor de um tipo de profissional dotado de conhecimentos 

especializados, mas nem por isso confinado a um compartimento de atividade 

jornalística. Todos devemos participar do trabalho de pauta e de levantamento de 

informações, todos devemos trabalhar junto à edição do material informativo, todos os 

profissionais que exercem cargos de comando devem redigir habitualmente e todo 

repórter deve ter texto final, de preferência no próprio terminal de vídeo. Até agora 
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tratou-se principalmente de lançar as bases de um jornalismo que se destaque como 

o melhor do país. Agora, trata-se de fazê-lo.  


