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Resumo 
 
O artigo estuda o jornalismo como forma de resistência ao regime ditatorial e porta voz 
da luta democrática, enfocando o Semanário de Informação Política, produzido em Ijuí, 
Rio Grande do Sul, em 1975. Contextualiza brevemente a ditadura militar e a 
organização de meios alternativos. Desenvolve observações sobre a associação do 
controle do poder cultural aos demais meios de repressão do Estado ditatorial. Diante 
disso, constata que a organização de meios alternativos pode ser vista como resistência. 
Aborda o cerceamento da livre expressão e a luta pelas liberdades democráticas a partir 
do jornalismo alternativo, que visa produzir narrativas diferenciadas, fundamentais para 
a discussão do presente e posterior memória de um tempo. Por fim – e tomando os 
referenciais expostos – conta brevemente a história do referido Semanário. 
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O jornalismo, a partir dos inúmeros jornais e rádios alternativos, abrigou os 

sonhos e a luta de estudantes, professores, pesquisadores e pessoas identificadas com a 

democratização durante o regime militar. Esta forma de resistência a partir da tentativa 

de divulgar informações e produzir debates ocorreu em todo o país, inclusive em regiões 

distantes dos centros políticos brasileiros. Uma das intenções era provocar brechas no 

sistema de repressão e de controle da atividade cultural. Por este ângulo, proponho 

contar brevemente a experiência do Semanário de Informação Política3, organizado em 

1975, em Ijuí, Rio Grande do Sul. 

                                                 
1 Exemplos: Trabalho apresentado ao Núcleo de Pesquisa de Jornalismo, do VI Encontro dos Núcleos de Pesquisa da 
Intercom. 
2 Jornalista. Mestranda em Ciências da Comunicação na Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos. Bolsista 
CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Bacharel em Comunicação Social pela 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - Unijuí. Especialização latu sensu em 
Humanidades – Sociologia pela Unijuí. Endereço eletrônico: eloisa_klein@yahoo.com.br 
3 Esta proposta é parte da pesquisa em execução no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da 
Unisinos. 
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A década de 1970 foi particularmente marcante para o Brasil pela vigência dos 

anos mais duros da ditadura militar, iniciada pelo golpe de 31 de março de 1964. Em 

boa parte deste período, os meios de comunicação estiveram submetidos à censura 

prévia, o que alterou substancialmente os modos de fazer jornalísticos, resultando até 

mesmo em alguns casos de auto-censura. Outros meios de comunicação decidiram 

“ignorar” a situação política do país. Em paralelo, os governos ditatoriais 

empreenderam uma política de afirmação da imagem de ordem e progresso e de uma 

nacionalidade assegurada pelos valores de segurança e desenvolvimento.  

Somando a isso o fato de os direitos civis e políticos dos cidadãos estarem 

limitados, não havia espaço para a discussão de muitas das temáticas emergentes da 

vida pública. Com a intenção de criar brechas neste sistema político, diversos grupos 

vinculados ao partido de oposição consentida, às igrejas, aos antigos movimentos 

sociais, coorporativos e populares optaram pelo campo da comunicação. Assim, 

surgiram vários jornais alternativos, que procuravam dar voz aos anseios de liberdade e 

de democracia. 

Ijuí, uma cidade de pequeno porte, deu sinais de ativa participação política até os 

anos 1960, tendo seus militantes se envolvido nas mais diversas atividades partidárias 

ou de mobilização popular. O confronto entre as lideranças políticas sempre esteve 

presente e manteve-se durante o período ditatorial, tensão observada inclusive nas 

freqüências de rádio.  

Nas décadas de 1960/ 1970, a urbanização foi acentuada, sobretudo em 

decorrência do êxodo rural e, conseqüentemente, os problemas da vida em comum 

obtiveram contornos mais definidos. Estas questões (tomadas dentro do contexto 

nacional de maior de inflação, miserabilidade do povo) faziam parte dos debates 

empreendidos na cidade e motivaram a criação de um peculiar meio de comunicação 

para fazer da atividade jornalística porta-voz dos anseios democráticos. Foi assim que, 

em 31 de outubro de 1975, foi publicada a primeira edição do Semanário de Informação 

Política. 

A história do semanário, desde cedo chamado de Informação, foi breve, tendo 

persistido somente até o ano de 1976, somando, então, poucas edições. Sua existência 

não pode ser vista distanciadamente de um contexto mais amplo de afirmação dos 

jornais chamados nanicos, populares ou alternativos. Fundados em todos os cantos da 

América Latina, estes jornais tinham como proposta dar voz a grupos que não 
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conseguiam acesso aos meios de comunicação tradicionais ou fazer um tipo de 

jornalismo diferenciado.  

A intenção explícita do Semanário de Informação Política foi justamente a do 

fazer jornalístico diferenciado, visando à construção da reportagem e da pesquisa e 

tentando marcar a luta pela democracia em Ijuí e região. Para isso, o jornal contou com 

a contribuição dos jornalistas Jefferson Barros, Rosa Maria Bueno Fischer, Fernando 

Saes e Adelmo Genro, de redatores locais, e colaboradores como Deonísio da Silva, 

especialmente com contos, Edgar Vasquez, com cartuns, Walter Galvani, Tarso Genro, 

com artigos, e outros membros de uma geração que usou de toda a sua criatividade para 

romper com uma das piores amarras de um regime ditatorial: a imposição do silêncio do 

diferente e da repetição do igual.  

O periódico foi mais uma das tentativas construídas com o intento de aglutinar 

forças políticas de resistência à ditadura: os fundadores do jorna l faziam parte de grupos 

que realizavam encontros de pintura, de escuta de músicas, de leitura de textos e 

também diálogos casuais em bares, tentando, a cada momento, encaixar a discussão 

sobre a situação política, econômica e social do país. Além disso, a consolidação da 

Fidene, mantenedora das faculdades de Ijuí, possibilitava a vinda de professores 

universitários oriundos de outras regiões do país, com visões novas sobre o contexto do 

período.  

 

Jornal, memória e resistência 

 

Nestor García Canclini, no livro “As culturas populares do capitalismo”4, 

restringe o uso de cultura à  

 

produção de fenômenos que contribuem, mediante a representação ou 
reelaboração simbólica das estruturas materiais, para a compreensão, 
reprodução ou transformação do sistema socia l, ou seja, a cultura diz respeito a 
todas as práticas e instituições dedicadas à administração, renovação e 
reestruturação do sentido.  

 

A partir desta definição, o autor observa que uma política hegemônica requer a 

propriedade dos meios de produção, o controle dos mecanismos para a reprodução 

material e simbólica das forças de trabalho e das relações de produção, incluindo os 

                                                 
4 Tradução de Cláudio Novaes Pinto Coelho. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 29. 
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meios de comunicação, e o controle dos mecanismos coercitivos. Canclini explica que 

“não existe classe hegemônica que possa assegurar durante muito tempo o seu poder 

econômico apenas com o poder repressivo. Entre ambos desempenha um papel chave o 

poder cultural”5, que vai tornar natural e necessária uma estrutura. Com suporte no 

modelo de investigação de Bourdieu, que propõe pensar em aparelhos culturais como 

instituições que transmitem e renovam o capital cultural, Canclini concorda que as 

estruturas significativas devem ser internalizadas pelos membros da sociedade, o que 

gera hábitos, dos quais surgem práticas; mas situa estas ações no interior de relações 

sociais. 

Tomando esta reflexão para o contexto brasileiro, identifica-se a censura à 

imprensa e a restrição dos direitos civis e políticos como mais uma estratégia de 

permanência no poder, associada à repressão. Daí se pode inferir também que os setores 

sociais que lutam contra os grupos no poder – e que estão em busca de hegemonia – vão 

criar meios de comunicação, ou aparatos culturais, para fazer resistência a este tipo de 

poder que pretende a internalização de estruturas significativas para posterior geração 

de hábitos e práticas. Com isso, tais setores pretendiam produzir rupturas nos sistemas 

de controle. 

Tzvetan Todorov fala sobre o controle da memória em regimes totalitários como 

a grande marca do século XX 6. É claro que estes regimes se distinguem dos governos 

ditatoriais como foram conhecidos na América Latina. Hannah Arendt avalia que “o  

governo totalitário é diferente das tiranias e das ditaduras (...), porque o domínio total é 

a única forma de governo com a qual não é possível coexistir”7, dada a tentativa de 

eliminar a solidariedade de grupo, sufocar as artes, exterminar a liberdade de expressão, 

a justiça e a memória de um modo de vida. Já Todorov observa a presença da 

propaganda, usada especialmente para atingir outros países.  

Ter em mente esta distinção entre Estado autoritário e um regime ditatorial é 

importante para compreender que, neste último, a atividade jornalística de “contar a 

realidade” se preserva – embora exista a censura, há jornais independentes do Estado, 

enquanto que o Estado autoritário “aspira controlar a totalidade da vida social de um 

indivíduo”, não se contentando em controlar o poder político8. Por haver este espaço é 

                                                 
5 Idem, p. 35. 
6 No livro Memoria Del mal, tentación Del bien. Barcelona: Península, 2002, p.139. 
7 Prefácio escrito em 1966 para a terceira parte de seu livro “Origens do totalitarismo”. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1989, p. 343. 
8 Tzvetan Todorov, no livro Em face do extremo. Tradução Egon de Oliveira Rangel e Enid Abreu Dobrásnsky. 
Campinas, SP: Papirus, 1995, p. 144. 
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que – mesmo sob restrições – se dá a procura pelo jornalismo como forma de 

resistência. 

Algumas relações entre os regimes totalitários e os governos ditatoriais podem 

ser estabelecidas, especialmente quanto ao cerceamento da liberdade de expressão e a 

propaganda. É preciso haver alguns cuidados: Hannah Arendt adverte que “a diferença 

entre uma literatura clandestina e nenhuma literatura é igual a diferença entre um e 

zero”9. Da mesma forma, em uma ditadura, a propaganda é direcionada para o interior 

do país – e não para fora.  

Mas, se não existe uma impossibilidade de coexistir com o regime, como nos 

totalitários, há certamente restrições referentes ao trânsito de informações e livre 

organização de grupos que acabam interferindo na internalização de estruturas 

significativas, para retomar a perspectiva de Canclini, com base em Bourdieu. Nas 

ditaduras, ao indivíduo só é possível acesso a certos tipos de dados e não a outros – 

como o caso das “medidas de emergência” após o fim do Ato Institucional nº 5, que 

visavam “assegurar ao Estado a possibilidade de outorgar atos para manter a ordem 

pública e proteger a segurança da Nação”. Estes voltaram a impor a censura à imprensa, 

causando, quando da votação da Emenda Dante de Oliveira, em 1984, o que Moacir 

Pereira chamou de Golpe do Silêncio10. 

Diante das tentativas de fazer calarem-se certas informações, a organização de 

setores sociais pela construção de meios de comunicação alternativos obtém especial 

relevância. Tais meios de comunicação, dedicados à outra forma de relação com os 

receptores e a ampliar as potencialidades de oferta de informação, atuaram mesmo 

durante os períodos mais árduos da ditadura brasileira, embora sob ríspida censura, 

alguns não tendo resistido mais que poucas semanas ou meses. José Luiz Braga 11 conta 

a história do Pasquim, um dos mais importantes jornais alternativos brasileiros, 

caracterizado pela oposição ao regime ditatorial, e de como o recurso do humor foi 

utilizado para burlar a censura. Criado em 1969, o Pasquim acompanhou todos os 

demais anos do regime ditatorial. 

A vida do Semanário de Informação Política é mais sucinta e também mais 

modesta no sentido tanto do confronto direto como do alcance, certamente. Contra a 

tiragem de dezenas de milhares de exemplares do Pasquim – e de outros, de âmbito 

                                                 
9 Idem, p. 350. 
10 No livro O golpe do silêncio. São Paulo: Global, 1984, p. 31. 
11 O Pasquim e os anos 70. Brasília/DF: Editora Universidade de Brasília, 1991. 
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nacional e regional –, o Informação conseguia divulgar algumas centenas de 

exemplares. Pouco, se analisado sob este comparativo.  

De igual valor, contudo, foi a iniciativa de incorporar vozes contrárias à ditadura 

e silenciadas pela supressão de direitos e, de forma indireta, pela censura à que a 

imprensa estava exposta. E isto foi feito no contexto de uma cidade de pequeno porte, 

no interior do Brasil, onde supostamente a força do regime não chegava – idéia 

desmistificada pela necessidade de jornalistas e responsáveis por programas 

radiofônicos terem de remeter seus textos para leitura prévia, pela prisão de ativistas 

políticos, perseguição a outros, e pela existência de espiões em salas de aulas do Ensino 

Médio e Superior e nos cinemas.  

A tomada de posição em prol da democracia poderia ser vista como uma 

contrariedade ao princípio jornalístico de objetividade, não fossem as especificidades da 

circunstância em que se inscreve esta história. Eugênio Bucci12 observa que o 

jornalismo tem o dever de defender a democracia e que, em meio às restrições, efetua 

um combate em legítima defesa. “Quando as liberdades democráticas estão ameaçadas, 

o jornalismo assume o lado da defesa do Estado de Direito. (...) Quando as liberdades 

são tolhidas, o jornalismo já não pode mais ser apartidário: assume o partido da 

liberdade”. 

Liberdade esta que é pensada a partir do significado de sua falta, para lembrar 

outros dualismos, como o que propôs Norberto Bobbio, quando já octogenário, de que 

“a vida não pode ser pensada sem a morte13” ou mesmo de Todorov, ao pensar que “la 

memoria no se opone em absoluto al olvido”14. E não deixa de ser um estranho 

exercício pensar que o século que mais recorreu a falar das liberdades democráticas foi 

o mesmo que mais se esforçou em suprimi- las, em regimes totalitários e ditaduras por 

todo o mundo. 

A posição de contrariedade tomada quanto ao regime ditatorial revela-se na 

postura do meio diante dos acontecimentos, na construção da notícia e na inserção de 

novas pautas no trabalho jornalístico, como a tentativa de resgatar histórias de vida de 

pessoas distintas, empreendida no Informação.Os reflexos de tal atitude não se limitam 

ao que é lido nas páginas do jornal quando de sua circulação. A maneira de falar dos 

fatos, os referenciais escolhidos para contá- los, o tipo de relação proposta com os 

                                                 
12 No livro Videologias: ensaios sobre televisão, escrito em parceria com Maria Rita Kehl. São Paulo: Boitempo, 
2004, p. 218. 
13 No livro O tempo da memória. Tradução Daniela Versiani. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p. 40. 
14 Idem p. 4, p. 153. 
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receptores são elementos vivenciados na cena pública: quem lê uma notícia, vê uma 

imagem, toma ciência de uma situação pode refletir sobre um fato, discuti- lo com seu 

grupo de vivência e guardar uma memória de um tempo.  

Contar sobre a ditadura no momento mesmo em que ela era vivenciada no país 

tem esta importância, de não deixar esmorecer a lembrança do que foi feito numa dada 

conjuntura. Concordo com Nelson Traquina15 quando este reflete que “os jornalistas são 

participantes ativos na definição e na construção das notícias e, por conseqüência, na 

construção da realidade”. A isto, tenderia acrescentar que os jornalistas participam da 

construção da memória. Jornais tornam-se como documentos de um passado e, 

constantemente, estudantes, professores e pesquisadores reportam-se a eles para 

embasar leituras sobre os fatos de uma comunidade.  

Bethania Sampaio Corrêa Mariani16 fala de como o discurso jornalístico constrói 

memória, porque “capta, transforma e divulga acontecimentos, opiniões e idéias da 

atualidade”. Com isso, o jornalismo “lê o presente – ao mesmo tempo em que organiza 

um futuro – as possíveis conseqüências desses fatos do presente – e, assim, legitima, 

enquanto passado – memória – a leitura desses mesmos fatos do presente, no futuro”.  

Sobre este papel de construir notícias e a própria realidade, Nelson Traquina17 

observa que “o jornalismo está orientado para os acontecimentos e não para as 

problemáticas”. Embora isso possa ser aceito para o contexto geral dos processos 

jornalísticos, o exemplo da luta pela democracia transparece uma atuação voltada para a 

problemática da restrição de direitos – mesmo que isso seja feito em legítima defesa, 

como afirma Eugênio Bucci18. 

Quanto ao Informação, colocar-se ao lado da democracia era afirmar que 

vigorava a ditadura, a restrição de direitos; falar das dificuldades de leiteiros e 

comerciantes era questionar o milagre econômico; contar a história de vida de pessoas 

pobres era dar um rosto para a miserabilidade que começava a ser notada. Certamente 

leituras e debates variados podem ser feitos a partir de tais elementos, compreendendo 

que os receptores se apropriam de formas distintas daquilo que consomem como 

material informativo. Mas o trabalho jornalístico é fundamental para levantar temáticas 

e pô-las em discussão: no presente e no futuro, quando buscamos no resultado deste 

trabalho elementos constitutivos da memória de um tempo. 

                                                 
15 No livro Teorias do Jornalismo. Porque as notícias são como são. Florianópolis: Insular, 2004. 
16 No livro Discurso fundador, organizado por Eni Puccinelli Orlandi. Campinas, SP: Pontes, 1993, p. 33. 
17 Idem nota 14, p. 29. 
18 Idem p. 6 
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Precisamente aí há um diálogo com a idéia de Canclini, de que os processos de 

internalização de significações, geração de hábitos e práticas se dão no interior das 

relações sociais e são por elas modificados. Os meios de comunicação organizados com 

a intenção de trazer à tona o debate da democratização modificam a lógica de controle 

pelo poder cultural: se o regime ditatorial queria esconder certas informações, estes 

jornais esforçam-se por contá-las; se o regime tentava asfixiar o jornalismo com o medo 

e a censura, os meios alternativos buscam brechas para fazer um exercício profissional 

livre. Uma questão a saber é até que ponto este esforço chega à sociedade. Mas o 

fundamental é que temas distintos são levantados para a discussão pública e, de forma 

ou outra, são estas fissuras na estrutura de controle do poder cultural que vão 

proporcionar a organização de grandes frentes sociais em prol da democratização. 

 

O Informação 

 

Andréas Huyssen19, em sua conferência de abertura do XXVII Congresso da 

Intercom, refere-se à contemporaneidade como “obcecada” com a memória, depois de 

sofrer com os totalitarismos e o terror do Estado. De fato, é preciso ter cuidado com a 

exacerbação da reverência à memória. Todorov20 destaca que lembrar também é 

esquecer e Andréas Huyssen observa que este esquecimento pode servir justamente para 

que se construa uma memória específica sobre o passado.  

Olhar o passado sem a criticidade proposta por Todorov pode interferir na 

lembrança de um tempo, como reflete Eugênio Bucci21 sobre a tentativa de lembrar da 

ditadura como se ela tivesse sido combatida por todos os meios de comunicação, 

ocultando os fatos que não interessam serem lembrados. A distinção entre o jornalismo 

que declaradamente se posicionou pela defesa das liberdades democráticas e o outro, 

que se manteve aquém desta discussão, deve ser feita. Neste sentido, o Informação tem 

um lado e deve ser olhado a partir dele. Para a memória do jornalismo, é sempre 

importante reconhecer que houve luta pelo Estado de Direito, mas que houve também 

quem não se posicionasse diante dela. 

                                                 
19 Resistencia a la memória: los usos y abusos del olvido público. XXVII Congresso Brasileiro de 
Ciencias da Comunicação. Intercom – Porto Alegre, 2004. 
20 No livro Memória do mal, tentação do bem. 2001, p. 153. 
21 Idem nota p. 6, p. 217. 
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Todorov22 fala das pistas mnésicas e materiais do passado, e distingue três 

estádios para reviver os acontecimentos do passado no presente (o estabelecimento dos 

fatos, a construção de sentido e a instrumentalização) e três discursos sob os quais o 

passado se apresenta no presente (o da testemunha, o do historiador e o do 

comemorador). Para reportar-me à história do Informação pretendo recorrer aos 

elementos materiais, neste caso em particular, algumas edições do jornal, e de 

testemunhos de pessoas que fizeram parte da redação ou dos conselhos administrativos 

e editorial. Nesta fase, a ênfase é dada aos testemunhos23. 

Em 1975, o Brasil ensaiava a abertura política e militantes já arriscavam 

distribuir faixas e cartazes contrários à ditadura. Este é o contexto de criação do 

Informação. Deonísio da Silva, escritor, recorda: “havia um Brasil clandestino a ser 

informado, revelado, comentado, interpretado. Nós queríamos fazer isso”.  

Em Ijuí, o primeiro editor foi Jefferson Barros que, juntamente com Ben-Hur 

Mafra, diretor presidente do Informação, nutriu “o sonho de fundar um jornal 

alternativo no Rio Grande do Sul, que pudesse discutir política, economia e cultura com 

maior liberdade, num tempo em que os jornalistas tinham suas matérias 

sistematicamente censuradas, em todo o Brasil”, como recorda Rosa Maria Bueno 

Fischer, jornalista e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que na 

época trabalhou no jornal. Já em 1976, Fernando Saes passou a ser o editor chefe e, em 

Porto Alegre, Adelmo Genro Filho cumpriu este papel. 

O propósito do jornal estava vinculado ao desejo de fazer um jornalismo 

engajado e, ao mesmo tempo, objetivo e condizente com seu papel informativo. 

“Desejava-se fazer política através do jornalismo, de um jeito parecido com o que 

faziam outros jornais chamados ‘nanicos’ (tablóides alternativos) no País”, conta Rosa 

Maria. Esta intenção fora expressa na primeira edição do jornal24: 

 

Um jornal não é o resultado dos desejos de uma individualidade. 
Se produz somente quando há possibilidades para a exposição das 
expectativas, das aspirações, das opiniões e das exigências de uma 
comunidade, organizada de forma liberal e democrática. (...) Jornal é 
sinônimo de democracia. Ou não é jornal, é boletim de propaganda 
pessoal ou grupal.  

São famosas as frases de Thomas Jéferson, um dos redatores da 
proclamação da Independência dos Estados Unidos da América e 
jornalista ele próprio, de que ‘preferia uma nação sem governo a uma 

                                                 
22  No livro Memória do mal, tentação do bem. 2001, p.147-150. 
23 Esta primazia refere-se ao estágio ainda inicial da pesquisa. Os depoimentos foram concedidos por entrevista a 
autora do trabalho. 
24 Semanário de Informação Política, nº 1, 1975, p. 2. Acervo do Museu Antropológico Diretor Pestana. 
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nação sem jornal’ e de Voltarire, quando garantia que ‘não concordava 
com nada’ do que seu interlocutor dizia, mas ‘lutaria até a morte para que 
ele pudesse continuar expondo suas opiniões’. 

Em tempos tão pessimistas para todos os democratas, 
pretendemos afirmar ser possível a crítica, a denúncia, o debate e o 
diálogo livre e amplo sobre as verdades que todo o leitor merece saber. 

(...) 
Semanário de Informação Política pretende discutir as 

alternativas democráticas para este quadro. Mas sempre a partir da 
realidade concreta que vivemos nesta região25. 

 

Infere-se daí a contrariedade ao tipo de informação ou forma de trabalhar as 

notícias (dando ou não espaço para a exposição de idéias de diferentes sujeitos) em 

veículos existentes na época. Essa contrariedade devia resultar de uma discussão prévia 

intensa acerca do que se estava lendo nos jornais do período – o que configura a 

existência de processos de mediação. A idéia de “fazer política através do jornalismo” 

está precisamente associada ao que Eugênio Bucci26 fala sobre assumir “o partido da 

liberdade” na luta pela democratização, inserida no que podemos chamar também de 

prática de produção de sentido, que se dá no âmbito das relações sociais. 

Quanto à circulação do jornal, o professor de História de Ijuí Hilário Barbian 

enfatiza que o jornal Informação foi feito “num período de grande confronto entre os 

dois pólos ideológicos. Mas certamente deve-se a ele e aos que o elaboravam uma 

parcela significativa da luta que foi travada em âmbito local pela redemocratização do 

país”. O fotógrafo Alan Vieira avalia que o Informação teve algumas dificuldades. 

“Estávamos em plena ditadura, era difícil conseguir fazer com que as pessoas falassem. 

Todos estavam engasgados, mas o medo, a pressão, tudo inibia. Uns não se abriam, 

outros até se abriam, mas quando a matéria era publicada, temiam represálias. Além 

disso, os empresários e profissionais que anunciavam no jornal sofriam pressões para 

retirar o comercial”. 

Aidê Bassani, que foi redatora do jornal, revela: “depois de um certo tempo de 

jornal eu fui entender que a verdade e a mentira ocorrem ao mesmo tempo. A noção de 

verdade pode ser manipulada. A verdade para mim era o que o entrevistado respondia. 

                                                 
25 Nelson Traquina, no livro Estudo do jornalismo do século XX (São Leopoldo, RS: Unisinos, 2003), estudou a 
perspectiva de jornalismo cívico nos Estados Unidos, que compreende uma relação simbiótica com a democracia. Ele 
destaca trechos da análise do jornalista Davis Merrit sobre a questão: é preciso ter “uma informação relevante que é 
(seja) partilhada por todos, e um lugar para discutir suas implicações”. Para Merrit, “o jornalismo pode, e deve, ser 
uma ‘força fundamental’ na ‘revitalização da vida pública’” (in Traquina, 2003, p.177). Obviamente não há uma 
relação direta entre esta perspectiva de jornalismo cívico e o surgimento do Semanário de Informação Política. 
Entretanto, a preocupação quanto à divulgação de “verdades que o leitor merece saber” e na discussão de 
“alternativas” há nuances semelhantes ao que discute Merrit. 
26 Idem p. 6. 
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Mas às vezes isso ia camuflado, para não prejudicar a fonte, e entrava o pano de fundo 

da situação, que transparecia a ideologia do jornal”. 

Como os assuntos envolviam polêmica e as posições de jornalistas, articulistas e 

colaboradores estivam longe de constituir unanimidade, vá rias vezes o clima das 

reuniões chegou a níveis de exaltação. “Nós tivemos vários confrontos, brigas em torno 

de idéias, alguns queriam as coisas mais dirigidas, diretas, mas, claro, na época tudo 

tinha que ser mais trabalhado, com opiniões e fatos nas ent relinhas”, lembra o fotógrafo 

Alan Vieira. 

A jornalista Rosa Maria conta que muitas vezes as pautas eram feitas “nos 

bairros operários de Ijuí, com grupos religiosos, com intelectuais”. Ela explica que “a 

idéia era que o jornal viesse de dentro da comunidade e que pudesse expressar, 

democraticamente, o sentimento de vida política, de debate, de polêmica, mas sempre 

de um modo muito aberto, embora fosse muito clara a opção pelo MDB”. 

A tendência dos pesquisadores em apoiar iniciativas populares de comunicação 

se acentuou ao final da década de 1970. Christa Berger27 observa que por todos os 

lugares do Brasil “surgiam experiências de inversão do uso dos meios” e a “esquerda 

acadêmica, em crise política e teórica, abraçou com entusiasmo esta ‘outra 

comunicação’”. Em Ijuí, o engajamento dos professores universitários se deu desde a 

formulação da proposta até a colaboração direta, seja pela escritura de textos ou pela 

participação nos conselhos editorial e administrativo do Semanário de Informação 

Política. O jornal foi organizado não por classes subalternas, mas pela união de sujeitos 

de origens diversas cujo pólo unificador era mesmo a resistência à ditadura.  

A primeira edição trazia a pintura da artista plástica Inge Mafra que esboçava 

trabalhadores desesperados e a manchete: O leiteiro. A matéria tratava da proibição da 

venda de leite cru em várias cidades da região e questionava o valor oferecido pelas 

empresas, que imporia uma redução no lucro dos produtores.  

Era o primeiro resultado de um trabalho coletivo para o qual cada colaborador 

tinha disponibilizado em materiais aquilo que podia, desde máquina fotográfica, 

material de revelação, máquinas de escrever, além da dedicação em fazer fotolitos, 

microfilmagem, gravação em chapa, recorte manual de coluna a coluna do jornal para 

posterior montagem.  

                                                 
27 No artigo A pesquisa em comunicação na América Latina. In: HOHLFELDT, Antônio (org). Teorias da 
Comunicação. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001, p. 263. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 12 

Para fundamentar o propósito de inspiração democrática, os idealistas e 

trabalhadores do Informação concentraram-se nos tradicionais serões de fechamento de 

edição, na luta contínua por conseguir anúncios, numa comunidade onde boa parte dos 

comerciantes estava vinculada à Arena e a outra temia perder clientela por patrocinar 

um jornal “comunista”, e nos espetaculares feitos para buscar recursos para pagar a 

gráfica e manter a impressão do jornal. 

As palavras de Vladimir Carvalho, captadas por João Luiz Vieira, sobre a 

organização do filme Barra 6828, acerca da situação de grupos de resistência no 

contexto da ditadura, aqui ficam bem encontradas. Diz ele:  

 

mais do que a história, pretendemos recuperar um sentimento, uma noção moral 
que estava embutida naquela época, numa comunidade que apenas começava a 
se identificar consigo mesma, surgindo com a convicção de sua juventude, de 
até se sacrificar, com risco de suas vidas, para melhorar o Brasil.  

 

Na conjuntura de monopólios e oligopólios de mídia, que novamente irrompem 

a possibilidade de abertura plena dos meios de comunicação à diversidade da vida, das 

opiniões, repensar a história dos meios alternativos ou canais cuja proposta esteve 

vinculada a uma composição e apresentação democrática é um exercício fundamental, 

na tentativa de encontrar perspectivas para a comunicação. Neste tópico, acrescenta-se a 

contribuição de Robert Mcchesney29, para quem a “organização da mídia democrática 

deve fazer parte da luta atual” dos movimentos sociais, pautando quer o 

“desenvolvimento de meios de comunicação independente e ditos ‘piratas’ para 

contrabalançar o sistema empresarial”, quer “a reforma estrutural da mídia”, temas 

levantados por movimentos políticos progressistas e antineoliberais. 
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