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RESUMO 
 

Este texto tem como ponto de partida o estudo do “Diário da Noroeste”, impresso entre 
1925 e 1930, em Bauru, no interior do Estado de São Paulo, como material subsidiador para 
discutir questões metodológicas de abordagem da história do jornalismo considerando que 
cada época é produto do entrecruzamento de vários tempos e comporta heterogeneidades à 
despeito da existência de tendências dominantes. A reflexão visa à valorização de 
especificidades comunicacionais de produções impressas distantes dos grandes centros.  
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Os Tempos na História, Imprensa e Jornalismo  

A imprensa no Brasil viveu intensas mudanças no decorrer da primeira metade do 

século XX e o jornalismo teve papel atuante nesse processo. Um grande desafio aqui é 

apresentar uma panorâmica, em espaço tão curto, que busque dar conta da complexidade 

dessa história, evitando abordagens esquemáticas e redutoras, visando à problematização de 

duas questões históricas específicas: a relação entre permanência e ruptura, a 

simultaneidade de temporalidades na mesma cronologia.  

 Nas últimas décadas, intensificaram-se os estudos históricos sobre a imprensa e o 

jornalismo, tanto vindos da área da Ciência Histórica como da Ciência da Comunicação. 

Um elemento de convergência a ser destacado é pensar a imprensa como uma produção 

social de um grupo específico, abrangendo questões propriamente profissionais, do campo 

jornalístico, articuladas a questões tecnológicas, políticas, econômicas e culturais. Alguns 

autores da já fizeram balanços bibliográficos esclarecedores sobre como vem sendo 

trabalhada a articulação entre História e Comunicação e apontando caminhos férteis para a 

pesquisa nessa área3. Seguindo essa tendência, pretendemos aqui oferecer uma contribuição 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP História do Jornalismo do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da UNESP com formação em História. E-mail: 
losnak@faac.unesp.br. 
3 Destacamos aqui os trabalhos de Barbosa e Ribeiro (2009), Ribeiro e Hershmann (2008).   
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para com a História da Imprensa e do Jornalismo no Brasil, valorizando os textos já 

produzidos e realçando determinados recortes de historicidade nos objetos de pesquisa.  

 A ciência histórica tem significativa bibliografia, com abordagem razoavelmente 

consensual, em torno de necessidade de inserção do objeto de estudo na sua respectiva 

época. Nessa perspectiva, considera-se que os atores sociohistóricos agem segundo suas 

possibilidades e necessidades de seu contexto, dialogando com as demandas do momento 

em que vivem e interagindo com diversas temporalidades imbricadas. Portanto, uma 

questão importante para o trabalho do historiador é a definição da historicidade, o tempo 

próprio do objeto em pauta (BLOCH, 2001), que possui dinâmica própria com 

desdobramento no nível da duração 4. A historicidade tende a ser recortada por marcos 

cronológicos delimitadores das permanências e mudanças e, ao mesmo tempo, apresenta 

complexidades que extravasam os recortes metodológicos, pois nem sempre é possível ser 

exato, restringir-se a datas estritas sem riscos de simplificar a dinâmica histórica. 

As permanências tendem a ser longas, mas não são extáticas, e articulam-se às 

transformações, que podem ser abruptas, situadas no tempo curto, mas também ocorrem 

lentamente de maneira quase imperceptível. Para o olhar atento, mudanças e permanências 

estão interligadas, o factual, que está no tempo curto, é determinado pelo estrutural e este, 

por sua vez, sofre influências dos acontecimentos cotidianos e inéditos (CHESNEAUX, 

1995).  E nem sempre há um marco temporal datado para a mudança. Polemizando com 

uma tradição de eleger as estruturas imóveis da ação histórica, Chesneaux (1995) nos 

chama atenção para o engano da rígida oposição entre longa e curta duração, entre o 

estrutural e o factual. Segundo ele, a curta duração, ou seja, a ruptura ou o fato histórico, 

emerge como desdobramento de dinâmicas que estavam submersas e eram cotidianas, 

ocorriam na permanência, na aparente imobilidade e, em determinado momento, convergem 

para a rápida alteração do acontecimento de impacto. E, nesse caso, a ação é explicita em 

sujeitos específicos iludindo o observador sobre a origem da ação e o movimento das forças 

em jogo5.  

 Um desdobramento importante dessa questão é que o tempo histórico 

cronologicamente delimitado não é homogêneo. As diversas dinâmicas sociais (economia, 

                                                 
4 Marc Bloch (2001) afirma que a duração, ou o “tempo da história,..., é o próprio plasma em que se engastam os 
fenômenos e como o lugar de sua inteligibilidade” (p.55). Norbert Elias (1998) faz distinção entre duração e tempo. 
Duração seria a dinâmica das ações humanas, sociais e naturais e de fenômenos possibilitando a percepção de 
acontecimento e suscitando um referencial temporal. Tempo seria uma categoria socialmente construída para identificar, 
marcar e medir essa duração, tanto no nível da física, como cultural no caso dos calendários.  
5 Antes de Chesneaux, Bloch (2001) escreveu que o tempo histórico é um “continuum” e é também “perpétua mudança. 
Da antítese desses dois atributos provêm os grandes problemas da pesquisa histórica”. (p.53-54). 
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política, sociedade, cultura), em outra palavra, historicidades, são interligadas, mas 

apresentam relativa autonomia, têm suas próprias temporalidades que se entrecruzam em 

determinado presente. Ou seja, essas dinâmicas não são homogêneas, nem sempre se 

desenrolam internamente em uma única historicidade e em um único sentido embora 

possam estar cronologicamente alinhadas.  

Walter Benjamin (1985) afirma que o presente é carregado de “agoras” remetendo-

se ao passado e ao futuro com diversas possibilidades.  Cabe ao historiador eleger o objeto 

e sua respectiva temporalidade, trabalhar com a diversidade dos tempos ou escolher um 

deles. Para Benjamin o “agora” está carregado de possibilidades, é virtualmente 

transformador. Por outro lado, pode ser presa da tradição, das tendências conservadoras. Do 

confronto entre essas duas tendências desdobram-se os novos processos ou mantem-se os 

velhos. 

 Esta introdução fica mais clara quando observamos a produção bibliográfica em 

torno da história da imprensa e particularmente a obra considerada fundante escrita por 

Nelson Werneck Sodré: História da Imprensa no Brasil. O autor apresenta a passagem do 

século XIX para o XX como o início de uma nova fase da imprensa no país, 

particularmente na cidade do Rio de Janeiro6. Segundo Sodré, ela passaria a ser empresarial 

e ter grandes dimensões, ser independente, administrada pela lógica de mercado, 

incorporando novas tecnologias e resultante do trabalho de profissionais especializados7.  

Em oposição, a imprensa do interior se apresentaria amadora, artesanal, distante da 

lógica capitalista, submetida a interesses políticos que inviabilizariam a liberdade de 

informação do leitor e a liberdade de produção dos redatores. Segundo essa análise, as 

restrições econômicas e políticas das localidades menores situadas nos mais variados 

rincões do país limitavam o surgimento de uma imprensa empresarial, independente e 

profissionalizada8.  

 Sodré enunciou conscientemente, nessa obra, duas temporalidades em confronto no 

cerne da História da Imprensa Brasileira. A primeira, o tempo da grande empresa, que se 

                                                 
6 Embora Sodré apresente elementos da imprensa em vários estados e capitais, seu texto se concentra na capital federal do 
país.  
7 “A passagem do século, assim, assinala, no Brasil, a transição da pequena à grande imprensa. Os pequenos jornais, de 
estrutura simples, as folhas tipográficas, cedem lugar às empresas jornalísticas, com estrutura específica, dotadas de 
equipamento gráfico necessário ao exercício de sua função. Se é assim afetado o plano da produção, o da circulação 
também o é, alterando as relações do jornal com o anunciante, com a política, com os leitores... Está naturalmente ligada 
às transformações do país, em seu conjunto e, nele, à ascensão burguesa, ao avanço das relações capitalistas: a 
transformação na imprensa é um dos aspectos desse avanço; o jornal será, daí por diante, empresa capitalista, de maior ou 
menor porte”. (SODRÉ, 1999, p.275). 
8 “O jornal como empreendimento individual, como aventura isolada, desaparece, nas grandes cidades. Será relegado ao 
interior, onde sobreviverá, como tal, até nossos dias.” (SODRÉ, 1999, p.275) 
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iniciava na primeira década do século XX e projetava-se para o futuro. Essa empresa 

jornalística, que vamos resumir aqui em um adjetivo para representar todos os novos 

elementos que o autor projeta nessa nova fase, moderna (empresarial, capitalista, 

independente, tecnológica, profissional), tinha um contorno geográfico particular de 

existência, as grandes cidades e, particularmente, o Rio de Janeiro. Fora dali, vicejava a 

imprensa antiga, o jornalismo típico do século XIX praticado nos interiores distantes do 

centro econômico, político e cultural do país.  

Em termos históricos, podemos observar que Sodré remete essa produção ao 

passado. Ela está cronologicamente situada nas primeiras décadas do século XX, mas 

inseria-se e expressava dinâmicas sociais típicas da sociedade do século XIX. Portanto, 

segundo o autor essa imprensa produzia um jornalismo do século XIX que era incompatível 

com as tendências modernas, da sociedade burguesa e capitalista, e paradoxalmente 

permanecia em prática. O motivo seria, segundo ele, a contradição da sociedade brasileira, a 

modernidade ocorria na economia, por meio da atuação da burguesia urbana, mas o 

latifúndio pré-capitalista ainda controlava o poder político e a imprensa estava parcialmente 

submetida a esse poder9.  

Partindo de um modelo analítico marxista, utilizando um conceito estrito de 

capitalismo e de burguesia proposto para determinadas situações europeias, e pensando a 

história como progresso político e econômico, por meio da sucessão de fases que a cada 

época são superadas por uma mais avançada, Sodré valoriza a imprensa empresarial e 

industrial como aquela típica da constituição do capitalismo e, portanto, aquela que põe 

abaixo o Brasil arcaico, rural e oligárquico e instaura o que outros autores denominariam de 

uma esfera burguesa10. O problema é que o levantamento feito pelo autor indica a 

predominância do jornalismo com características tradicionais apesar dos jornais dimensões 

maiores como empresa.  

A narrativa tenta marcar a diferença entre os veículos, os “servidores do poder”, de 

um lado, e os de oposição, de outro. O que fica implícito nessa tentativa é a inserção deles 

                                                 
9 A ascensão burguesa acompanha necessariamente o lento desenvolvimento das relações capitalistas no país e sofre 
tortuoso processo...Ao mesmo tempo, padece da normal antecipação e econômico sobre o político, isto é, sofre os reflexos 
de uma burguesia economicamente ascensional, mas ainda politicamente débil....Assim como a fase é de ascensão 
capitalista lenta e peculiar a país de longo passado colonial...por isso de acomodação entre a burguesia e o latifúndio pré-
capitalista, é forçada a acomodar-se ao poder político que não tem ainda conteúdo capitalista, pois o Estado serve 
principalmente á estrutura pré-capitalista tradicional” (SODRÉ, 1999, p.276) 
10 “Nos outros estados, a imprensa estava ainda na transição da fase artesanal para a industrial, no início do século XX; são 
raros os jornais de províncias com estrutura de empresa. Mas a matéria principal deles é também a política, e a luta 
política neles assume aspectos pessoais terríveis”.  (SODRÉ, 1999, p.324) 
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em dois tempos opostos, o do passado e o do momento estudado 11. A imprensa do tempo 

atual é a de grande empresa e, nesse aspecto, em alguns momentos o autor busca aproximar 

de maneira imediata essa característica empresarial como típica do jornalismo independente 

das forças políticas12. O pressuposto é que a empresa capitalista estaria gravitando em área 

distante da política, apenas submetida a elementos estritamente econômicos e profissionais 

e produzindo a informação isenta ou até crítica aos poderes da Primeira República. Sem 

aprofundar essa questão aqui, é importante deixar marcada que esta é uma polêmica para a 

teoria do jornalismo ao buscar identificar quais são as forças em jogo no momento de 

produção da notícia (TRAQUINA, 2005).   

O objetivo aqui não é desqualificar a obra de Sodré e por abaixo a sua contribuição 

aos estudos da imprensa no Brasil. Ainda hoje, a obra do autor é imprescindível para 

consulta, dada a grandiosidade e o pioneirismo, entretanto precisamos problematizar a sua 

abordagem para clarear algumas questões. E o foco aqui é realçar os pressupostos das 

abordagens temporais para alargar as possibilidades de pesquisa em torno da História da 

Imprensa e do Jornalismo. 

Um ponto a ser observado é que o livro História da Imprensa no Brasil entreabre 

outros olhares e nos ajuda a identificar que a atuação da imprensa nos grandes centros, São 

Paulo e Rio de Janeiro das primeiras décadas do século XX, não correspondia, de maneira 

uniforme, ao modelo definido pelo autor. A análise de Sodré ainda é útil para 

identificarmos as novas tendências que se enunciavam naquele período, mas também para 

ajudar-nos a reconhecer que as práticas jornalísticas oriundas do século XIX permaneciam 

no decorrer do século XX de maneira complexa, difundida, multifacetada e imbricada a 

outros elementos e novas práticas e saberes.  

A visão ampla que a obra apresenta, e o modelo explicativo para as transformações 

da imprensa são méritos do autor, principalmente pelo pioneirismo, longo fôlego do 

trabalho e a atenção ao detalhe narrativo. Por outro lado, as informações detalhadas pela 

narrativa municiam-nos à relativização das suas teses ou a enfatizar uma perspectiva 

teórica. A dualidade da sociedade e a conseqüente dualidade da imprensa não precisam ser 

vistas sob a perspectiva da defasagem, na ênfase em algo que falta, em algo que é 

                                                 
11 “No que diz respeito à imprensa, esse contraste entre o jornal como empresa capitalista, que já é, e sua posição como 
servidor de um poder que corresponde a relações predominantemente pré-capitalistas, parece contraditório. Mas há frestas 
por onde se pode perceber a realidade com clareza: o aparecimento de jornais de virulenta oposição, confrontando aqueles 
jornais que se subordinam ao poder;...”. (SODRÉ, 1999, p.276) 
12 Por outro lado, há um viés do autor reconhecendo que a “grande imprensa fez do tema político a tônica de sua matéria – 
tal como a política era entendida e praticada na velha república oligárquica”. E isso implicaria na restrição à implantação 
da linguagem propriamente jornalística (SODRÉ, 1999, p.323).  
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inadequado ao presente, em algo que não corresponde ao modelo ideal. Pode ser visto por 

aquilo que a constitui: a imbricação de tempos, a simultaneidade de temporalidades, que 

formam uma mesma realidade contraditória, e que são compatíveis porque remetem-se a 

dinâmicas próprias e características de um determinada formação histórico-social mais 

complexa do que a mera contraposição entre o novo e o velho, o capitalismo e o pré-

capitalismo13. A atenção do historiador ao confronto de vozes, à observação das 

contradições em determinados momentos podem ajudar a identificar as heterogeneidades de 

práticas e instituições sociais que remetem-se à vários tempos e se entrecruzam em um 

presente conflituoso.   

Importante deixar claro aqui que a conceituação do jornalismo que estamos 

denominando de moderno não é obra exclusiva de Sodré, não foi inaugurada por ele e nem 

é restrita ao debate brasileiro. Também não ignoramos a diversidade de matizes da 

conceituação desse jornalismo moderno, e uma questão importante seria ponderar sobre a 

caracterização dele (seria empresarial, profissional, independente, objetivo?), mas não 

vamos nos ater ao problema agora. E é possível apontar que a abordagem do autor está mais 

centrada no viés da imprensa do que no do jornalismo. De qualquer maneira, consideramos 

que essa categoria vem se constituindo em um eixo analítico por ser parâmetro do 

acompanhamento das transformações da imprensa e do jornalismo no decorrer do século 

XX. 

Análises mais sofisticadas e problematizadoras da imprensa e do jornalismo no 

início do século XX e no decorrer da sua primeira metade já foram produzidas. Diversos 

pesquisadores vêm trabalhando e refinando a abordagem, estudando cada veículo, cada 

década e cada tema, descobrindo novas informações, elaborando problematizações mais 

críticas e ampliando o leque de temas e abordagens14. Já há alguns textos que buscam fazer 

um balanço da produção de História da Mídia no Brasil (BARBOSA, 2010; RIBEIRO e 

HERSHMANN, 2008) e do jornalismo (PONTES e SILVA, 2010).  

Vamos aqui lançar mão de algumas publicações para explicitar o nosso objetivo de 

pensar um elemento do estudo da História da Mídia por meio da problematização do tempo. 

Em princípio, é preciso considerar que a imprensa não estava, e não está acima da 

                                                 
13 Há um clássico texto de Marilena Chauí (1978) onde faz um balanço bibliográfico sobre as analises da formação 
histórica brasileira e considera que parte significativa dos autores trabalha com o pressuposto de defasagem em relação aos 
modelos analíticos e históricos europeus. Nesses trabalhos a abordagem considera como elemento da realidade aquilo que 
falta, aquilo que é defasagem em relação ao que deveria ser, portanto em relação a um modelo.   
14 E o destaque é para duas pesquisadoras que atuam na interface da Comunicação e História: Marialva Barbosa e Ana 
Paula Goulart Ribeiro.  
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sociedade e, portanto, a complexidade de uma interfere na outra. Os processos 

comunicacionais por serem sociais viabilizam necessidades de circulação da informação 

interagindo instituições e classes em determinado momento. Como exemplo, podemos 

extrair do próprio Sodré que, no início do século XX, as relações dos jornais com o poder 

público apresentavam-se conflituosas e tensas, com movimentos de aproximação e 

distanciamento, de independência e subordinação, sintonias e diferenças políticas. Um 

exemplo citado é o jornal Correio da Manhã que desde o seu início não se afinava ao 

governo federal e buscava autonomia editorial. Barbosa (2000, p.13-21), em estudo mais 

detalhado, observa que, desde o surgimento, o Correio “valorizou a informações em 

detrimento da opinião”, deu destaque às notícias policiais, às reportagens, às entrevistas e 

aos temas cotidianos, criou várias seções apresentando acontecimentos ligados à vida 

urbana e às classes populares, passou a explorar as manchetes e lançar mão de estratégias 

empresariais para aumentar as vendas e a publicidade. Portanto, a partir dessa análise pode-

se afirmar que o veículo se destacava como expressão das novas tendências do jornalismo 

da época.  

Em outra perspectiva, havia veículos aliados ao poder público que obtinham 

financiamentos, muitas vezes vindos de empresas privadas, mas a partir de negociações 

com o governo federal, e o caso modelar para as primeiras décadas do século XX é O 

Paíz15. Barbosa (2000, p.41-47) observa que ele publicava, a partir de 1905, os Atos 

Oficiais da Prefeitura e realizou tímidas mudanças editoriais e gráficas com o uso de 

algumas fotografias, separando a notícia do comentário, abrigando uma coluna denominada 

“Queixas e Reclamações” como um espaço destinado à participação do leitor e utilizando 

campanhas promocionais enganosas para atrair assinantes. No decorrer da segunda década, 

mantém polêmicas com críticas a vários outros veículos, além da ênfase em torno da rixa 

com o Correio da Manhã. A partir de 1915, enfrenta uma crise financeira com baixa 

tiragem e baixa arrecadação. Embora O Paiz fosse publicamente reconhecido como o 

exemplo de veículo de apoio aos governos, da antiga prática de subserviência aos poderes 

econômicos e políticos, outros jornais contemporâneos não estavam isentos dessa 

estratégia.  

  Portanto, pesquisas posteriores à Sodré vão nos indicar que teria ocorrido um longo 

processo de transição entre o chamado jornalismo tradicional e dominante no século XIX, 

de influência francesa, e o moderno, também denominado de tendência norte-americana 

                                                 
15O Paíz circulou no Rio de Janeiro entre 1884 e 1934. 
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(BARBOSA, 2000; 2007). O primeiro era praticado por pequenos e amadores veículos, o 

segundo por grandes empresas conduzidas por empresários autônomos e profissionais 

isentos com formação especializada no campo jornalístico. Com objetivos e abordagens 

diferentes, alguns autores indicam a convivência de produções impressas e práticas 

jornalísticas com perfis diferenciados, mas que gradativamente rumariam no sentido de 

certa homogeneização, entretanto nem tão rápido e nem tão acentuado como havia sido 

defendido por Sodré (BARBOSA, 2000; SILVA, 1991; RIBEIRO, 2007).  

Outra questão a ser problematizada, em outros momentos, é em que medida até em 

tempos recentes existiram relações estreitas entre impressos e poder público e privado? 

Haveria elementos em jogo na produção jornalística ainda recente que exigiria matizar a 

contraposição temporal entre o modelo do jornalismo arcaico característico do passado 

(político, polêmico, tendencioso, subvencionado) e o modelo moderno (profissional, 

objetivo, neutro, independente)? A grande questão é como encaixar as produções 

comunicacionais impressas em padrões rígidos? Consideramos que o caminho dever ser 

identificar características, explicar a origem dessas características, mapear as tendências e 

sempre reconhecendo-as nas dinâmicas históricas próprias (políticas, social, econômica, 

cultural, profissional, técnica, institucional) em que elas surgem, interagem com outras 

forças e atuam como sujeitos. 

 Trabalhando com jornais do interior de São Paulo, distantes da capital do país, este 

autor pretende chamar a atenção para a dificuldade de restringir a história da imprensa e do 

jornalismo a um único movimento temporal, retilíneo, homogêneo e padronizado, no qual 

alguns veículos são inseridos e outros excluídos. Os casos dos diários Correio da Manhã e 

O Paíz já indicam a presença de duas temporalidades na mesma cronologia. Ou seja, entre 

1900 e 1930, há dois jornais com perfis diferentes e com concepções jornalísticas 

ligeiramente diferenciadas remetem-se a épocas distintas e são contemporâneos, fazem 

parte da mesma realidade e estão em diálogo expressando grupos sociais diferenciados. 

Barbosa (2000) ao analisar até 1930 a atuação do Correio da Manhã, O Paíz, O Jornal do 

Brasil, O Jornal do Commercio aponta que esse quadro é mais heterogêneo ainda.    

Por outro olhar de abordagem, ao fazermos uma leitura de perspectiva histórica do 

trabalho de Silva (1991), e apoiada na análise de Ribeiro (2007), pode-se afirmar que a 

apropriação no Brasil de técnicas jornalísticas de tendências norte-americanas indica a 
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multiplicidade de temporalidades na mesma cronologia16. Alguns veículos realizaram 

reformas editoriais, nos anos 1950, utilizando referenciais norte-americanos, como o Diário 

Carioca e o Jornal do Brasil. Entretanto, em trabalho posterior Ribeiro (2007) indica que 

esses veículos tinham perfis diferentes e conviveram, naquela década, com outros que 

incorporavam, cada um à sua maneira, o jornalismo considerado moderno e, ao mesmo 

tempo, muito deles mantinham elementos de práticas tradicionais. O Última Hora 

conciliava jornalismo de causa política e, na sua fase inicial, até 1954, apoiando Getúlio 

Vargas, com reciprocidade em forma de verbas públicas, apresentava um jornalismo 

noticioso, tratando de assuntos diversificados, utilizando linguagem visual e escrita ágeis, 

com muita fotografia e estratégias mercadológicas criativas17. O Diário Carioca incorporou 

o copidesque, o lead, texto e títulos ágeis e diretos, distante do literário, teria criado o 

primeiro manual de redação no Brasil, mas permaneceu autoral no texto, 

administrativamente personalista e flertando com a corrupção política e econômica18.  

A Tribuna da Imprensa era um pequeno veículo com a marca de seu criador e 

principal articulista, Carlos Lacerda, que concentrava todas as suas forças na crítica a 

Getúlio Vargas e havia tido financiamento de políticos e filiados da UDN19. Apesar disso, 

Ribeiro defende que o periódico possuía uma equipe de profissionais competentes, 

orientandos pelos princípios do jornalismo hegemônico nos EUA e produzindo um jornal 

informativo, com linguagem dinâmica baseada em um manual de redação. Podemos 

acrescentar nesse quadro o conglomerado dos Diários Associado, ele era uma empresa, 

dependente de verbas públicas, estava submetido ao personalismo de Chateaubriand e às 

suas práticas de extorsão de governantes e empresas para obtenção de verba e anúncios.  

Outro exemplo para alimentar esta argumentação foi o lançamento do Notícias 

Populares em 1963. Tashner (1987) demonstra que o diário foi criado por Herbert Levy, 

empresário que já atuava na imprensa com o jornal Gazeta Mercantil, e era membro da 

Comissão Executiva do Diretório Nacional do partido conservador UDN (União 

Democrática Nacional), visando à interferência na popularidade do Última Hora. O 

                                                 
16 Luca (LUCA & MARTINS, 2008, p.151) explicita esta questão da imprensa brasileira da seguinte maneira: 
“Temporalidades e ritmos diversos, típicos de uma modernização contraditória e de um país plural, conviviam e se 
articulavam de forma complexa”.   
17Informações detalhadas da trajetória do Última Hora estão no livro de memória de seu criador (WAINER,1998). 
18 O Diário Carioca foi fundado em 1928, era um veículo pequeno e, a partir de 1943, começou a sofrer mudanças 
comandadas por Pompeu do Souza, que trabalhara por dois anos nos EUA. Teve relativo sucesso, mas já segunda metade 
da década de 1950, tinha problemas de caixa. Ribeiro (2007) reproduz trechos de depoimentos de profissionais que 
autuaram nele, indicando que para muitos o trabalho da redação era uma forma de obter dinheiro por outras vias ou 
conseguir empregos públicos.  
19A Tribuna da Imprensa foi criada em 1949 por Carlos Lacerda e vendida ao dono do Jornal do Brasil, em 1961 
(RIBEIRO, 2007). 
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Noticias Populares tinha um objetivo claramente político de levar às classes populares um 

jornalismo anódino, buscando despolitizar a informação e roubar leitores do veículo de 

Samuel Wainer20. Tashner defende que esse dois periódicos tinham semelhanças por 

colocarem a atuação política da publicação como principal objetivo e lançarem mão de 

estratégias jornalísticas contemporâneas que diferenciavam entre si. O Última Hora 

explorando estratégias já comentadas, e o Notícias Populares acentuando o viés 

sensacionalista, com dramas e tragédias, muitas fotografias, manchetes chamativas e 

fofocas sobre a vida de famosos. A dedicação à produção jornalística visava atingir o 

grande público com determinada mensagem política, um deles pelo viés denominado de 

populista sem disfarces, em outro viés afastando da proposta populista, mas sem explicitar 

essa opção. Ambas as publicações tiveram problemas administrativos e financeiros porque 

essas questões estavam em segundo plano diante da meta política que cada um colocava pra 

si.  

Também encontramos heterogeneidades semelhantes em São Paulo. O destaque da 

imprensa diária, no início do século XX em São Paulo, foi O Estado de S. Paulo (OESP) 21. 

No decorrer da década de 1920, o OESP era o principal expoente da oposição, em nome dos 

princípios liberais criticava as arbitrariedades da política oligárquica. Também liderou um 

grupo de intelectuais/jornalistas/escritores no debate em torno da nação e o papel 

fundamental de liderança política que seria São Paulo no país.   

Nas primeiras décadas do século XX, O Estado de S. Paulo e o Correio Paulistano 

centravam a polarização política e partidária da época e os ideários definiam suas políticas 

editoriais22. OESP era mais noticioso, apresentava acontecimentos do cotidiano urbano, 

abrigava redatores que realizavam reportagens, demandava intensa publicidade e 

assinaturas e se aproximava das novas tendências já praticadas no Rio de Janeiro, embora 

sua primeira página priorizasse assuntos internacionais, utilizasse poucas fotografias, 

tivesse organização gráfica pesada, com longas colunas verticais, e explorasse timidamente 

as manchetes. 

                                                 
20 O periódico foi lançado em outubro de 1963 e pouco depois do golpe de 1964 seu objetivo político já estava cumprido e 
não mais interessava ao grupo detentor. Em 1965 ele foi vendido ao grupo da Folha de São Paulo.  
21 Com o nome de A Província de S. Paulo surgiu em 1875 por um grupo de republicanos que procuravam um meio de 
propagar suas ideias e consolidou-se como importante espaço de expressão da intelectualidade. 
22 O Correio Paulistano era o órgão oficial do Partido Republicano Paulista. Representava o partido publicando as 
decisões, discursos e editais, defendia os interesses do governo do estado e da assembleia legislativa, constituída por 
representantes da facção dominante do PRP, e que era formada por grupos poderosos de cafeicultores conservadores e 
espalhados pelo interior, mas que davam base ao poder do partido e contribuíam para a manutenção da estrutura política 
oligárquica do país. 
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Diante dessas considerações, com pensar as possibilidades de atuação de produções 

jornalísticas fora dos grandes centros? Para alimentar esse debate, colocamos algumas 

questões obtidas a partir do estudo de um veículo.  

  

  Diário da Noroeste 

 No interior de São Paulo, particularmente na região Oeste, onde novas cidades se 

formavam e a ocupação estava em processo de expansão, multiplicaram-se experiências de 

imprensa periódica a partir da segunda década do século XX. Destacamos aqui o Diário da 

Noroeste (DN) publicado em Bauru entre 1925 e 1930. 

Ele tinha caráter noticioso, publicava matérias sobre assuntos internacionais, textos 

de opinião, políticos e culturais. Usava com frequência fotografias, as duas primeiras 

páginas se centravam nos textos e, apesar de ter como referência seis estreitas colunas de 

alto a baixo, elas não eram regulares. Havia quadros de vários tamanhos que interrompiam 

a verticalidade, muitas matérias eram curtas, produzindo interrupções, cortadas por linhas 

horizontais, título e textos. Era formado por quatro páginas, onde nas duas primeiras se 

concentravam os textos, embora também houvesse pequenos quadros de anúncios e, na 

terceira e quarta, a publicidade.  A totalidade da área ocupada com as propagandas era 

razoavelmente uniforme, no máximo duas páginas, e diversa, lojas, equipamentos, 

remédios, com destaque para os serviços e profissionais, também eram publicados 

balancetes da Câmara Municipal. 

Seus editoriais afirmavam que ele visava ser independente dos partidos e do 

financiamento oriundo de grupos específicos e atuar profissionalmente. Em seus anos de 

existência, consolidou-se como um veículo noticioso, com anúncios de variados tipos, 

fazendo constante campanha para ampliação do número de assinantes, revelando intensa 

conexão com periódicos paulistanos e com a imprensa carioca, registrando debate sobre o 

papel dos jornais na época e na interação com os acontecimentos políticos e econômicos, 

enfatizando a imprensa como uma área profissionalizada, intelectualizada e independente. 

No editorial “Nós”, do primeiro número, os redatores indicam as propostas 

norteadoras para o trabalho e antecipam o perfil desenvolvido nos anos seguinte. 

Sintonizados ao jornalismo da época e tendo como referência aquele produzido pelo Estado 

de S. Paulo, o DN misturava várias tendências23. Prestava o serviço da informação por via 

noticiosa atendendo às necessidades dos leitores em troca de pagamento monetário. Embora 

                                                 
23 DN, 01/08/1925, p.1.  
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a palavra mercadoria não aparecesse em suas justificativas, o princípio do serviço de 

informação pago estava subentendido devido à justificativa de manutenção. Ao mesmo 

tempo, remetendo-se aos problemas do Estado e do âmbito público, ele delineava de 

maneira moderada, sem discurso exaltado, a proposta de o quarto poder, fiscalizando e 

cobrando a atuação das autoridades com o argumento de defesa do cidadão e das classes 

produtoras. Esse posicionamento não estava ligado aos partidos, inseria-se na livre atuação 

profissional e do pensador.   

A informação e a ênfase nos interesses da sociedade justificavam-se na medida em 

que o veículo deveria ser o condutor das idéias, dos debates, das necessidades reais e 

candentes do momento e das respectivas soluções24. O jornalismo, para aqueles 

profissionais que começavam a voltar-se exclusivamente ao trabalho na redação, buscava 

legitimação na estreita vinculação com a sociedade regional. Um exemplo desse argumento, 

além do discurso inaugural já citado, é um texto laudatório a Irineu Marinho na ocasião da 

sua morte25. Foi escrito pelo correspondente Pedro Ferraz do Amaral sediado em São 

Paulo26. A ênfase é o conceito de jornalismo defendido pelo DN e que seria praticado pelo 

recém-falecido. A despeito do discurso apologético, idealizador e caloroso, como alguns 

ainda praticavam naquela década, destacamos os valores da isenção, da honestidade e do 

devotamento ao trabalho, colocados como modelares e, portanto, a serem seguidos pelos 

jornalistas desejosos de tornarem-se ou parecerem verdadeiros profissionais. Dois dias 

depois, outro texto de jornalista paulistano e assíduo nas páginas do DN, Brenno Pinheiro27, 

defende Júlio Mesquita, o proprietário e articulista do O Estado de São Paulo, enaltecendo 

a figura como exemplo de jornalista a ser seguido e respeitado pela “hombridade 

profissional”, “convicção das idéias”, retidão na atuação sem priorizar interesses parciais e 

escusos. 

Em outra linha de atuação, há teses demonstrativas de que nesse período havia no 

Rio de Janeiro o jornalismo de sensação, especialmente veiculado no A Manhã e a Crítica 

(BARBOSA, 2007). Com larga difusão e significativa presença dentre as classes populares, 

                                                 
24 O perfil editorial que o DN vai construindo no decorrer de sua existência revela a opção de colocar-se como o quarto 
poder e ser agente ativo na elaboração e consolidação de uma opinião pública debatida pelas elites locais, regionais e 
estaduais.   
25 “Governo, Sciencia e jornalismo...A mentalidade tacanha da maioria parlamentar. (DN, 27/08/1925, p.1.). Irineu 
Marinho foi criador do diário carioca O Globo, em 1925. 
26 Pedro Ferraz atuou como redator em São Paulo em vários periódicos com destaque para Folha da Manhã, O Estado de 
S. Paulo, Revista do Brasil, Diário da Noite, Diário Nacional e Correio de S. Paulo.  
27 Júlio Mesquita” ( DN, 29/08/1925, p.1).  Brenno Pinheiro era redator de O Estado de S. Paulo e nesse período atuava no 
Diário da Noite.   
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exploravam a tragédia humana, o drama cotidiano, explicitando o sofrimento alheio que 

podia ser fruído pelos desenhos e escritos explicitadores do sangue e da dor.  

Esse viés jornalístico não fora adotado com tanta intensidade pelo Correio 

Paulistano, ou pelo O Estado de S. Paulo e nem mesmo pelo Diário da Noroeste. 

Entretanto, é possível identificar algumas matérias noticiosas, em 1926, com recursos 

semelhantes aos utilizados por Nelson Rodrigues no A Manhã, em 1928, e que podem ser 

acessados pela coletânea O Baú de Nelson Rodrigues (RODRIGUES, 2004).   

“UM TIRO NO OUVIDO! E caiu ensangüentado sob a bacia da privada” foi 

publicada na primeira página do DN de 13 de Outubro de 1925. Título e subtítulo chocam 

por quebrar a monotonia do periódico com texto curto, entrecortado e chamativo. Tragédia, 

sangue, detalhes e recursos raramente utilizados ao noticiar um suposto suicídio ocorrido no 

banheiro do trem em movimento. O texto é intervalado com intertítulos anunciadores do 

conteúdo, indicadores da leitura, inspiradores da curiosidade e esclarecedores da trama 

(CHARTIER, 1990). Curtos parágrafos são precedidos por itens em negrito “Demora 

suspeita”, Porta abaixo”, “Cheio de Sangue”, “Quem é?”, “Novos informes – A identidade 

do morto”.  

O Diário da Noroeste diferenciava-se da maioria dos jornais do interior de São 

Paulo nos anos 1920. Ele tinha uma linha editorial politicamente independente em relação 

aos partidos, ao governo estadual e municipal. Registrava cotidianamente os problemas da 

cidade responsabilizando a prefeitura e empresas prestadoras de serviços, como a de energia 

elétrica. Retratava cenas da vida urbana buscando explicitar sensibilidades em relação às 

transformações vividas pelos seus moradores. Buscava utilizar novas estratégias de uso do 

texto jornalístico e da manchete procurando explorar a notícia e atrair o leitor. Investia no 

perfil editorial de representante da sociedade regional, defendendo suas necessidades, 

denunciando os problemas e buscando interlocução com as autoridades estaduais. Lançava 

campanhas publicitarias para aumentar o número de leitores e anunciantes da região. 

Mesclava esses textos com outros relativos à política, economia e transformações sociais 

ocorridas, noticiadas e debatidas na capital paulista e na capital federal. Seus jornalistas 

mantinham contato com profissionais das duas capitais objetivando ser contemporâneo às 

dinâmicas nacionais. As colaborações de jornalistas da cidade de São Paulo sugeria um 

estatuto de moderno. 

Mas esse vigor não teve muito fôlego. Em 1929, o jornal já estava mais modesto, 

com mais textos opinativos, menos notícias, mais publicidade, e já assemelhava aos 
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periódicos tipicamente locais. Ainda assim, manteve relativa independência política e 

ideológica embora não defendesse as propostas do grupo de oposição ao governo federal e 

que foi vitorioso em 1930. Por isso, foi invadido e destruído em outubro de 1930 por ser 

considerado inimigo das novas forças políticas vitoriosas.  

Considero que as características do Diário da Noroeste nos ajudam a relativizar os 

modelos e a pensar a história do jornalismo menos dicotômica e redutora reconhecendo a 

multiplicidade de dinâmicas temporais presentes num mesmo veículo em uma mesma 

época. Dessa maneira, poderíamos nos afastar de teorias que posicionam a história do 

jornalismo brasileiro em uma linha reta rumando para o infinito do progresso que se amplia 

indefinidamente.   
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