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RESUMO

O texto se constitui num esforço inicial para compreender as interseções entre as 
identidades jornalística e comunista no Brasil. Para tanto, serão analisadas as metáforas 
religiosas que envolvem as concepções identitárias dos dois grupos, considerando-se os 
militantes filiados ao Partido Comunista Brasileiro (PCB) e o que “grandes” jornalistas 
consideram ser o papel de sua profissão, especialmente a partir das reformas 
modernizadoras de 1950.
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“Dos meus comunistas eu cuido”, havia dito Roberto Marinho ao ministro da Justiça 

Juracy Magalhães durante o regime militar, em resposta à reclamação de que a redação do 

jornal O Globo estava repleta de comunistas (Evandro Carlos de Andrade apud Abreu et. 

al., 2003, p. 35). O que pode parecer parte do anedotário jornalístico brasileiro é uma pista 

para que se discuta um tema ainda pouco pesquisado: a relação entre comunismo e 

jornalismo profissional no país.

Há diversos relatos sobre a presença de jornalistas comunistas em grandes redações no 

período da ditadura militar (1964-1985) no Brasil. Em O Estado de S. Paulo, o editorialista, 

cargo de confiança, era o comunista português Miguel Urbano Rodrigues. Foi também esse 

jornal que abrigou perseguidos políticos, como Paulo Markun: depois que saiu da prisão, só 

conseguiu emprego no jornal da família Mesquita (Markun, 2005, p. 160). Em seu relato

autobiográfico sobre o período em que conviveu com Vlado Herzog, Markun cita mais de 

dez jornalistas, assim como eles dois, filiados ao PCB que trabalhavam em redações 

conservadoras no período da ditadura.  

Este artigo busca compreender essa aparente contradição a partir da discussão sobre as 

identidades jornalística e comunista. Para isso, utilizamos as narrativas de “grandes nomes” 

do jornalismo sobre o que consideram ser sua profissão. Os relatos serão relacionados com 

                                               
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.
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as características sagradas das práticas comunistas. Antes disso, fazemos um breve histórico 

do Partido Comunista do Brasil (PCB)3.

A vanguarda do proletariado

Fundado em Niterói no ano de 1922, o Partido Comunista do Brasil (PCB) foi 

criado de forma clandestina, e assim passou a maior parte do seu tempo até a 

redemocratização, em 1985. A criação do partido deu-se num contexto internacional de 

forte influência da Revolução Russa de 1917, através de sua participação na III 

Internacional Comunista e também da inspiração suscitada pelos bolcheviques. 

De acordo com Angelo Panebianco (2005), os comunistas soviéticos exerciam total 

controle sobre as demais organizações que faziam parte da III Internacional: eram capazes 

“de se impor aos diferentes partidos a ponto de dominá-los e dirigir o seu desenvolvimento 

organizativo” (Panebianco, 2005, p. 144).

Segundo a Comintern, “os novos partidos [comunistas] deveriam desconfiar da 

legalidade burguesa e unir a atividade legal à ação clandestina. A formação de frações no 

interior da organização não era permitida. Pregava-se a unidade de ação e de pensamento. 

Através do chamado centralismo democrático, a minoria deveria se submeter às decisões da 

maioria” (Pandolfi, 1995, p. 58). Isso significa que, uma vez aprovado um posicionamento 

nas instâncias decisórias do partido, os congressos e conferências, ele deveria ser obedecido 

por todos, independentemente de discordâncias individuais. Além disso, o Comintern

“exigia de seus filiados disciplina férrea. As suas decisões deveriam ter força de lei” 

(Ibidem).

Além do centralismo democrático e da disciplina partidária, outra característica do 

Comintern que se aplica ao PCB é a noção de que o partido comunista deve ser a vanguarda 

do proletariado; apenas através do partido os operários poderiam passar de um nível de luta 

sindical para a luta política. 

Um dilema importante para a compreensão do partido que o acompanhou desde os 

primeiros anos após sua criação é a oscilação entre afirmar-se enquanto organização de 

massas, com uma política de alianças, ou de classe, fechando-se numa desconfiança em 

relação a grupos que não compõem o proletariado.

Um período de ativa participação do partido na vida política do país, especialmente 

devido à sua legalidade, desenrolou-se de 1945 a 1947. Durante esses anos, o PCB buscou 

                                               
3 A partir de 1960, passou a se chamar Partido Comunista Brasileiro, mantendo a mesma sigla: PCB.
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ampliar sua inserção na sociedade, sem pregação de luta armada, com participação em 

sindicatos e eleições, e uma rede legal de periódicos. Seu dirigente-símbolo, Luiz Carlos 

Prestes, havia saído da cadeia. O partido chegou a eleger 14 deputados e um senador. 

Mesmo depois de cassado novamente, em 1947, o PCB elegeu vereadores no Rio de 

Janeiro, em São Paulo, em Fortaleza e no Recife, dentre outras cidades, através de 

diferentes legendas. A prática de atuar politicamente em outros partidos era comum aos 

comunistas. Constituía-se numa estratégia para manter-se participante na vida política legal. 

O trecho abaixo mostra o quanto essa estratégia afetava a identidade dos militantes 

comunistas:

De uma maneira singela, o depoimento de um antigo militante de base retrata o 
drama vivido naquele IX Congresso do PCB4. Tendo ingressado no partido nos 
anos 30, o velho comunista enfrentou uma dura e prolongada clandestinidade. 
Poucos foram os momentos em que conseguiu viver na legalidade. Para disfarçar, 
havia atuado no movimento popular fazendo uso de siglas alheias: PTB, MDB, 
PMDB. A sua bandeira vermelha, com o desenho da foice e do martelo, tinha 
ficado escondida debaixo do colchão por quase 40 anos. A legalização do PCB em 
1985 foi a realização do seu sonho (Pandolfi, op. cit., p. 30).

Com a clandestinidade em 1947, a disputa passou a ser pela cassação ou 

manutenção dos parlamentares comunistas eleitos. No ano seguinte, a oposição ao partido 

conseguiu tal cassação. Os comunistas brasileiros voltaram a assumir uma posição de 

defesa da luta armada. Esse posicionamento foi expresso através do Manifesto de Agosto, 

documento do partido datado de 1950. Contudo, o contexto não permitia ações concretas 

para a realização da luta armada. 

Nesse mesmo ano, realizaram-se eleições e Getúlio Vargas foi eleito 

democraticamente, através de um processo no qual o PCB se absteve, instruindo seus 

integrantes a votarem em branco. Nesse momento, o partido não fazia mais parte dos 

apoiadores de Vargas (Chilcote, op. cit., p. 106). O PCB, nesse período, fazia duras críticas 

a Vargas, só revendo suas posições após o suicídio do presidente, em 1954, devido à 

comoção popular e por considerar que estava assumindo uma postura à direita (Pandolfi, 

1995, p. 175-176).

                                               
4 Esse foi o congresso que definiu o fim da legenda e a criação, em seu lugar, do Partido Popular Socialista 
(PPS), em 1992. 
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Em 1956, no XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética (PCUS), o 

presidente da URSS, Nikita Kruschev, divulgou um relatório5 no qual denunciava crimes de 

Stálin e conclamava o fim do culto à personalidade. Além disso, Kruschev considerou que, 

para alcançar o socialismo, a luta armada não era necessária. O PCB publicou informações 

sobre a denúncia soviética contra Stalin em março de 1956, mas apenas em outubro o 

Comitê Central permitiu o debate interno (Chilcote, 1982, p. 117-118). Em novembro de 

1956, Prestes escreveu uma carta ao Comitê Central do PCB:

São inadmissíveis, portanto, em nossas fileiras e na imprensa feita com o 
dinheiro do povo quaisquer ataques à União Soviética e ao Partido da 
União Soviética, ao baluarte do socialismo no mundo e ao Partido que 
dirige a construção do comunismo (In Pandolfi, 1995, p. 177).

O documento que viria a respaldar a nova fase partidária seria a Declaração de 

Março, de 1958, que previa a luta legal, através de eleições e por pressão pacífica das 

massas (Chilcote, 1982, p. 123). Esse documento expressa a repercussão nacional do XX 

Congresso do Partido Comunista da União Soviética (PCUS). A ala liderada por Prestes, 

que considerava que a tática política adequada, no Brasil, era efetivar aliança com a 

burguesia e com o presidente João Goulart, saiu vitoriosa no V Congresso do PCB, 

realizado em agosto de 1960. A posição contrária à luta armada se manteve mesmo depois 

do golpe militar de 1964 e prosseguiu durante a ditadura militar.

Portanto, no período em que Roberto Marinho defendeu os “seus” comunistas, o 

partido buscava inserir-se na vida legal do país, embora tenha sido perseguido 

politicamente, assim como as demais organizações de esquerda, muitas fruto de 

dissidências do próprio partido. Essa tentativa de inserção não significava abrir mão de 

características fundadoras do partido, como a obediência à hierarquia, o centralismo 

democrático e sua principal conseqüência, a impossibilidade de divisões ou tendências 

internas. Elas seriam fundamentais, pela lógica partidária, para que o PCB se mantivesse 

como a vanguarda do proletariado, a organização que reuniria as condições necessárias para 

empreender a revolução. 

A identidade jornalística

                                               
5 O Relatório Secreto ou Relatório Kruschev, como ficou conhecido, criticava, mas apontava qualidades de 
Stalin e justificava seus atos por serem em defesa da classe operária. 
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[Ser jornalista] é um estado de espírito, é uma disposição existencial. Eu já disse em 
outra entrevista que o jornalismo é uma das últimas profissões românticas. Talvez o 
termo esteja mal empregado. Não é, estrito senso, uma questão de romantismo. É, 
no sentido de que o jornalismo não é um emprego em que você chega, faz aquilo 
que a pauta lhe deu, cumpre o horário, e estamos conversados. Não. É uma 
disponibilidade para a vida, uma vocação de participação, ainda que não 
intervencionista, é uma atividade eminentemente cultural. [...] Você tem que estar 
disponível para ser jornalista. Você não é jornalista algumas horas por dia, senão 
você é um mau jornalista. Só isso já o deixa aberto e sensível a uma série de coisas 
(Alberto Dines apud Abreu et. al., 2003, p. 154-155). 

O trecho acima condensa bem o tom vocacional que alguns relatos de jornalistas dão 

à identidade construída acerca da profissão. “Disposição existencial”, “disponibilidade para 

a vida”, “vocação de participação” são algumas das expressões usadas por Alberto Dines 

que reforçam a concepção quase messiânica que o relato dá ao trabalho jornalístico. 

Neste artigo, o sentido que damos ao termo “identidade” procura simplificá-lo para 

facilitar que seja operado junto ao conceito de “memória”, conforme afirma Michael Pollak:

Podemos portando dizer que a memória é um elemento constituinte do 
sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em 
que ela é também um fator extremamente importante do sentimento de 
continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua 
reconstrução de si (Pollak, 1992, p. 05, grifo no original).

O autor enfatiza que memória e identidade são alvo de constantes disputas e nem 

sempre se consegue estabelecer um sentimento de unidade dentro de um grupo. A maioria 

dos relatos que analisaremos, contudo, usa a vocação como um elemento de coerência dos

jornalistas.

Jöel Candau caminha num sentido semelhante, ao afirmar que memória e identidade 

têm uma relação dialética: ao mesmo tempo em que a memória modela as pessoas, também 

é modelada por elas (Candau, 2011, p. 16). Segundo o autor, “se a memória é ‘geradora’ de

identidade, no sentido de que participa de sua construção, essa identidade, por outro lado, 

molda predisposições que vão levar os indivíduos a ‘incorporar’ certos aspectos particulares 

do passado” (Ibidem, p. 19). Sob esse ponto de vista, os conceitos nos permitem relacionar 

os depoimentos sobre o passado (memória) à projeção de si que o grupo constrói para os 

outros (identidade). 

Mas que grupo de jornalistas é esse? Os relatos usados nesse artigo foram colhidos e 

publicados por outros pesquisadores a partir de entrevistas com aqueles que são 

considerados “grandes jornalistas”. Eles foram extraídos do livro intitulado “Eles mudaram 
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a imprensa”, cujo próprio nome já demonstra o atributo de grandes testemunhas dado aos 

entrevistados. 

Alguns pesquisadores que trabalham com história oral diferenciam as “grandes 

testemunhas” das “pequenas testemunhas”. As grandes seriam aquelas que têm o 

sentimento de terem feito a história, enquanto as pequenas consideram que não têm nada a 

dizer. O primeiro tipo de fonte, em geral, está acostumado a dar depoimentos e oferece “um 

discurso trancado, construído e controlado”; o risco do segundo tipo de fonte seria revelar 

elementos “isolados voluntariamente ou não num discurso factual” (Lozano, 1996, p. 39).

As grandes testemunhas ouvidas para o livro “Eles mudaram a imprensa” consideram-

se atores da história e são também assim considerados pelos seus entrevistados. Além de 

Alberto Dines, citado na abertura desse tópico, a obra traz relatos de: Mino Carta, Otavio 

Frias Filho, Augusto Nunes, Roberto Müller Filho e Evandro Carlos de Andrade. A escolha 

desses entrevistados e do nome do livro que reúne seus depoimentos se deve ao fato de 

serem considerados líderes na criação ou reformulação de importantes periódicos 

brasileiros.

A personalização e a visão desses processos como mudanças bruscas e radicais já 

foram observados por Marialva Carlos Barbosa (2007), Ana Paula Goulart Ribeiro (2007) e 

Afonso de Albuquerque (2009). Barbosa critica a noção de criação ou reformulação de 

jornais como obra uma única pessoa, caracterizada como genial, como teriam sido os casos 

da Tribuna da Imprensa, de Carlos Lacerda, e da Última Hora, de Samuel Wainer. Ana 

Paula Goulart (2007), seguindo essa mesma linha crítica, observa que as chamadas 

reformas modernizadoras dos anos 1950 no jornalismo constituem-se, na verdade, num 

processo de consolidação de mudanças que estavam em curso desde o início do século XX. 

Já Albuquerque, em seu artigo “Aconteceu num carnaval”, analisa os relatos acerca 

dessa modernização da década de 1950 e os considera míticos: antes das reformas, 

prevaleceria o caos; depois, a partir da atuação de seres iluminados, seria fundado o novo –

e verdadeiro – jornalismo brasileiro. Tais seres iluminados, como podemos ver nos 

depoimentos abaixo, consideram que o jornalismo é missão ou vocação para a qual foram 

escolhidos. Como se houvessem recebido um chamado divino:

Nós achávamos que o jornalismo era uma missão. Informar era um pouco 
transformar a sociedade, era algo ligado com a ideologia que tínhamos. 
Passar para o povo as informações, denunciar as arbitrariedades, os 
escândalos, isso envolvia um fogo, uma chama de transformação (Roberto 
Müller Filho, p. 260).
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Percebi já nessa época [aos 14 anos] que jornal era um vício mesmo. Sou 
um jornalista vocacional (Augusto Nunes, p. 297). 

A tônica dos relatos se assemelha à dos que se referem às reformas de 1950. Segundo 

Barbosa, comentando o período, “sobressai na idealização da profissão a ideologia da 

vocação, através da qual o jornalismo teria uma espécie de missão superior” (Barbosa, 

2007, p. 165). A vocação cria uma relação quase religiosa com a profissão, que também

aparece através de outro viés: o do desejo por igualdade social, “uma chama de 

transformação”. Assim, os vocacionados para o jornalismo seriam, na verdade, escolhidos 

para exercer um papel semelhante ao de Cristo: levar a justiça para os que dela necessitem. 

Acho que o jornalismo não é dar voz a quem não tem voz. Acho o 
seguinte: o jornalista é levado a essa profissão por um sentimento de 
justiça, por uma aspiração de justiça social. Quer dizer, por querer que as 
coisas sejam feitas da maneira certa, que haja respeito pelas pessoas, e que 
haja uma queda da hierarquização, que todo mundo tenha direitos 
(Evandro Carlos de Andrade, p. 59, grifo nosso)

Em sua busca por justiça, o jornalista também é aquele que tem como missão divulgar 
a verdade. 

O jornalista deveria ser a pessoa que ensina a sociedade a pensar, que lhe 
dá elementos para pensar (Alberto Dines, p. 156).

Ele [o jornalista] presta um serviço público, um serviço que pode ter 
efeitos muito profundos e muito graves. Dentro desse senso de 
responsabilidade cabe também a ideia de que a tarefa do jornalista é elevar 
o leitor, iluminar o leitor (Mino Carta, p. 208). 

De todos os seis entrevistados do livro “Eles mudaram a imprensa”, apenas um 

discorda explicitamente da ideia de que o jornalismo é uma missão. Não por acaso, trata-se 

de Otavio Frias Filho, do jornal Folha de S. Paulo, conhecido pelas reformas que visaram a 

implantar na redação a dinâmica empresarial, o que se desenrolou com muitos conflitos 

internos e com o Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo (Silva, 1988). Segundo 

Frias Filho: “Combatemos [na Folha de S. Paulo] muito essa idéia missionária. [...] 

Procuramos fazer uma des-romantização da maneira de encarar a profissão” (Otavio Frias 

Filho apud Abreu et. al., 2003, p. 377). A frase reconhece que a ideia missionária é 

recorrente no jornalismo, visto que existe a necessidade de combatê-la. Assim, é preciso um 

esforço ativo, como se a noção de jornal-empresa fosse contrária à identidade do grupo. 
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A identidade comunista

Segundo Rivière (1989), os ritos seculares de caráter político têm as seguintes 

funções: de legitimação política; de afirmação de uma hierarquia de poderes, valores e 

prioridades; de orientação moral; de troca intensiva, ao mesmo tempo lúdica e mobilizadora 

(Rivière, 1989, p. 180). Assim, podemos compreender a vida partidária de um comunista a 

partir de uma série de ritos. 

A entrada para o Partido [soviético] supõe a adoção de uma visão de 
mundo totalizante com uma esperança escatológica de triunfo do 
proletariado. Os clérigos (aliás o aparelho) têm o seu seminário de 
teologia (a escola de quadros) e quando se tornam permanentes e bem 
materialistas, devotam-se, sem mais questionar a matéria, ao ministério 
da palavra. Indicam o lugar da verdade e mantêm a retidão ideológica 
entre seus camaradas (Rivière, op. cit., p. 97).

A relação entre política e religião, especialmente quando se trata de um partido que 

nega a existência de deus, pode soar desconexa. No entanto, “[a religião] pode também 

corresponder a uma transferência do religioso para o político numa sociedade fortemente 

secularizada, em busca de valores fundadores e de uma forma de legitimação sacra da 

autoridade” (Ibidem, p. 144). É a partir dessa ideia que o historiador Jorge Ferreira 

aproxima a discussão de Mircea Eliade sobre mitos de aspectos da trajetória do Partido 

Comunista do Brasil no período do stalinismo (1930-1956). 

Segundo Ferreira, o marxismo vulgar retoma grandes mitos escatológicos de 

sociedades antigas: o eleito, o ungido, o inocente ou o mensageiro podem ser atualizados na 

forma do proletariado revolucionário, a vanguarda incumbida de guiar a sociedade para a 

redenção (o socialismo) (Ferreira, 2002, p. 35). 

A insatisfação com a ordem social e a revelação de narrativas míticas 
convidavam o futuro revolucionário a uma devoção, a uma existência 
voltada exclusivamente a um ideal elevado e acima das vivências 
comuns, sendo o partido o instrumento privilegiado para a adoção de uma 
nova vida (Ibidem, p. 68, com grifo no original). 

Desse modo, a vida partidária tinha fortes relações com preceitos religiosos, com a 

cobrança dos líderes para que os militantes tivessem comportamentos exemplares, seguindo 

modelos como os de Stálin, referência internacional dos comunistas por décadas, e, no 

Brasil, de Luiz Carlos Prestes. Tal como os cristãos pretendem ser homens à semelhança de 

Deus, seguindo o exemplo do messias, Jesus. 
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Os comunistas deveriam seguir rigorosa disciplina, rígida hierarquia e estar dispostos a 

sofrer críticas (expiações) e fazer autocríticas (confissões) dos seus erros (pecados). Apesar 

(ou por causa) de tamanho rigor, ser comunista era também um orgulho e o partido 

construía o sentido da vida desses militantes. Ferreira relata, por exemplo, casos de 

militantes que ficaram doentes ou bastante debilitados após terem sido expulsos do PCB. 

Afinal, ser do partido significava fazer parte de uma elite, de um grupo de eleitos. Para um 

comunista, nenhuma tarefa deveria ser impossível de cumprir (Ibidem, p. 90). 

A fé que move os comunistas baseia-se no marxismo. Ele daria sentido a toda a 

história, justificando os sofrimentos com a crença no fim da exploração (a salvação)

(Ibidem, p. 116). Antes da leitura da obra de Karl Marx, no entanto, já se tinha homens 

indignados com a desigualdade social, com vocação para promover a justiça. Suas ações, 

porém, só se tornariam efetivas depois da leitura dos textos marxistas, como o Manifesto 

Comunista (livro sagrado). Esse foi o caminho percorrido por Luiz Carlos Prestes, que teria 

se sensibilizado para as desigualdades do país durante a Coluna Prestes, mas só se tornado 

um verdadeiro revolucionário depois de ter entrado em contato com a literatura marxista, 

durante o exílio. 

Os vocacionados

A coincidência é tão grande [entre ser bom jornalista e ter formação 
política] que pode ser [que haja uma relação]. Acho que o gosto pela 
política tem alguma coisa a ver com o gosto pela informação, pelo que 
está acontecendo no mundo, pelas transformações, com o ideal de 
revolucionar o mundo. Isso nos levava a ser mais curiosos, mais atentos, e 
daí ao jornalismo é uma pequeno passo (Roberto Müller Filho apud Abreu 
et. al., p. 259).

Roberto Müller Filho cita, acima, algumas das características coincidentes entre ser 

jornalista e ter formação política: gosto pela informação, curiosidade e ideal de 

revolucionar o mundo. Pode-se facilmente identificar tal ideal com um determinado tipo de 

formação política: a comunista. 

Ao longo deste artigo, vimos também outras características que unem as identidades 

comunista e jornalística. Uma delas é o personalismo: “eles mudaram a imprensa”. “Eles” 

são os jornalistas que reformaram, criaram, modificaram periódicos. Especialmente as 

narrativas das reformas modernizadoras mostram-se míticas no sentido de construir um 

antes caótico e um depois paradisíaco por meio da ação visionária de certas figuras 

excepcionais. A história não é vista como processo, mas como feita por bruscas rupturas.
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No mundo comunista, o personalismo, depois de incentivado, foi revisto e criticado, 

especialmente devido ao chamado relatório Krushev, que apontou os erros cometidos por 

Stálin. No período anterior (1930-1956), porém, ele era considerado o “homem de aço”, 

querido por comunistas de diversos países e aclamado em cartas dos leitores dos jornais 

comunistas na data do seu aniversário, por exemplo. De forma similar, nacionalmente o 

ídolo comunista foi Luiz Carlos Prestes, o cavaleiro da esperança, que lotou estádios 

inteiros para ouvi-lo quando pôde viver na legalidade.

Tais figuras – jornalistas e comunistas – são modelos exemplares para serem 

inspiração aos demais, ao mesmo tempo em que devem dar coesão ao sentimento de 

identidade do grupo e, ainda, serem dignos de obediência por parte dos outros. Todos os 

demais, mesmo que num nível diferente (e inferior) aos dos modelos exemplares, são 

também considerados seres vocacionados, que se sentiram chamados a atuar em prol da 

justiça social – seja por meio do jornalismo ou do comunismo. 

Consideramos, portanto, que os ritos secularizados e as narrativas míticas fazem parte 

da identidade de dois grupos laicos: jornalistas e comunistas. A força “sagrada” daria 

sentido e coesão a ambas as práticas, constituindo-se numa possível chave interpretativa 

para a considerável atuação de militantes comunistas como jornalistas.  
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