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Resumo: Este paper é um estudo preliminar sobre a vida e a obra do jornalista Danton Jobim e 
seu objetivo é mapear a importância de sua atuação no processo de renovação do jornalismo 
brasileiro tanto no mercado de trabalho quanto na estruturação do campo acadêmico, a partir 
dos anos 1950. A metodologia da pesquisa inclui entrevistas com professores de jornalismo e 
investigações no site oficial e na página do Facebook criados pela família como espaços de 
preservação da sua memória. Danton Jobim é considerado o primeiro professor de técnicas de 
jornalismo no Brasil. Além disso, o artigo destaca a relevância do voluntariado científico no 
Brasil como prática cidadã que contribui para o desenvolvimento intelectual a partir dos 
múltiplos registros que produz. 
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O nome do jornalista Danton Jobim [1906-1978] está inexoravelmente relacionado à 

história do jornalismo brasileiro por ter sido um dos atores mais influentes da sua época a 

partir das transformações que realizou a frente da redação do Diário Carioca, como diretor-

presidente, em 1963. Foi também presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) de 

                                                 
1 Este trabalho, apresentado no GP Comunicação e Desenvolvimento Regional e Local, é resultado de ações de 
voluntariado cuja proposta embrionária remonta a 2006, sob coordenação inicial do Prof. Dr. José Amaral 
Argolo, sendo baseado inicialmente na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no centenário de Danton 
Jobim. A reestruturação da proposta ocorreu em 2012, por iniciativa da família de Danton Jobim e tem por meta 
garantir maior visibilidade à produção teórica, política e literária de Jobim. As ações de pesquisa são 
coordenadas desde 2012 por Luis Jobim e Rossana Gaia e contam com adesão da profª Juliana Gobbi Betti e do 
prof. Edgard Rebouças (UFES), em 2014. A pesquisa tem término previsto para 2015 com a publicação de livro 
sobre a relevância da vida e da obra de Danton Jobim. O projeto tem apoio da Federação Nacional dos 
Jornalistas (FENAJ), da empresa Braskem e do Sindicato dos Jornalistas de Alagoas. 
2 Jornalista, Doutora em Letras e Linguística (UFAL) na área de Análise do Discurso; Mestre em Educação 
(UFPB); Especialista em Literatura Brasileira (UFAL), professora do Instituto Federal de Alagoas no campus 
Maceió. Líder do Grupo de Pesquisa Design e Estudos Interdisciplinares; integra o Grupo de Estudo em 
Discurso e Ontologia (GEDON) e o Grupo Pensamento Comunicacional Brasileiro.  
3 Jornalista graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), onde atua como 
Técnica Administrativa. 
4 Mestre em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. Graduada em Comunicação Social com 
habilitação em Jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo. Tem experiência na área de Comunicação, 
com ênfase em Jornalismo, atuando principalmente com os seguintes temas: Estrutura, Técnicas e Processos de 
Produção da Notícia; Jornalismo Radiofônico; Produção Radiofônica; História da Comunicação e do Jornalismo; 
Teorias e Metodologia da Comunicação; e Identidade Regional. 
5 Graduado em Ciências Econômicas (UNESA,1982); Administração Empresas (UNESA,1986); Jornalismo 
(UNESA, 2010); Contratado pela Cable News Network, (CNN ) como membro do grupo de trabalho projeto de 
viabilidade econômico financeira, da implantação da CNN Brasil (2012/2013). Responsável pelo site Danton 
Jobim e pela página no Face Book Jornalista Danton Jobim cuja meta é salvaguardar textos e registros históricos 
sobre o primeiro professor de teoria do jornalismo no Brasil, responsável pela introdução sistemática da técnica 
do lead no jornalismo nacional.  



1966 a 1972 quando, em dezembro de 1968, escreveu a emblemática “Carta a um Ditador”, 

direcionada ao presidente da República general Arthur da Costa e Silva.  

O texto integral está disponível no site oficial Jornalista Danton Jobim6 mantido pela 

família e indica parâmetros possíveis para pensarmos sua atuação. O documento foi 

repercutido a partir do site com a publicação na íntegra por um dos mais respeitados 

observatórios de mídia no Brasil, o Observatório de Imprensa7, em dezembro de 2013. A 

relevância do documento está na revelação do grau de polidez do jornalista ao cobrar do 

governo militar mudanças: “Peço licença para observar que, em toda vastidão deste 

continente, onde as nações, em sua quase totalidade, são politicamente imaturas, há um único 

país, nesta hora, onde a censura persistes a República Federativa do Brasil”. 

Danton Jobim deveria ter retornado ao cargo de presidente da ABI em 1978, quando 

era senador pelo MDB e tinha sido reeleito, mas morreu naquele ano, no Hospital Federal dos 

Servidores do Estado (HSE) , no Rio de Janeiro, em  quadro clínico até o momento sem 

justificativa formal para a família, fato que permanece envolto em mistério por ter ocorrido no 

período ditatorial instaurado com o Golpe Militar [1964-1985]. 

Esta pesquisa integra uma investigação de maior porte, com previsão de término em 

dezembro de 2015, intitulado Projeto Jornalista Danton Jobim: Memória e reflexão, cuja etapa 

inicial foi desenvolvida pelo jornalista Luis Jobim e incluiu o escaneamento de documentos e 

divulgação na Internet, no site oficial. Neste momento a pesquisa reúne voluntários dos 

estados Alagoas e São Paulo vinculados às seguintes instituições: Instituto Federal de Alagoas 

(IFAL), Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Universidade 

Metodista de São Paulo (UMESP), Faculdade Cásper Líbero, Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL), Secretaria de Educação do Estado de Alagoas (SED) e Universidade de São 

Paulo (USP). A coordenação geral dos trabalhos e a sistematização dos materiais acontecem 

em Vitória, sob responsabilidade do grupo familiar. 

  
O lead no Diário Carioca: a revolução no jornalismo brasileiro 
 

“Quem é simples no estilo é claro no dizer”. Foi partindo desta premissa que o 

multifacetado Danton Jobim, jornalista, catedrático e político nascido na cidade paulista de 

Alvaré em 1906, promoveu, ao lado do jornalista e professor Pompeu de Souza, aquela que se 

considera a grande revolução do Jornalismo Brasileiro. Utilizando-se da empatia e 

acreditando que “ser amável com o leitor é ser conciso, sem prejudicar a riqueza e a 

                                                 
6 http://www.jornalistadantonjobim.com.br/principal. 
7 http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed778_carta_ao_ditador> 



objetividade do relato Jornalístico”, conforme destacou Avanza (2003), a dupla inaugurou no 

jornal Diário Carioca, na década de 50, um novo modo de fazer jornalismo, desprovido de 

excessos estilísticos e introduzindo a imprensa brasileira no contexto da modernidade, 

influenciada por agências de notícias norte-americanas e por construções do jornalismo 

inglês. 

A grande ação transformadora do jornalismo brasileiro foi o ato de colocar-se no papel 

do leitor de jornal e, a partir daí, imaginar o que ele gostaria de ler e como gostaria de ser 

conduzido pelas linhas e parágrafos de um texto.  A necessidade de atrair o leitor do começo 

ao fim de uma matéria foi o que possibilitou adequações do jornalismo brasileiro a técnicas de 

simplicidade e concisão da imprensa norte-americana, dispostas no manual da United Press 

International (UPI). O Manual passou a orientar o trabalho no Diário Carioca, introduzindo 

práticas básicas de redação como o Lead (o primeiro parágrafo da matéria), e a pirâmide 

invertida.  

Foi a partir da necessidade de introduzir o leitor na essência da matéria logo que inicia 

a leitura o âmago do motivo propulsor da revolução do lead no jornalismo brasileiro. “A 

origem do lead não está relacionada à tradição literária – a épica, a lírica, a dialética; a 

tragédia, o drama, a comédia – mas ao uso oral, isto é, à maneira como, numa conversação, 

alguém relata algo a que assistiu”. A estrutura da notícia, nesta lógica, é uma forma simples 

de construção textual que se constitui em técnica eficaz para comunicar uma informação. 

Além de situar o evento no tempo-espaço, considera uma audiência dispersa e sistematiza 

dados fundamentais no processo de organização da notícia quanto a denominações, elementos 

ou notações (datas e nomes) do fato relatado (EIKONEWS, 2006). 

Com base nesta lógica do jornalismo norte-americano e mesclando normas de 

concisão do Manual da UPI com a construção de períodos longos do jornalismo inglês, o 

Diário Carioca evitou as construções ditas “telegráficas” de uma proposição por período, 

como verifica-se atualmente no jornalismo on-line ou mesmo em alguns impressos. Nesse 

sentido, com base em Kallás; Moura (2004) é possível afirmar que Danton Jobim reinventou a 

abertura dos textos jornalísticos no Brasil. Na sua versão em português, o lead sintetiza, já no 

começo da matéria, as cinco questões propostas pelo paradigma de Harold Lasswell na Teoria 

da Comunicação: quem fez o que, quando, como, onde e por que (ou com que efeito). 

Associada à estrutura do lead, outra inovação relevante da reforma do Diário Carioca 

foi a instrução do chamado sublead (AVANZA, 2003), pois trata-se de uma continuidade do 

lead com detalhes secundários, mas igualmente importantes. Esta inovação textual foi 

aprimorada no Brasil por Danton Jobim, Pompeu Toledo e Luis Paulistano, pois os dois 



primeiros quando definiram a construção inicial da matéria a partir dos seus dados mais 

importantes Esta técnica denominada pirâmide invertida se baseia na seqüência de 

informações dispostas na matéria por ordem de importância. 

É consensual entre autores como Avanza (2003); Kallas; Dume (2004) e Maia (2003) 

que as significativas mudanças no Diário Carioca, e posteriormente em toda a imprensa 

brasileira, ocorreram gradativamente ao longo das décadas de 1950 e 1960. Sua marca 

registrada pode ser definida como a inserção da escrita coloquial no jornalismo, mais próxima 

da fala cotidiana do brasileiro, ausente de rebuscamentos literários como mesóclises, 

construções com muitos verbos e tratamentos cerimoniosos. Com esta filosofia, os nomes das 

pessoas entrevistadas passaram a ser escritos sem haver precedência de títulos formais como 

senhor, dona, senhora, excelência ou indivíduo. O Diário Carioca assumiu em sua reforma a 

exclusão perene de palavras que estavam em desuso no cotidiano febril das ruas como cousa, 

edil ou alcaide, sendo trocadas respectivamente por coisa, vereador e prefeito. As construções 

frasais clássicas como “morar à rua X” foram substituídas pela prática lingüística dominante 

da maioria: “morar na rua X”.  

O estilo enxuto de autores como Graciliano Ramos e dos modernistas da Semana de 

1922 se fez influente nos textos do Diário Carioca, expandindo-se por toda a imprensa da 

época. Era considerado “o máximo de jornal num mínimo de espaço”, já que o conjunto de 

todas aquelas inovações convergiram em novas mudanças gráficas e editoriais as quais 

inseriram novos códigos. O suplemento dominical a cores tinha por objetivo indicar uma 

estrutura com maior leveza e maior atração de leitura, mas destaque que a forma sintética não 

implicava incompletude no processo de informação (AVANZA, 2003; MAIA, 2003).  

A metodologia usada na prática do Diário Carioca tornou-se o primeiro elo entre teoria 

e a prática jornalísticas com o Manual de Redação do Diário Carioca, primeira compilação 

formal do gênero e que influenciou todos os grandes jornais do país em décadas posteriores. 

Verifica-se na linha do tempo do jornalismo brasileiro (tabela 1), impactos no Estado de S. 

Paulo, no Jornal do Brasil, no Globo e na Folha de S. Paulo (CALLADO, s.d.;. MAIA, 2003) 

A proposta do Diário Carioca inaugurou não somente uma nova etapa do estilo no 

jornalismo impresso brasileiro, mas também aliou preocupação gráfica e visual a conteúdo 

objetivo o que gerou um repasse de conhecimento para o âmbito acadêmico que estava 

diretamente relacionado ao exercício da profissão. 

A metodologia desta pesquisa incluiu entrevistas realizadas por Luis Jobim e Rossana 

Gaia, com a colaboração de Magnolia Rejane Andrade dos Santos e Ricardo Ferro, no 

primeiro semestre de 2014, com os seguintes jornalistas: Ana Arruda Callado (ex-aluna de 



Jobim), José Marques de Melo (UMESP), Edgard Rebouças (UFES), Celso Schröder 

(presidente da FENAJ), Audálio Dantas (ex-presidente da FENAJ), Eduardo Meditsch 

(UFSC), Jim Boumelha (presidente da Federação Internacional de Jornalistas), Heródoto 

Barbeiro (jornalista âncora da Record News).   

O objetivo foi identificar questões pertinentes à atuação de Jobim como presidente da 

ABI de 1966 a 1972 e como professor catedrático da área de técnicas de jornalismo. As 

entrevistas foram realizadas no primeiro semestre de 2014 e integram uma das etapas de 

pesquisa que visa produzir um livro e vídeos sobre a vida e a obra de Danton Jobim, sendo 

uma etapa secundária da metodologia que já incluiu sistematização de dados em ambientes 

virtuais. Todas essas ações integram atividades de voluntariado e se constituem numa 

possibilidade de desenvolvimento da pesquisa nos âmbitos regional e local, posto que 

permitem troca de saberes e consolidação de técnicas. A metodologia aperfeiçoa estudos já 

iniciados no grupo de pesquisa Pensamento Comunicacional Brasileiro. Coordenado pelo 

prof. José Marques de Melo. 

 
O professor de Jornalismo Danton Jobim 
 

A história do jornalista e professor Danton Jobim relaciona-se com a criação do curso 

de Jornalismo na então Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). Essa vinculação de Jobim como primeiro scholar de teoria do jornalismo relaciona-se 

à sua produção bibliográfica, principalmente a partir do clássico livro Espírito do Jornalismo, 

resultado da sua experiência internacional consolidada com seminários em diversas 

instituições nas quais foi convidado para ministrar aulas: na escola de Jornalismo da 

Universidade do Texas, em 1953 e, em 1957, na Universidade de Paris, na Universidade de 

Sobborne e no Instituto de Estudos Políticos.  

Destaque-se, no entanto, que o prof. José Marques de Melo (2000), primeiro doutor na 

área de jornalismo no Brasil, e o jornalista Antonio Sapucaia (2000) destacam que o alagoano 

Costa Rego foi o primeiro professor de jornalismo neste campo na extinta Universidade do 

Distrito Federal, onde ministrou por mais de um ano a cadeira principal do curso de 

jornalismo. O silenciamento acerca deste fato, segundo os dois autores, decorre das condições 

de produção políticas da época. Nas palavras de Marques de Melo (2000) essa atuação foi 

descontínua e pouco documentada por conta da Ditadura Vargas. Coube ao empresário Cásper 

Líbero, em São Paulo, investir na formação de uma nova proposta de curso. 



Entre os muitos depoimentos e registros que Sapucaia pesquisou está um artigo 

publicado no Diário Carioca, em 8 de julho de 1954, no qual Danton Jobim (apud 

SAPUCAIA, 2000, p. 230) relembra alguns momentos que viveu ao lado do colega, quando 

se vê diante da câmara mortuária de Costa Rego. Recorda um momento em que escreveu “um 

artigo de justo elogio pelo seu livro” e o alagoano o procura em toda a cidade até encontrá-lo, 

à noite, numa mesa redonda, em uma rádio local. Jobim informa que estranhou o 

agradecimento, mas a explicação de Costa Rego para não esperar uma manifestação simpática 

e compreensiva se devia, segundo ele próprio relatou, ao “temperamento e a sua obra de 

jornal”. Especificamente neste artigo Danton Jobin considera que o texto do colega tinha 

passado da fronteira do jornalismo para um limiar literário. 

Com a meta de sistematizar as informações de forma didática, alguns autores já 

indicam elementos que favorecem a elaboração de uma linha do tempo sobre o ensino do 

jornalismo e sobre práticas no ambiente de redações que se transformaram em escolas práticas 

de jornalismo. Souza (2010) e Christofoletti (2010) registram os seguintes marcadores 

temporais: 

Tabela 1: Linha do Tempo do Jornalismo no Brasil 

Período Acontecimento Local 

7 de abril de 
1908 

Criação da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) Rio de Janeiro 

1918 I Congresso Brasileiro de Jornalistas, proposta de 
criação de uma Escola de Jornalismo. 

Sem informação 

Abril de 1935 Decreto de criação da Universidade do Distrito 
Federal (UDF) 

Rio de Janeiro 

1937 Formatura da primeira turma da UDF. Rio de Janeiro 
1938 O curso é fechado com a Ditadura do Estado Novo. Rio de Janeiro 
30 de novembro 
de 1938 

Decreto lei nº  910 
 

Rio de Janeiro 

13 de maio de 
1940 

Decreto-Lei nº 58480 institui o Curso de Jornalismo 
da Faculdade Nacional de Filosofia depois agregada 
à Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). O governo se isenta da 
garantia de funcionamento o que requer uma 
colaboração da ABI, dos sindicatos e de empresas do 
campo. 

Rio de Janeiro 

Maio de 1947- Criação da Escola de Jornalismo Cásper Líbero 
vinculada à Pontifícia Universidade Católica (PUC), 
no âmbito da antiga Faculdade Nacional de Filosofia, 
em São Paulo, com apoio do jornal A Gazeta. 

São Paulo 

1943 Danton Jobim e Pompeu de Souza iniciam reformas 
no Diário Carioca com incorporação de técnicas 
norte-americanas e inovações de linguagem advindas 
do Movimento Moderno de 1922. 

Rio de Janeiro 



1946- Criação da Federação Nacional de Jornalistas 
(FENAJ) 

 

1951 O Diário Carioca adota o primeiro manual de redação 
e estilo do Brasil um folheto de 16 páginas assinado 
por Pompeu de Souza 

Rio de Janeiro 

1952 Primeiras reformas no jornal O Estado de São Paulo 
 

São Paulo 

1962 Alberto Dines inicia reformas no Jornal do Brasil 
incluindo criação de editorias. 

Rio de Janeiro 

1984 Criação do Manual Geral de Redação da Folha de S. 
Paulo, com edições revistas e ampliadas 
posteriormente 

São Paulo 

1992 Edição do Manual de Redação e Estilo do jornal O 
Globo 

Rio de Janeiro 

Fontes: Souza (2010); Christofoletti (2010) 

 Verifica-se que o ensino do jornalismo, no Brasil, conecta-se, desde os seus 

primórdios a uma perspectiva histórica com a própria prática, a partir das demandas existentes 

no mercado de trabalho. Além disso, os estudos sobre Danton Jobim sistematizados pelo prof. 

Marques de Melo (2000; 2005) indicam questões pertinentes para refletirmos sobre o impacto 

de sua atuação no campo do ensino do jornalismo na América Latina e que contribuiu para 

fortalecer o pensamento comunicacional na região. A preocupação do teórico remonta aos 

Anos 1990, quando concebe a coleção “Clássicos do Jornalismo Brasileiro” no âmbito da 

Universidade de São Paulo (USP) e formaliza, em 1992, as condições de retomada da teoria 

de Jobim com a primeira reedição do Espírito do Jornalismo. Neste livro Jobim (1992) não 

somente lança questões pertinentes sobre a técnica jornalística, mas reforça o caráter 

interdisciplinar do campo ao indicar possíveis tangenciamentos com história, literatura, ética, 

opinião pública e relações internacionais. Por seus diversos aspectos inovadores, o livro se 

mantém atual e capaz de ofertar reflexões vigorosas para o campo comunicacional brasileiro. 

 

Conclusões 
 
Esta pesquisa, ainda em andamento e com término previsto para setembro de 2015, 

promove a organização de textos para garantir visibilidade ao jornalista Danton Jobim. Sua 

atuação simultânea no mercado jornalístico e na formação acadêmica de novos profissionais 

produziu um diferencial possível de identificar nos relatos já coletados.  

A ação de Danton Jobim no Diário Carioca permanece atual, seja como um estilo de 

produção jornalística consolidado nos impressos brasileiros, seja como teoria ou ciência 

disseminada na vida acadêmica. Neste sentido, a nova narrativa jornalística a partir do DC, 

produziu efeitos de sentido significativos no jornalismo brasileiro e cumpriu a função social 



de levar conhecimento acessível ao cidadão, provocar a interpretação e colaborar no processo 

de construção da opinião pública. 
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