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INTRODUÇÃO 

 

Fake-news num jornalismo dependente 

 

Vasco Ribeiro  

vribeiro@letras.up.pt 

 

Patrícia Teixeira 

patriciaoliveirateixeira@gmail.com  

 

Uma das mais emblemáticas e estruturantes obras sobre a independência do jornalismo tem um 

lacónico título — The Press, remonta a 1938 e é da autoria do antigo jornalista e editor do The 

Times Henry, Henry Wickham Steed. Nesta obra, Steed cria uma reflexão, quase alegórica, sobre 

o processo de produção de notícias: o seu jornal perfeito teria todas as notícias que se pudesse 

imprimir, sempre apresentadas da forma mais atrativa possível e que respeitassem a ‘política 

editorial’ do jornal, até porque a sua ‘política editorial’ estaria ajustada aos factos e, por isso, 

não suprimiria ou exaltaria factos para se adequar à ‘política’ do jornal. Este jornal ideal também 

deveria ter especial atenção nas notícias onde o conteúdo não fosse dominado pela promoção 

de uma determinada entidade ou protagonista, sendo que daria o benefício da dúvida àquelas 

que reunissem critérios de interesse público. Para nenhum governo, estadista ou pessoa, nunca 

apoiaria outras razões no processo livre e independente de seleção de notícias que o não fosse 

o interesse público. Para quem ainda não conhece esta obra, que na sua primeira edição foi 

editada pela Pinguin Books (1938), pode adiantar-se que Steed é categórico em defender que o 

jornalismo só existe na manutenção da sua própria independência. 

Atualmente, o jornalismo tem caminhado para parte incerta e atravessa, certamente, uma das 

maiores crises de sempre. Entre os múltiplos fatores desta crise do jornalismo há um 

denominador comum evocado por Steed: a perda de independência. Pois o jornalismo está hoje 

ainda mais dependente das relações com o poder económico e financeiro, numa consequência 

direta da falência do seu modelo de negócio; depende dos conteúdos produzidos pelo campo da 

propaganda e das relações públicas, que inundam as redações criando uma subsidiodependência 

de conteúdos; depende de conteúdos frívolos, fúteis e de instantâneo agrado, pois é a única 

forma de criarem o imperativo share junto do grande público; depende das redes sociais na 

disseminação dos seus conteúdos, num ato de anulação da sua própria condição de canal de 

profusão; e depende de toda uma série de outros vetores que passam, até, por travestir a 

notícia, pilar fundamental de toda esta atividade, de funções completamente antagónicas à sua 

identidade, ou seja: mentir. No epíteto anglo-saxónico, as fake-news que abundam no espaço 

público são um dos mais duros ataques ao jornalismo e um forte contribuído para o agudizar 

mailto:vribeiro@letras.up.pt
mailto:patriciaoliveirateixeira@gmail.com
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desta crise, pois criam nociva confusão na opinião pública que a impossibilita de conseguir 

“separar o trigo do joio”. Uma amálgama onde ninguém percebe onde termina a informação e 

começa a promoção ou, usando a mesma equação, o noticiário e o entretenimento, a coragem 

e a subserviência e, principalmente, a subordinação e a independência. 

Foi perante toda esta inquietação e instabilidade no campo do jornalismo que partimos para a 

terceira edição da Revista Portuguesa de História da Comunicação. A equipa de editores 

decidiu, por isso, olhar para a História na expectativa de melhor compreender o futuro do 

jornalismo e decidiu incluir um artigo traduzido da autoria de um antigo jornalista do The New 

York Times, Clarence K. Streit, com um título (original) The problem of false news, inicialmente 

publicado em 1932. Como poderão verificar na secção Tradução, o artigo de Streit foi escrito 

depois de uma conjuntura história, paradoxalmente, mais sombria e fértil em disseminação de 

notícias falsas — a Primeira Guerra Mundial, o que o leva a evocar a independência do jornalismo 

como requisito fundamental da atividade: “O problema das notícias falsas não é um problema 

de restrição, mas sim de libertação da imprensa”. 

No corpo desta edição, e como não podia deixar de ser, apresentam-se cinco artigos e ensaios 

que analisam e concentram o seu objeto de estudo na História da Comunicação. O primeiro 

artigo é da autoria de Adriana Mello Guimarães, apresenta-se com o título A liberdade de 

reportar: o 25 de Abril na imprensa brasileira, e que procura perceber como os meios de 

comunicação social brasileiros noticiaram o 25 de Abril de 1974. A autora, docente e 

investigadora do Instituto Politécnico de Portalegre, revela-nos como a revolução portuguesa 

atraiu muitos jornalistas brasileiros a Portugal e influenciou a narrativa mediática numa altura 

que no Brasil era proibido noticiar determinados factos. 

O segundo artigo, intitulado Como um quadrado se transforma num círculo: cinema, 

comunicação e propaganda, da autoria de Eduardo António Margarido, propõem-se, num 

ambicioso exercício ensaístico, fazer uma revisitação à definição de propaganda, usando uma 

reflexão sobre o uso do cinema na propaganda do Estado Novo. 

A professora e investigadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marialva Barbosa, 

também contribui nesta edição com o artigo Jornalismo Popular no Brasil: uma história.  A autora 

brasileira, que conta já com uma revelante e destacada obra à volta da História da comunicação 

no Brasil, apresenta-nos um artigo onde busca “mostrar os primeiros movimentos históricos na 

construção do jornalismo popular no Brasil, que preferimos designar como jornalismo de 

sensações, nos anos iniciais do século XX e que se constituiu em estratégia fundamental para a 

popularização dos jornais diários”, bem como revela-nos como, ainda durante os Anos 20 do 

século XX, já existia “jornalismo de sensações” em território brasileiro.  

Renato de Almeida Vieira e Silva, docente e investigador das Faculdades Integradas do Rio 

Branco, propõem uma reflexão sobre a forma como a modernidade é encarada e entendida no 

Brasil, através de um ensaio intitulado JK e a reinvenção do cotidiano nas narrativas jornalísticas 
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brasileiras que, tal como o nome o evidência, usa o Juscelino Kubitschek e Brasília como objeto 

de estudo, pois “Brasília é assim a representação estética de uma conjunção de fatores ligados 

ao desenvolvimento económico, político e social que imperava a partir da segunda metade dos 

anos 50.”  

Com estes cinco artigos fechamos a presente edição, na certeza que cumprimos a missão que 

tem pautado todas as edições da Revista Portuguesa de História da Comunicação — só o 

conhecimento aprofundado da História permite identificar continuidades e ruturas, essenciais à 

compreensão das sociedades contemporâneas. 
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A liberdade de reportar: o 25 de Abril na imprensa brasileira 

 

The liberty of reporting: the 25th of April in the Brazilian media 

 

Adriana Mello Guimarães (Instituto Politécnico de Portalegre/ Centro de Literaturas e Culturas 

Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) 

adrianamello@ipportalegre.pt 

 

 

Resumo 

Pretendemos, com este trabalho, perceber como os meios de comunicação social brasileiros 

noticiaram um acontecimento histórico como o 25 de Abril de 1974, que derrubou o regime 

ditatorial do Estado Novo e implementou o regime democrático em Portugal. 

A nossa investigação se circunscreve ao âmbito da grande imprensa de referência do Rio de 

Janeiro e de São Paulo, nomeadamente a TV Globo, o Jornal do Commercio (do Rio de Janeiro) 

o Jornal do Brasil (Rio de Janeiro) e o jornal Folha de São Paulo (de São Paulo).  

Importa, antes de mais, lembrar que desde 1964 o Brasil vivia numa ditadura, com delimitação 

dos direitos dos cidadãos, prisões, torturas e censura à imprensa. No dia 25 de abril, o presidente 

do Brasil era Ernesto Beckmann Geisel que assumiu o cargo de presidente do Brasil em 15 de 

março de 1974. Foi durante o seu governo que a ditadura começou a enfraquecer por um 

processo de transição à democracia 

A euforia revolucionária que se seguiu ao 25 de Abril atraiu muitos jornalistas brasileiros a 

Portugal e influenciou a narrativa mediática. Assim, no nosso entender, os média brasileiros 

acabaram por destacar o que acontecia em Portugal com o propósito de noticiar factos proibidos 

no Brasil. Tal facto demonstra como, mesmo com estruturas imóveis e rígidas, existem campos 

e forças sociais em agitação que conseguem dar a volta à censura. Assim, neste contexto, 

lembramos o teórico van Dijk (1993) que nos fala na relação do texto com outros textos e 

contextos. No entanto, a narrativa mediática nem sempre foi igual nos diferentes meios de 

comunicação brasileiros. Por exemplo, o Jornal do Commercio (Rio de Janeiro) apesar de contido, 

destacou bem o acontecimento. Ao passo que, na Folha de São Paulo, graças as reportagens de 

Victor Cunha Rêgo, o tom poético falou alto.  

 

Palavras chave: Imprensa;25 de Abril; Brasil; Portugal. 

 

Abstract 
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With this paper, we intend to understand how the Brazilian media reported such an important 

event that demolished the dictatorship known as Estado Novo and implemented a new 

democratic regime in Portugal. 

Our research is limited to the scope of the main reference press in Rio de Janeiro and São Paulo, 

namely TV Globo, Jornal do Commercio (from Rio de Janeiro), Jornal do Brasil (Rio de Janeiro) 

and the newspaper Folha de São Paulo (from São Paulo) 

First of all, it is relevant to remind ourselves that since 1964 Brazil was living a dictatorship that 

limited the rights of its citizens, arrestments, tortures and media’s censorship. On April 25th, the 

president of Brazil was Erneto Beckmann Geisel that took office as president of Brazil on March 

15th of 1974. It was during his administration that the dictatorship was starting to get weakened 

by the democracy. 

The revolutionary euphoria that started on April 25th attracted many Brazilian journalists to 

Portugal and influenced the mediatic narrative. Therefore, in our understanding, the Brazilian 

media ended up highlighting what was happening in Portugal in order to notice prohibited facts 

in Brazil. This demonstrates how, even with immobile and rigid structures, there are fields and 

social forces in turmoil that manage to turn around censorship. Thus, in this context, we recall 

the theoretical van Dijk (1993) who speaks to us in the relation of the text with other texts and 

contexts. However, the media narrative was not always the same in the different Brazilian media. 

For example, Jornal do Commercio (Rio de Janeiro), although contained, highlighted the event 

very well. Whereas, in Folha de São Paulo, thanks to the reports of Victor Cunha Rêgo, the poetic 

tone spoke loudly.  

 

Key words: Press; April 25th; Brazil; Portugal. 

 

 

Sei que estás em festa, pá 

Fico contente 

E enquanto estou ausente 

Guarda um cravo para mim 

 

Eu queria estar na festa, pá 

Com a tua gente 

E colher pessoalmente 

Uma flor do teu jardim 

(Tanto Mar, Chico Buarque de Holanda)2 

                                                                 
2 A canção “Tanto Mar”, da autoria de Chico Buarque de Holanda, tem duas versões. A primeira fora lançada 
no dia 26 de agosto de 1975 e reflete a alegria do autor em relação à situação portuguesa. Como foi 
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Como retrata bem a música Tanto Mar, e que nos serve de epígrafe, há uma especial relação de 

reciprocidade luso-brasileira, que habita o imaginário de portugueses e brasileiros, inerente à 

sua originária convivência histórico-cultural. De facto, tais relações viscerais permitem uma 

multiplicidade de olhares e de estudos, muitos dos quais ainda por fazer. 

No campo do jornalismo, podemos sublinhar que as raízes da imprensa brasileira estão 

efetivamente associadas a Portugal. Afinal, foi com a chegada da família real portuguesa ao 

Brasil (1808) que foi instalada a primeira tipografia oficial no Rio de Janeiro,3  sendo  o primeiro 

jornal brasileiro A Gazeta do Rio de Janeiro, uma réplica da Gazeta de Lisboa.  

Cabe então a questão: qual será o papel do jornalismo, enquanto espaço público, na fermentação 

dessas relações afetivas e intelectuais entre Portugal e o Brasil? Ora, nessa relação à distância, 

o jornalismo desempenha um papel fundamental. Revela-se como um dos fenómenos criadores 

do nosso tempo. Afinal, como se sabe, a realidade não é o que existe, mas o que se noticia. 

Mas, afinal, como o Brasil olha para o que acontece em Portugal? Interessante é notar que há 

uma grande presença de jornalistas portugueses no Brasil, como João Alves das Neves adverte: 

“Se algum dia se fizer um estudo sobre a participação dos portugueses na imprensa brasileira, 

depois da independência, verificar-se-á que ela foi tão ampla como benéfica” (1992: p.15). 

Num tempo de incertezas, com a ditadura e a censura no Brasil, a narrativa sobre o 25 de Abril 

funcionou como uma espécie de “válvula de escape”, onde o jornalista brasileiro olhava para 

Portugal como reflexo do que poderia estar a acontecer no Brasil. Acreditamos que esse reflexo 

acabou por ser visível, para os leitores, nos textos. Afinal, como sublinha van Dijk (1993) existe 

um vaivém cognitivo entre memória episódica e memória social e as pessoas compreendem 

muito mais do que aquilo que está explícito no texto. 

 

A narrativa mediática do outro lado do Atlântico 

Assim, aqui, pretendemos, de forma sumária, revisitar as páginas de alguns jornais de referência 

brasileiros, observar a emissão televisiva e perceber como noticiaram um acontecimento 

histórico como o 25 de Abril de 1974. 

Lembremos, em primeiro lugar, aquilo que é fundamental. O 25 de Abril foi uma revolução 

histórica que pôs fim à ditadura que sufocava Portugal. O acontecimento não era previsível e a 

maior parte da população portuguesa, como sublinha o depoimento de João Bénard da Costa, 

estava sedenta de informações: “Parava-se a vida para ouvir o noticiário das três horas, das 

quatro, das cinco horas. Acordava-se de noite por causa das notícias. Não se dormia uma noite 

seguida.” (Costa, in Xavier, 2015:13). Ora, se em Portugal todos queriam notícias, quem estava 

                                                                 
composta em plena ditadura militar, a letra foi logo censurada. Em 1978, Chico Buarque alterou alguns 
versos. 
3 Recentemente, Matias Molina (2015) assinalou a provável existência de alguns prelos associados as 
missões jesuíticas no Brasil, durante os séculos XVI e XVIII.   
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fora do país, especialmente no Brasil, também se encontrava ávido de informações. Assim, no 

exterior, o que podemos constatar é que a temática conquistou as principais páginas das 

revistas, produziu muitos destaques nos jornais e esteve bem presente nos noticiários 

televisivos.  

A mídia brasileira passaria a noticiar com grande ênfase aquele movimento que ficaria 

notoriamente conhecido como Revolução dos Cravos, assim como seus desdobramentos políticos 

imediatos. A Revolução portuguesa – uma das últimas do século XX – faria com que a grande 

imprensa brasileira, assim como os órgãos de rádio e televisão, destacassem grandes repórteres 

nas funções de enviado especial e correspondente, além de utilizarem farto material jornalístico 

produzido por agências noticiosas internacionais e por periódicos estrangeiros. É preciso 

destacar que, embora, geralmente, contassem com os despachos das mesmas agências 

internacionais de notícias, cada um dos órgãos mediáticos nacionais efetuou a cobertura deste 

acontecimento de maneira particular e que as especificidades políticas e editoriais de cada órgão 

influenciaram esta cobertura (Antunes, 2012: 2) 

Importa, no entanto, assinalar que a nossa investigação se circunscreve ao âmbito da grande 

imprensa4 de referência do Rio de Janeiro e de São Paulo, nomeadamente a TV Globo, o Jornal 

do Comércio (do Rio de Janeiro) o Jornal do Brasil (Rio de Janeiro) e o jornal Folha de São Paulo 

(de São Paulo). 

Em primeiro lugar, devemos recordar que, na altura, no campo tecnológico, a comunicação entre 

os dois países era complexa e difícil: ainda não existia a internet, nem o fax, nem as máquinas 

digitais. A transmissão via satélite de notícias internacionais para o Brasil era um desafio5.  

De facto, o Brasil estava longe de ser uma nação emergente e existia uma tensão constante: 

vivia-se então sob uma ditadura militar, que começara na década anterior, em 1964. A censura 

aos meios de comunicação social era implacável. Estava em vigor o Decreto-Lei brasileiro nº 

1.077, de 21 de janeiro de 1970 que instituiu a censura prévia, e era exercida de dois modos: 

ou uma equipa de censores instalava-se permanentemente na redação dos jornais e das revistas, 

para decidir o que poderia ou não ser publicado, ou os media eram obrigados a enviar 

antecipadamente o que pretendiam publicar para a Divisão de Censura do Departamento de 

Polícia Federal, em Brasília. 

O controlo sobre a imprensa já havia sido regulamentado pela Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro 

de 1967, a Lei de Imprensa, que restringia a liberdade de expressão.  

                                                                 
4 Para delimitar o termo “grande imprensa”, usamos a conceção de Maria Aparecida Aquino: “Em termos 
de imprensa escrita diária, apontam-se exemplos de grande imprensa nos jornais: O Globo, do grupo 
Roberto Marinho, originário do Rio de Janeiro, Jornal do Brasil, de propriedade de Nascimento Brito do Rio 

de Janeiro; Folha de S. Paulo, pertencente à família Frias de São Paulo, OESP e Jornal da Tarde, dos 
Mesquita de São Paulo. Como exemplo de revista semanal representante da grande imprensa: Veja, da 
editora Abril Cultural de São Paulo” (1999:37)  
5 A primeira transmissão de televisão via satélite foi feita no dia 3 de maio de 1964. O Brasil começou com 
as transmissões via satélite no dia 28 de fevereiro de 1969. 
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É evidente que a censura à imprensa no país teve seu “ápice” a partir da promulgação do AI-5 

em 1968, mas esta já vinha sendo executada, de forma não “declarada”, desde a instituição do 

regime militar. Graças à constante proibição de centenas de assuntos que perdurou por anos em 

quase a totalidade da grande imprensa brasileira, os governos conseguiram “anestesiar” a 

opinião pública. A imprensa curvou-se às restrições, sentia-se incapaz de atacá-las, mas as 

considerava ilegais. A burocratização da autocensura não conseguiu dar a ela esse cunho da 

“legitimidade”, mas foram eficazes para estabelecer as modalidades diárias de inércia na 

imprensa. Foi só após o processo de abertura do regime e com a oficialização do fim da censura 

que os grandes veículos da imprensa escrita começam a atacar mais de frente o regime e colocar 

de forma mais deliberada suas opiniões. (Dias, 2011) 

No entanto, o regime militar de 64 só começou a se preocupar diretamente com o conteúdo dos 

programas televisivos, por volta de 1970.  

Como era o jornalismo televisivo brasileiro? Ora, devemos assinalar que a primeira emissora 

brasileira foi a TV Tupi, criada em setembro de 1950. A TV Globo só foi oficialmente fundada no 

dia 26 de abril de 1965. No início, a tecnologia usada era a de cinema. As primeiras câmaras 

utilizadas nas reportagens não registavam o som ambiente e o processo de revelação era 

artesanal. O primeiro telejornal de sucesso foi O seu repórter Esso, emitido entre 10 de abril de 

1952 até 31 de dezembro de 1970, na TV Tupi.6 Em 1969 surgiu o Jornal Nacional da Rede Globo 

de televisão, o primeiro jornal em rede do Brasil. No início o Jornal Nacional tinha uma duração 

de apenas 15 minutos e emitia notícias de cunho local, nacional e internacional. Diante das 

dificuldades impostas pela censura, para tratar assuntos nacionais, a Rede Globo procurou 

fortalecer o jornalismo internacional e investiu na formação de correspondentes: “A presença de 

correspondentes nos locais onde se davam os fatos conferia mais veracidade à notícia que o 

mero uso das agências internacionais. Eles personalizavam as notícias, tinham a visão brasileira, 

sabiam o que era de interesse nacional” (Ribeiro et al, 2005: 42) 

Nesse cenário destacamos a jornalista Sandra Passarinho, enviada para atuar como 

correspondente da Globo para a Europa. Com apenas 23 anos, e quatro de jornalismo, Sandra 

lembra que a experiência de relatar uma revolução em Lisboa a deixou um pouco desnorteada: 

 

Foi complicado e, ao mesmo tempo, muito enriquecedor. Cheguei de paraquedas no 

maior acontecimento do mundo, com soldados com cravos em suas baionetas e um 

milhão de pessoas nas ruas. Era uma “passeata” a favor do que era novo, a favor da 

mudança. Decerto me via parte daquilo também, por estar ali, por falar português. 

Foi um momento fantástico (Passarinho, 2000: online). 

 

                                                                 
6 Segundo Paternostro (1987: 32), o programa Imagens do dia foi o primeiro telejornal da televisão 
brasileira e só durou um ano (1950). 
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O tom da reportagem em vídeo expressa bem o caráter metafórico para entender o 

acontecimento: “A revolução chegou a Portugal com um toque de poesia” (Passarinho, 2000: 

online). 

Sandra partiu para Madrid no dia 24 de abril e, nessa altura, a Rede Globo ainda não tinha 

nenhum escritório na Europa. No dia 27, a jornalista e o operador de câmara Orlando Moreira 

alugaram um carro e partiram rumo a Lisboa, onde, nos quinze dias seguintes, produziam as 

reportagens, tratavam de todas as questões técnicas e editavam o material para enviar para o 

Brasil. Nessa altura, não existia uma redação para a transmissão de matérias – de facto o 

escritório da Globo só ficaria pronto meses mais tarde. Além disso, a repórter também foi 

produtora: “Grande notícia é aquela que você consegue pôr no ar. Tivemos muitas dificuldades 

no lado técnico, operacional. Era o início” (Passarinho, 2000: online). 

Detenhamo-nos agora na imprensa escrita, nomeadamente no Jornal do Brasil, um diário de 

referência que foi fundado no Rio de Janeiro a 9 de abril de 1891, por Rodolfo de Sousa Dantas 

e Joaquim Nabuco. O JB passou por diversas fases ao longo de mais de cem anos de história, 

sobretudo a partir de 1959, quando passou por uma revolucionária reforma gráfica e editorial. 

A partir de agosto de 2010, devido a uma crise financeira, o periódico teve sua versão impressa 

extinta e passou a existir somente na internet.  

O golpe militar de 31 de março de 1964 foi aceite com reservas pelo Jornal do Brasil (JB). Mas, 

como estava o jornal em 1974? Ao que tudo indica, existiam sérios atritos entre o JB e as 

autoridades no início da gestão de Ernesto Geisel7. O Brasil já estava sob o clima da reabertura 

política, que era defendida pelo jornal.  

Ao observar as primeiras páginas do Jornal do Brasil, nomeadamente as que circularam entre 

os meses de abril a junho de 1974, verificamos que o jornal deu larga atenção aos 

acontecimentos do 25 de Abril em Portugal. E, como sublinha Antunes, a informação chegou 

rapidamente ao Jornal do Brasil: 

 

A movimentação inicial das tropas portuguesas, noticiada pelo JB já na manhã de 25 

de Abril, ocorrera na madrugada do mesmo dia em Portugal, tendo início a ocupação 

da Rádio Clube de Lisboa por volta das 03h00. Levando-se em conta o fuso horário, 

cuja diferença é de quatro horas, a notícia divulgada pelo JB só foi possível graças 

aos despachos das agências internacionais de notícias – nesta matéria foram 

creditadas as fontes à AFP e UPI (Antunes, 2012: 9). 

 

                                                                 
7 A ditadura brasileira, além da censura, procurava estratégias para acabar com o jornal (investigação fiscal 
da empresa e seus diretores, pressões contra anunciantes, liquidação sumária dos débitos da empresa com 
entidades públicas, apreensão de edições, etc.). Em consequência, o JB sofreu, nesta altura, um forte 
constrangimento económico, tendo ainda concessões para canais de rádio e televisão negadas. 
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Entre o dia 26 de abril de 1974 e o dia 11 de junho, Portugal e as inúmeras consequências do 

acontecimento, foram sempre tema de destaque. 

Logo na edição do dia 26 de abril, o Jornal do Brasil dedicou quase toda a sua primeira página 

ao tema. A manchete destacava: “Junta controla Portugal e anuncia constituinte” e vem 

acompanhada de quatro fotografias. A primeira fotografia assinala que “Tanques e tropas 

cercaram a sede do governo e aprisionaram Caetano”. A segunda fotografia vem acompanhada 

da seguinte legenda: “Rebeldes ocuparam o prédio da Emissora Nacional durante a madrugada”. 

Na terceira fotografia vemos “Na Praça do Comércio, civis conversam com soldados do 

movimento” e a última imagem consagra o clima de festa: “Manifestantes saúdam as tropas 

próximas ao Quartel do Carmo”. O texto da primeira página é elucidativo: 

 

A eleição de uma Assembleia Constituinte pelo voto direto – primeiro passo para a 

escolha do futuro Presidente da República – foi anunciada ontem pela Junta Militar 

que assumiu o controle de Portugal, depois de derrubar o Governo do Primeiro 

Ministro Marcelo Caetano, pondo fim a um regime político de 46 anos. A proclamação 

da Junta de Salvação Nacional - formada pelos líderes do movimento – foi lida pelo 

seu presidente, General Antônio de Spínola, numa transmissão para todo o país pela 

televisão (Jornal do Brasil, 26 de abril de 1974: 1). 

 
Além disso, nesse número publicado a 26 de abril, o acontecimento português tem evidência 

nas páginas 2, 3, 4 e 9. Também é mencionado no “Caderno B”8 e tem direito a um editorial. 

Retenha-se, ainda, que desde o dia 26 de abril que o Jornal do Brasil destaca a situação das 

colónias lusófonas africanas. 

Cronologicamente, se observarmos a sequência da publicação dos textos, podemos constatar 

que o relevo noticioso foi atingido nos primeiros dias, com peças localizadas no alto das páginas, 

acompanhadas com fotografias. Passo a passo, os títulos sobre o acontecimento, ainda que 

configurem na primeira página, deixam de ser ilustrados com imagens.  

De assinalar ainda que, no dia 28 de abril, o Jornal do Brasil anuncia que no dia anterior (27) o 

Brasil reconheceu formalmente o novo regime português, tendo sido o primeiro país a fazê-lo. 

Ou seja, em contradição com sua própria linha política, o regime militar brasileiro reconheceu 

oficialmente o governo português, que acabava com um período de ditadura.  

                                                                 
8  “Os segundos cadernos diferem dos suplementos literários primeiro por serem diários, e depois por 
estarem recheados de variedades: colunas sociais e crônicas, horários da programação da TV, comentários 
sobre um novo filme em cartaz ou disco, tudo em páginas com matéria especial, sempre cuidadosamente 

ilustrada, que se junta à notícia ordinária para lhe imprimir gama de associações e leituras. Os suplementos 
literários, voltados para as redes de sociabilidade de intelectuais afins, têm matérias mais críticas do que 
os cadernos de cultura. Concebidos como complementos, e não como partes que fazem falta ao todo, são 
uma espécie de presente para os leitores. Diferentemente, o Caderno B também inclui matérias especiais, 
mas passa a fazer parte indispensável da edição diária” (Lima, 2006:78). 
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Além disso, como também noticia o JB, o Brasil concedeu asilo político ao presidente da 

República deposto, Américo Tomás, e ao presidente do Conselho de Ministros, sucessor de 

Salazar, Marcello Caetano.  

No vetusto Jornal do Commercio9 do Rio de Janeiro, os acontecimentos foram descritos num tom 

diferente do Jornal do Brasil. A manchete da primeira página “Oficiais jovens no poder em 

Portugal” vem acompanhada de um longo texto:  

 

A oficialidade jovem venceu em Portugal. Os rebeldes que depuseram o primeiro 

ministro Marcelo Caetano são principalmente oficiais de baixa patente e membros da 

Junta nacional e têm graduação inferior à de coronel. O único general integrante da 

Junta chama-se António Spínola, herói nacional, estopim da crise política militar com 

o seu livro «Portugal e o futuro» e defensor intransigente da autonomia para as 

colônias africanas. Marcelo Caetano, américo Thomaz e vários ministros, 

representantes da ditadura imposta por Oliveira Salazar desde 1932, serão 

desterrados para a ilha da Madeira. O jornal «A República» anunciou ontem que, pela 

primeira vez que saia para as bancas sem ter sido censurado (…) Os oficiais jovens 

e o general Spínola se propõem garantir o futuro de Portugal, da Guiné, de Angola, 

de Moçambique, Cabo verde, Macau, Timor, São Tomé e Príncipe. Spínola começa a 

escrever as primeiras páginas do presente de Portugal (Jornal do Commercio, 26 de 

abril de 1974: 1). 

 
Interessante é notar que o Jornal do Commercio utiliza o termo “baixa patente” e enfatiza a 

“juventude” da liderança do movimento. Tal descrição focaliza a atenção do leitor e induz pensar 

no 25 de Abril como um acontecimento “imaturo”. De facto, o depoimento de Pedro Leitão (pintor 

português), que estava no Rio de Janeiro na altura do 25 de abril, confirma essa ideia: “Pelas 

notícias dos jornais, as pessoas achavam que aquelas coisas não tinham importância, que eram 

pequenos episódios da Revolução” (Leitão, in Xavier, 2015: 216). 

No sábado, dia 27 de abril, os acontecimentos que decorriam em Portugal continuam a surgir 

na primeira página do Jornal do Commercio. Sublinhamos, ainda, que nesse sábado uma página 

inteira do “Segundo Caderno”, foi quase toda dedicada a Revolução dos Cravos. Ou seja, cinco 

das seis peças jornalísticas foram dedicadas ao tema. Vejamos os títulos: “Oficiais derrubam 

Caetano e entregam o poder a Spínola”, “Repercussão da crise nas colônias da África”, “A tese 

de Spínola”, “Portugal, as colônias africanas e o passado”, “Ascensão e queda de Spínola”. A 

única peça que não falava sobre o 25 de Abril, possuía como tema uma colónia africana lusófona: 

”Guiné-Bissau tem 98% de analfabetos e 15 universitários”. Bastante mais complexa é a 

                                                                 
9 O Jornal do Commercio foi fundado por Plancher em 1 de outubro de 1827. Em 1959 foi adquirido por 
Assis Chateubriand e passou a fazer parte do grupo “Diários Associados”. Encerrou as suas publicações em 
2016. 
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descodificação da mensagem que o jornal procurou passar. No entanto, o interesse demonstrado 

pela situação dos países africanos de língua portuguesa é claro. Oportuno será, então, lembrar 

que apesar da ditadura que vigorava no Brasil, este foi o primeiro país a reconhecer a Junta de 

Salvação Nacional. Como explicar esta opção brasileira? Será que o governo brasileiro 

vislumbrava a possibilidade de se tornar o herdeiro da influência portuguesa nos territórios 

africanos lusófonos? Concordamos com a afirmação de Pezzonia: 

 

O ministro Azeredo da Silveira entendia que o reconhecimento da revolução 

portuguesa seria a porta de entrada para a Europa e África devido à possibilidade de 

problemas de alinhamento com os EUA, sendo necessárias as melhores relações com 

o maior número de nações, sejam elas da corrente ideológica que fossem (2016: 2). 

 
Um outro exemplo paradigmático de reportagem jornalística encontrámos nos textos de Victor 

Cunha Rêgo, jornalista português, residente no Brasil, e que foram publicados na primeira página 

do jornal brasileiro Folha de São Paulo10, nos dias 26 e 28 de abril. Octávio Frias Filho, diretor 

da Folha de São Paulo na altura, explica o contexto: 

 

Ao acordar na manhã de 25 de Abril de 1974, Victor Cunha Rêgo abriu as cortinas do 

hotel onde estava hospedado e achou estranho que navios da esquadra portuguesa 

estivessem ao largo. Ele acabava de voltar de um exílio que durara 18 anos, a maior 

parte do tempo no Brasil. (…) Era dessa forma um pouco galhofeira, congruente com 

a atitude de afetuosa ironia que mantinha para com a pátria, que Cunha Rêgo 

testemunhou o começo da revolução (Frias, in Rêgo, 2004: 9). 

 
No seu texto para a Folha de São Paulo, Cunha Rêgo traça uma cronologia do golpe e, tal como 

encontramos no Jornal do Brasil, uma palavra que se destaca é a ideia de “festa”. De facto, a 

revolução recriada pela Folha de São Paulo foi tratada como um grande acontecimento 

inspirador. Vejamos o texto de Cunha Rêgo: 

 

Lisboa está uma festa, com os soldados cobertos de flores e as rádios transmitindo 

músicas portuguesas muito belas, que não se sabe como apareceram nem de onde 

apareceram. Por enquanto, tudo está em clima de euforia, mas algumas paredes 

apareceram cobertas de emblemas com a foice e o martelo, e já uma rádio leu os 

primeiros manifestos sindicais (…). Mas enquanto se meditam esses problemas, 

prossegue a euforia em Portugal (…). Tudo isso é lindo e também não foi 

desagradável o longo programa de televisão de Vinícius, Toquinho e Marília Medaglia 

                                                                 
10 A Folha de São Paulo surgiu em 1921 e foi adquirida por Octávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira em 
1962. 
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que antecedeu no ecran o primeiro aparecimento da Junta de Salvação Nacional. 

Afinal, o Brasil esteve com a sua música representando no programa de tv mais visto 

na história da televisão portuguesa. Tudo isso comove, mas dentro em breve os 

problemas concretos vão aparecer. (Rêgo, 2004: 76-78). 

 

O que é importante ressaltar é que estamos perante um texto produzido por um jornalista 

conceituado que procura reproduzir a experiência vivida e celebra a queda do salazarismo, de 

forma poética. 

Uma breve, mas especial atenção, merece a capa da Folha de São Paulo do dia 26 de abril de 

1974 que é toda dedicada a Revolução: “Caetano preso, Spínola no poder”; “Foi uma rebelião 

de jovens oficiais” (texto assinado por Victor da Cunha Rêgo) e “Nas ruas o povo grita 

«liberdade»”. Nesse dia, das 44 páginas do jornal, oito foram dedicadas aos acontecimentos de 

Lisboa.  

Interessante também é assinalar o testemunho de Zuenir Ventura, jornalista da revista brasileira 

Visão, conforme assinala o jornal O Público: 

 

Fui o primeiro enviado especial do Brasil a chegar. Encontrei a cidade numa saudável 

confusão que me lembrou Carnaval, celebração desportiva e comício político. As 

pessoas, sem qualquer objetivo definido, pulavam, cantavam – e, sobretudo, 

falavam. Era quase como se tivessem descoberto a própria voz. Fiquei contagiado 

pela euforia do povo, uma espécie de embriaguez de liberdade. Como se fosse um 

prenúncio da nossa (…) Foi a cobertura mais alegre e surpreendente da minha vida. 

Porque eu olhava para aquilo pensando no Brasil. Menos em Portugal e mais no Brasil. 

(…) De repente, você queria ‘ser o imenso Portugal’, como na canção Fado tropical, 

de Chico Buarque.” (Ventura, 2014: online). 

 
A ideia que desse testemunho se colhe é, sem dúvida, esclarecedora: a palavra do repórter e a 

emoção tornaram-se no próprio acontecimento. Por último, destacamos também uma 

reportagem publicada na revista Realidade (de São Paulo) que elegeu a palavra que marcou o 

ano de 1974 no Brasil: “cravos”!  

  

Considerações finais 

Não temos dúvidas de que o processo revolucionário que eclodiu, em Lisboa, a 25 de Abril de 

1974 chamou a atenção de governo, da opinião pública e dos meios de comunicação brasileiros. 

Afinal, a força da imprensa está sempre associada à ideia de liberdade. Ora, em 1974, o 

jornalismo brasileiro estava privado da liberdade de expressão. Assim, divulgar o que estava a 

acontecer em Portugal foi uma oportunidade para inverter esta situação. 
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Logo no dia 26 de abril, ficou clara a pluralidade de abordagens dos diferentes meios de 

comunicação brasileiros. Por exemplo, o Jornal do Commercio, apesar de contido, destacou bem 

o acontecimento. Ao passo que, na Folha de São Paulo, muito graças às reportagens de Victor 

Cunha Rêgo, o tom poético falou alto.  

A euforia revolucionária que se seguiu atraiu muitos jornalistas brasileiros a Portugal. Tal 

momento histórico coincidiu com a posse do terceiro general-ditador, Ernesto Geisel, que 

continuava a apostar na censura da imprensa.  

Oportuno, ainda, será registar o interesse continuado do Brasil por Portugal e lembrar que 

acontecimentos locais podem ser influenciados por eventos que estão a ocorrer a centenas de 

quilômetros de distância: é a força da história comum que continua a marcar os critérios de 

seleção de informação.11 
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Resumo 

Começando por definir propaganda, iremos cotejar a definição encontrada com os diversos 

suportes que a servem, nomeadamente os meios de comunicação de massas e em particular o 

cinema, através da consideração das teorias que ao longo do tempo foram sendo produzidas 

sobre esta temática. Este trabalho discute os conceitos do “modelo de propaganda” e da 

“fabricação do consentimento”, desenvolvidos por Noan Cmomsky e Edward Herman no seu livro 

Manufaturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, no sentido de aferir a 

adequação destes modelos analíticos para entender a comunicação nas modernas sociedades de 

massas, bem como a maneira como os meios de comunicação de massas contribuem para um 

mecanismo de persuasão.  

O cinema (e o processo cinemático) no centro do mecanismo de persuasão por força do seu 

particular mecanismo de criar realidade, transformou esta nova tecnologia num dos 

instrumentos cruciais para a construção de uma sociedade imaginada. Através dos trabalhos de 

Grilo (O Homem Imaginado – Cinema, Ação, Pensamento), Resina (Historical discourse and the 

Propaganda Film: Reporting the Revolution in Barcelona), Balazs (O homem visível) e outros, 

examinamos o preciso mecanismo interior (exterior e mesmo das margens) da construção 

cinemática que permite influenciar a mentalidade dos indivíduos. Neste passo, abordamos a 

teoria da “agulha hipodérmica” e os resultados catastróficos (para esta teoria) que o cinema 

pode causar na mentalidade das pessoas comuns. 

Concluindo que o cinema é um poderoso instrumento de propaganda, analisamos brevemente 

os regimes nazi e fascista italiano, nomeadamente na forma como usaram as “atualidades 

filmadas” e compeliam as pessoas a vê-las. Faremos ainda uma breve análise sobre a revolução 

soviética e sobre a forma como o cinema foi usado na pedagogia revolucionária. Sublinhamos 

ainda o papel que o cinema ambulante teve no regime fascista e nazi, bem como na revolução 

soviética, como forma de alargar a influência do cinema para efeitos de propaganda. Aqui 

também discutimos a importância da receção do público no processo de persuasão.   
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Posteriormente analisamos os paradigmas culturais do Estado Novo Português, os seus 

protagonistas principais bem como o seu entendimento do cinema, comparando-os com os 

regimes totalitários da altura, nomeadamente quanto à utilização dos noticiários filmados. 

Abordamos António Ferro como um dos proeminentes intelectuais do regime, escalpelando a 

“politica do espírito” como o farol da política de comunicação estratégia usada na altura, tendo 

por referência os valores tradicionais e o “espirito português”. 

 

Palavras-chave: Propaganda; cinema; comunicação de massas; jornais de atualidades; cinema 

nazi; cinema soviético. 

 

Abstract 

After beginning by defining propaganda, this paper will discuss the conception of the 

“propaganda model” and “the fabrication of consent”: the analytical models proposed by Noam 

Chomsky and Edward Herman (Manufaturing Consent: The Political Economy of the Mass Media). 

It will explore how effective these models are in understanding the working mechanisms of 

communication in mass societies, and the way the mass media contributes to a “persuasion” 

mechanism.  

The setting of cinema (and the cinematic process) at the core of the “persuasion” mechanism, 

because of its particular way of creating reality, has transformed this new technology into one 

of the most crucial instruments for creating an imagined society. Through the works of Grilo (O 

Homem Imaginado – Cinema, Acção, Pensamento), Resina (Historical discourse and the 

Propaganda Film: Reporting the Revolution in Barcelona), Balazs (O homem visível) and others, 

we examine the precise mechanism that works inside (and outside, or even in the margins) the 

cinematic construction that has the potential to configure people’s minds. At this point, we look 

back on the “hypodermic needle” theory and the catastrophic results (for this theory) that cinema 

can produce in the minds of the general public.  

Concluding that cinema is a powerful instrument of propaganda, we briefly analyse how the Nazi 

and Mussolini regimes used this instrument, particularly in the way they produced “newsreels”, 

and the form they used to compel people to view their “news”. We also look briefly at cinema’s 

role in the Soviet revolution, namely the way that the moving image was used in the revolution 

pedagogy. 

We also highlight the role that the “touring cinema” had in the Nazi, Fascist and Soviet regimes, 

as a way of accelerating the influence of the moving image for propaganda purposes. Here, we 

underline the importance of the public reception of films, one of the key components in the 

persuasion process. 

We then move to an analysis of the cultural paradigms of the Portuguese “Estado Novo”, the key 

protagonists, and their understanding of cinema. The Portuguese regime and its propaganda is 
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compared here with the totalitarian regimes of the time, focusing on the points of contact 

between them. The crucial figure of the “Estado Novo”, António Ferro, is also discussed. One of 

the predominant intellectuals of the regime, Ferro’s “política do espírito”, the beacon of the 

communication strategy used at that time, postulated traditional values and the Portuguese 

spirit as the leitmotiv of the regime’s cultural policy. 

 

Key-words: Propaganda; cinema; mass communication; newsreels; nazi cinema; soviet 

cinema. 

 

Introdução 

 

“It would not be impossible to prove with sufficient repetition and a psychological 

understanding of the people concerned that a square is in fact a circle. They are mere words, 

and words can be moulded until they clothe ideas in disguise” (Goebbels apud Barsamian & 

Chomsky, 2015:162/163). 

 

Esta frase do ministro da Propaganda do Reich ilustra a convicção, que se foi implementando 

entre as lideranças dos regimes totalitários do século XX europeu, de que poderiam moldar a 

realidade de acordo com os seus desejos e aspirações sociais e políticas. Para que isso fosse 

possível, tornava-se necessário dominar os novos meios de comunicação de massas, 

provenientes de sucessivas disrupções tecnológicas no processo comunicacional, com técnicas 

que permitissem implementar no imaginário social o seu discurso ideológico, nem que para isso 

fosse efetivamente necessário fazer a quadratura de um círculo. Ou criar a ilusão de que um 

quadrado é um círculo. E, no domínio da ilusão, a imagem em movimento veio desempenhar 

um papel crucial na construção dessas realidades alternativas, processo a que poderemos 

chamar propaganda. Este processo não é, no entanto, exclusivo dos regimes totalitários, sendo, 

em maior ou menor medida, usado em todas as sociedades humanas e nos mais diversos 

domínios de atividade onde haja a necessidade de induzir comportamentos ou influenciar 

mentalidades. No entanto, é no domínio dos conflitos bélicos que a propaganda ideológica e de 

inspiração estadual tende a prevalecer e, por isso, merecedora de uma particular atenção. 

Comecemos por fazer uma definição instrumental de propaganda, para o efeito, citando Richard 

Taylor: “Propaganda is the attempt to influence the public opinions of an audience through the 

transmission of ideas and values” (2009: 15). No mesmo sentido The Oxford English Dictionary12 

define propaganda como “The systematic propagation of information or ideas by an interested 

party, especially in a tendentious way or to encourage or instil a particular attitude or response” 

(Oxford English Dictionary, Vol III: 257).  

                                                                 
12 A Supplement to the Oxford English Dictionary Vol III (Oxford: Claredon Press, 1982).   
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O cineasta, produtor e, particularmente, documentarista John Grierson admirava os alemães 

pela maneira como usaram a propaganda durante a II Guerra Mundial e entendia haver 

importantes lições a tirar da sua atuação. Uma das quais era que a propaganda, sendo uma 

arma, poderia ser usada para promover o bem ou constituir uma “arte negra” (Grierson, 1979: 

82). No fim da II Guerra Mundial, Grierson escrevia o seguinte sobre a inevitabilidade do uso da 

propaganda em tempo de guerra: 

 

“If propaganda shows a way by which we can strengthen our conviction and affirm it 

more aggressively against the threat of an inferior concept of life, we must use it to 

the full, or we shall be robbing the forces of democracy of a vital weapon for its own 

security and survival. This is not just an idea: it is a practical issue of modern scientific 

warfare” (Grierson, 1979: 104). 

 

O historiador do cinema Philip Taylor revelou um documento do governo inglês, produzido na II 

Guerra Mundial e emitido pelo Royal Institute of International Affairs, em junho de 1939, 

intitulado International Propaganda and Broadcasting Enquiry (Taylor, 1981: 58) que estabelecia 

86 regras básicas consideradas essenciais para a produção de materiais de propaganda. Entre 

essas regras, e no capítulo das ideias gerais, constavam as seguintes (Taylor, 1981:62): numa 

sociedade estratificada persuade o grupo dominante; para convencer a minoria educada a 

propaganda deve ser subtil e indireta; no que respeita às massas deve-se fazer apelo aos seus 

instintos e não à razão; o mal contra quem a propaganda é direcionada deve ser, se possível, 

personalizado; uma particular e efetiva forma de propaganda é a idealização de heróis nacionais; 

consiste numa ferramenta útil utilizar alguém que é neutral a defender a nossa causa nacional; 

a propaganda é uma máquina de gerar e manter o entusiasmo, pelo que deve: (i) nunca ser 

estúpida (ii) nunca ser ofensiva para as audiências; a arte mais elevada no que diz respeito à 

propaganda é manter a aparência de neutralidade enquanto se assegura a inoculação nas 

consciências do que é propagado. 

A necessidade de propaganda em ambiente bélico começa a impor-se pela premência de manter 

a moral e influenciar a opinião pública durante a I Guerra Mundial, principalmente tendo em 

conta as novas tecnologias da imagem. Tendo este pressuposto em conta, os exércitos 

beligerantes criaram estruturas para esse efeito, incluindo o exército Português com a criação 

da Secção Fotográfica e Cinematográfica em 1917 por Norton de Matos. As regras teorizadas 

pelo governo inglês e referidas por Taylor acabam por ser o culminar da experiência adquirida e 

da elaboração teórica na matéria e muitos dos filmes não ficcionais produzidos pelos 

beligerantes, durante a II Guerra Mundial e as guerras do Vietname e da Coreia, seguiram-nas 

de perto. Mas, no que diz respeito à imagem em movimento, como é que esse mecanismo 

funcionava?     
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Em primeiro lugar é importante estabelecer a diferença entre filmes produzidos com o fim de 

serem instrumentos de propaganda e filmes que, não tendo por escopo esse fim, possam 

eventualmente ter sido usados para esse efeito. Nestes últimos enquadram-se todos os estilos 

(géneros) de filmes, especialmente os filmes narrativos clássicos. Com efeito, apesar de esta 

cinematografia poder não ser diretamente correlacionada com uma ideia de propaganda, opera, 

tendo em conta a ideologia e os valores que transmite, na criação de um enquadramento, numa 

disposição para. Como diz o crítico e historiador Nysembola (1984 : 17) “(…) tout film, même 

burlesque ou sentimental, qui n`aurait rien à voir avec la réalité belliqueuse, peut être utilisé 

comme moyen de soutenir le moral des guerriers.”  

Está assim identificada a necessidade na criação de um ambiente propício a um esforço de 

guerra, de criar condições que o sustenham no imaginário coletivo ou, concomitantemente, de 

distrair (alienar) as populações desse mesmo esforço. Para isso “(…) et là tout va servir, et peut-

être surtout les films qui ne parlent pas de la guerre, dont on veut oublier le malheur" 

(Nysembola, 1984:18). 

Se a necessidade de criação de um ambiente comunicacional propicio emerge do advento da 

guerra, logo a sua utilidade no controlo das mensagens e dos seus efeitos foi bem compreendida 

pelo poder político, especialmente com o aparecimento dos modernos meios de comunicação de 

massas.  

 

Propaganda e meios de comunicação de massas 

Noam Chomsky (1997: 7) relaciona propaganda com os meios de comunicação de massas: 

“State propaganda, when supported by the educated classes and when no deviation is permitted 

from it, can have a big effect. It was a lesson learned by Hitler and many others, and it has been 

pursued to this day”. 

Mas o que deve ser entendido como comunicação e meios de comunicação de massas? Para 

Stanley Baran comunicação é definida como o processo de criação de significados partilhados 

(shared meaning) através de um meio, que é a forma como se envia informação, e, quando esse 

meio é uma tecnologia que faz chegar as mensagens a um grande número de pessoas, é 

chamado um meio de comunicação de massas (Baran, 2010: 5-6). Assim, a comunicação de 

massas é o processo de criar significados partilhados entre os meios de comunicação de massas 

e as suas audiências. Se entendermos cultura como o comportamento apreendido de um 

determinado grupo social, concluiremos que a manutenção e criação de uma cultura comum 

ocorre através da comunicação, incluindo a comunicação de massas (Baran, 2010: 8). 

Se criamos cultura através dos meios de comunicação de massas e se, com James W. Carey, 

usarmos uma definição cultural de comunicação, concluiremos que a comunicação é um processo 

simbólico no qual a realidade é produzida, mantida, reparada e transformada (Carey, 2009). 

Sendo o cinema um dos meios de comunicação de massas que proveio de uma disrupção 
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tecnológica, será, talvez, um dos que mais contribuiu para o processo comunicacional de criação 

de realidade e, consequentemente, de doutrinação ideológica. Na imagem em movimento, na 

justaposição dos fotoramas, desencadeiam-se sofisticados mecanismos internos que, na relação 

do público com este meio “a distância do real não vivenciado desfaz-se” (Paulo & Ramires, 2001: 

205). Assim, a impressão de realidade transmitida constitui a ilusão do cinema, de tal forma que 

parece reproduzir o mundo diante dos nossos olhos.13 

Para que haja uma adesão social à ideologia a ser difundida, a propaganda tem que adaptar a 

mensagem ao contexto e condições dos recetores, ou seja, codificando a ideia de forma a ser 

compreendida. Essa compreensão passa pela simplificação da ideia, reduzindo-a ao que lhe é 

essencial e apenas isso é difundido (Bastos, 2007: 9). 

“Concision requires that there be no backing or evidence” (Barsamian et al, 2015: 58). Manter 

as pessoas atomizadas, com acesso apenas a aspetos parcelares da informação disponível, 

originará a que lhes seja difícil apreender o todo. Este é um grande e consciente objetivo 

perseguido por todas as indústrias envolvidas em moldar visões e atitudes: a publicidade, as 

relações públicas, os que falam sobre as maneiras de governar o mundo (Barsamian et al, 2015: 

32). O poder político, que pretende uma eficaz manutenção e controlo das mensagens a 

transmitir, parte do princípio de que é necessário, de raiz, controlar o acesso das pessoas a 

essas mesmas mensagens. 

 

(…) the compelling moral principle is that the mass of the public are just too stupid 

to be able to understand things. (…) So we need something to tame the bewildered 

herd, and that something is this new revolution in the art of democracy: the 

manufacture of consent.” (Chomsky, 1997: 12).  

 

O mesmo é dizer que é necessário fazer esta transmissão de mensagens dentro de um conceito 

aceitável de realidade, um ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis e seguras, dando 

credibilidade à propaganda. Estamos, assim, dentro do conceito de “fabricação do 

consentimento” elaborado por Chomsky, em que o mistério, o cerimonial, o medo e o prazer são 

manipulados por forma a fazer as pessoas sentir que se devem subordinar a outros (Barsamian, 

2015: 87). Este conceito de “fabricação do consentimento” (que Chomsky pediu emprestado a 

Walter Lippman, membro da comissão “Creel” e jornalista) tem por base o chamado “modelo de 

propaganda”, quadro analítico teorizado por Edward S. Herman e Noan Chomsky (2002) 

(Chomsky, 2004: 57). Este modelo surge na sequência do estudo pelos autores dos meios de 

comunicação de massas, em particular nos EUA, em que concluem que os media servem, e 

fazem propaganda a favor, os interesses das corporações que os controlam e financiam. Estas 

têm uma agenda própria que querem ver estabelecida e por isso desenham a atividade dos 

                                                                 
13 Jean-Patrick Lebel afirma mesmo que “a ficção é a realidade específica do cinema” (Lebel, 1975: 21). 
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media. Estes interesses são defendidos não através de uma imposição ostensiva, mas sim pela 

seleção de pessoal que “pense corretamente”, pelo trabalho de editores e jornalistas que 

“internalizaram” essas prioridades e pela definição de “newsworthiness” que estejam de acordo 

com as políticas estatuídas (Herman & Chomsky, 2002: xi). Existem várias razões para que os 

media se estruturem por forma a servirem estes interesses, das quais avultam o facto de serem 

orientados para o lucro, dependerem da publicidade como fonte de receitas e serem propriedade 

de grandes conglomerados da área da comunicação (Goss, 2013: 4). 

Este “modelo de propaganda” foi criticado por Michael Schudson como sendo enganador e 

“mischievous”, e que o génio do jornalismo americano era ter conseguido a simbiose entre 

profissionalismo e organização comercial, o que não teria nada a ver com a sujeição a interesses 

corporativos (Goss, 2013: 7). O modelo também foi criticado pelo seu “determinismo”, 

nomeadamente por circunscrever o trabalho dos jornalistas a uma organização industrial 

extrapessoal, enquadrada numa ordem dominada pelas corporações, excluindo o grau de 

autonomia que sempre existe nos comportamentos institucionais e pessoais (Goss, 2013: 8). 

No entanto, tendo em conta as mudanças políticas e da estruturação da comunicação e dos seus 

media nos últimos anos, o “modelo de propaganda”, enquanto instrumento analítico, parece ter 

ganho renovada atualidade. Com efeito, o aumento do poder corporativo e a sua globalização, 

a concentração dos media e o declínio da sua propriedade pública, ao que acresce a intensa 

competição pela publicidade, têm esbatido as fronteiras entre as redações e os departamentos 

comerciais. Os impérios transnacionais que dominam os media não entusiasmam os seus 

gestores pelo jornalismo de investigação que desafie as estruturas de poder (Herman & 

Chomsky, 2002: xvi). O rápido avanço, e o poder cultural, do marketing e da publicidade 

(mesmo nos novos media emergentes da Internet) provocaram uma deslocação de uma esfera 

pública política para uma despolitizada cultura de consumo (Goss, 2013: 193).   

É neste contexto que surge o entretenimento e, com ele, o cinema, principalmente o dominado 

e difundido pelos estúdios de Hollywood, como o meio mais adequado para ajudar a vender 

mercadorias e, principalmente, como o mais efetivo veículo para as encapotadas mensagens 

ideológicas. (Herman & Chomsky, 2002: xviii). 

 

Como um quadrado se transforma num círculo 

Mas como é que especificamente o cinema funciona para efeitos de propaganda?  

Para Resina, a projeção oferece à perceção a forma, a textura e a compreensão de algo que de 

outra forma escaparia aos sentidos. Esse algo mais é, na sua formulação mais simples, o 

fenómeno que Deleuze chamava de imagem-movimento e que consiste na construção técnica 

que, apesar de imanente à experiência cinemática, não se pode encontrar nos fotogramas 

considerados em si mesmos (Deleuse, 2004). Esta capacidade de o cinema criar uma realidade 

ilusória que se oferece aos sentidos determina que este seja um médium privilegiado, na medida 
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em que “(…) the syntheses of an illusory causation by technical means opens up one of the most 

powerful and disturbing uses of film: its application to propaganda purposes” (Resina, 1998: 

21).   

Essa ilusão de realidade, que o cinema constrói através da sua mecânica, tinha sido elevada à 

condição de verdade por Vertov: ”In his 1924 manifesto «The Birth of Kino-Eye», Dziga Vertov 

claimed that «(t)he cinema-eye is cinema truth»14 (Apud Resina, 1998: 23). Isto quer dizer, 

segundo Hilmar Hoffman citado por Resina, que no cinema apenas o que a câmara “vê” existe, 

e o espectador, faltando-lhe perspetivas alternativas, ingenuamente (e manipulado, conforme 

as circunstâncias) toma as imagens pela realidade: “Cinema-truth is absolute; it consists in the 

immutable countenance of a fixed number of pictures. This alone explains its extraordinary 

power of conviction” (Hoffman apud Resina, 1998: 23). 

São estas circunstâncias que, na esteira da conclusão de Walter Benjamim, levam à 

compreensão do potencial revolucionário do cinema e da sua utilidade para a sugestão em massa 

(Benjamim, 1992).   

Para Bela Balazs, e no âmbito da cultura visual, o cinema funciona do ponto de vista 

comunicacional como um retorno de uma linguagem primitiva, a linguagem e comunicação 

através do gesto, que vai para além do que pode ser dito através das palavras. 

 

(…) é o cinema que está a imprimir à cultura uma viragem semelhante. Muitos 

milhões de pessoas sentam-se ali todas as noites e vivem através dos seus olhos 

destinos, personagens, sentimentos e disposições humanas de toda a espécie, sem 

sentirem qualquer necessidade de palavras. Pois as inscrições que os filmes trazem 

ainda em si são secundárias, em parte rudimentos transitórios das formas ainda não 

desenvolvidas, e em parte de grande importância, que nunca pretende ser um reforço 

da expressão visual. Nos dias de hoje, a humanidade inteira começou já a aprender 

a linguagem desaprendida das mímicas e dos gestos. Não a substituição da 

linguagem dos surdos-mudos por palavras, mas a correspondência visual da alma 

diretamente incorporada. O homem tornar-se-á de novo visível (Balazs,2017).15 

 

O homem corpóreo torna-se assim visível, ultrapassando a cultura da palavra em que a 

totalidade do corpo não era usado como meio de expressão. A comunicação através do 

animatografo torna-se mais rica, mais mediata e mais emocional, assim permitindo a expressão 

da alma (Balazs, 2017). A arte do cinema parece redimir-nos da maldição de Babel, 

possibilitando o desenvolvimento nos ecrãs de todo o mundo da primeira linguagem 

                                                                 
14 “The Birth of Kino-Eye” in Kino-Eye: the writings of Dziga Vertov ed. Annette Michelson (Berkley, Calif., 
1984).  
15 Traduzido a partir do original alemão, publicado em: Béla Balázs, Der sichtbare Mensch – oder die kultur 
des Films. Frankfurt: Surkampf Verlag, 2001, pp. 16-24. A primeira publicação do texto é de 1924.   
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internacional: a da mimica e dos gestos (Balazs, 2017:218). A lei do mercado no cinema (com 

a necessidade de rentabilizar o caro produto fílmico) tolera apenas uma linguagem gestual geral 

que seja compreensível para todos. É quando o homem se torna inteiramente visível que acaba 

por se reconhecer a si mesmo, não obstante toda a diferença entre línguas. Esta particularidade 

comunicacional do cinema, a riqueza da forma de ver a mensagem, torna-o singularmente 

adequado, até por ser universal, para a persuasão e a propaganda. Por outro lado, e acrescendo 

à sua particular maquinação, o cinema é um meio de propaganda relativamente confiável: um 

filme, ao contrário de uma peça ou grupo de teatro, pode ser enviado do centro para a periferia 

com o controlo do conteúdo garantido à partida (Taylor, 2009:17).  

Se para perceber o papel que um filme pode desempenhar em termos de propaganda é 

importante perceber a intenção de quem o faz, não menos importante é investigar o papel do 

espectador, já que o visionamento do mesmo filme não cria uma leitura idêntica em todas as 

pessoas. A forma como o espectador recebe a informação transmitida pelo filme vai determinar 

a sua compreensão e, consequentemente, a veracidade que o recetor irá atribuir ao conteúdo 

transmitido. 

Para Grilo o cinema não pode ser tratado, avaliado ou julgado de acordo com a forma mais ou 

menos fiel como representa a realidade, ou como se estrutura num discurso simbólico de maior 

ou menor coerência. O cinema, afinal, é o puro efeito do funcionamento de um maquinismo, que 

atua sobre as perceções e sentidos de quem o vê tornando este um elemento fundamental 

daquele.  

“E desse maquinismo, lembremo-lo, fazem parte a câmara, o projetor, toda a tecnologia do 

cinema, mas igualmente o cineasta e, principalmente, o espectador, ambos sincronizados pela 

pulsação do filme e pela noite experimental que preside a todo o acontecimento cinematográfico” 

(Grilo, 2006:37). 

Esta “noite experimental” e a desejada construção de uma realidade insinuada, subtil, depende 

de vários aspetos, entre os quais a credibilidade de quem o diz e da forma e estilo de 

representação adotada (Nichols, 1991). Assim como numa história contada o narrador pode 

surgir como um perito, ganhando um particular peso as suas afirmações, também num filme 

este mesmo processo de receção e aceitação acontece. 

A veracidade que o espectador atribui ao filme depende também do grau de informação que ele 

tenha sobre os factos narrados no filme. As conclusões a partir do que está a ver estão 

subordinadas ao seu grau de conhecimento e de compreensão do assunto, da capacidade que 

tenha de distinguir o simbólico da realidade (Bann, 2002). Os filmes recorrem a símbolos e sinais 

facilmente identificáveis para sintetizarem o que querem dizer e assim suscitarem a adesão do 

público (Kracauer, 1946). Este facto releva no papel fundamental que a semiótica desempenha 

na receção de um filme, mas esses sinais poderão não ser apreendidos por todos da mesma 
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forma. A compreensão vai depender da bagagem cultural de quem vê, e dos códigos que possui 

para descodificar os símbolos do que está a ver (Ecco, 1987). 

Um outro aspeto crucial na receção que influencia a credibilidade é a atualidade do tema. Um 

assunto recente, por estar mais presente, é suscetível de ser recordado com mais facilidade. Os 

factos exibidos serão tidos como mais verdadeiros, não só pela sua factualidade, mas pela sua 

atualidade já que, na própria experiência do espectador, ele já “ouviu falar disso” (Bernstein, 

2004). Ao ir, por exemplo, ver um documentário, o próprio espectador já vai com a disposição 

de problematizar a questão conscientemente. Quer saber e pensar mais sobre aquele particular 

assunto. As conclusões a que chegar, mesmo o próprio reconhecimento da causalidade de um 

facto, vai depender, em parte, do ato de interpretação do recetor (Knapp e al., 1992) 

O efeito deste mecanismo cinemático remete-nos para as teorias da “agulha hipodérmica” e da 

“bala mágica” que, no âmbito das teorias da sociedade de massas, atribuíam ao cinema, e aos 

media em geral, um poder tal que era capaz de corromper e influenciar a ordem social, já que 

as “pessoas normais” eram indefesas contra a sua influência (Baran, 2010: 363). Esta influência 

aterradora que estas teorias iniciais atribuem ao cinema acabou por ser mitigada pela 

investigação desenvolvida por Paul Lazarsfeld e pela formulação da sua teoria dos efeitos 

limitados (two-step flow, a influência limitada pelos lideres de opinião e pelos seguidores de 

opinião), ou pela conclusão de que os efeitos dos media são limitados pelas diferenças individuais 

(Katz & Lazarsfield, 1955), conclusão mais tarde sublinhada pelas teorias culturais que 

afirmavam que os membros de uma audiência não aceitam passivamente o armazenamento de 

bits de informação em arquivos mentais, mas ativamente processam essa informação, alteram-

na, e armazenam apenas o que serve necessidades culturais definidas (Baran, 2010: 372).  

Tendo por base a Escola de Frankfurt de Adorno e Max Horkheiner, surgiram nos tempos mais 

recentes diversas teorias que defendem que os media operam em primeiro lugar para apoiar e 

justificar o status quo à custa das pessoas comuns. Entre elas a teoria cultural inglesa, que 

estatui que a voz mais influente da discussão no fórum cultural pertence aos que estão 

entrincheirados nas estruturas do poder, e a teoria da news production research, que estuda 

como a influência económica e outras desviam a forma como as notícias são produzidas em 

benefício dos que estão no poder (Baran, 2010: 373). Talvez a forma mais ilustrativa do que 

hoje se entende como influência dos média e a forma como estes defendem determinados 

interesses (no fundo, como produzem “propaganda” em prol deles) é a que é dada em Gerbner 

et al (apud Baran, 2010: 377): “Just as an average temperature shift of a few degrees can lead 

to an ice age (…) so to can a relatively small but pervasive influence make a crucial difference, 

the «size» of an effect is far less critical than the direction of its steady contribution”. É esta 

persistência que explica a influência do cinema na construção de realidade cultural, esta 

veracidade que o recetor apercebe e que torna o cinema útil enquanto instrumento de 

propaganda. O verdadeiro poder do cinema, nas palavras de Edgar Morin, é a sua capacidade 
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de influenciar: “Ao concretizar-se em espetáculo, em representações e ao fazer jogar o sortilégio 

que lhe é próprio, o filme torna-se poder (…). Poder mimético (…): vai suscitar condutas, opiniões 

e atos” (Morais, 1987: 190). 

Para Roland Barthes (1967) constitui-se, assim, um perigo e um risco de que, se determinada 

realidade for apresentada de um modo inteligível e acessível ao público, este não confirme e não 

comprove se o que percebeu foi, de facto, a realidade concreta ou uma leitura da realidade que 

lhe veicularam. Para Barthes (1967), a narrativa histórica está morta, porque já não conta o 

real, mas o inteligível. O que for compreensível, o que for mostrado de uma maneira imediata e 

evidente será reconhecido e visto como verdadeiro. Este constituirá um dos postulados do 

cinema enquanto mecanismo adequado para a propaganda. 

 

Do círculo nazi ao quadrado do Vietname: breve viagem sobre a imagem em 

movimento nos conflitos e regimes políticos do século XX 

Desde os filmes panegíricos sobre o nazismo de Leni Riefenstahl, passando pelos que foram 

produzidos pelo aparelho de propaganda nazi, antes e durante a guerra, até à filmografia fascista 

italiana com os mesmos temas, que o papel do cinema, enquanto poderoso meio de propaganda, 

de insinuação e de divulgação de ideias, de construtor de um imaginário coletivo e, através 

deste, de um homem imaginário/imaginado, foi muito bem compreendido. O fascismo italiano e 

o nazismo dele lançaram mão para a prossecução dos seus fins políticos (Lozano, 2012). Wagner 

Pereira (2003) declara mesmo que, nestes regimes, o poder político conjuga o monopólio da 

força física com a força simbólica, procurando criar um imaginário social que ateste a sua 

legitimidade, ao mesmo tempo que suprime outras representações coletivas distintas da sua. O 

cinema é utilizado como instrumento de violência simbólica, na expressão de Bourdieu (1989: 

23), isto é, um sistema simbólico que permite a legitimação do regime. Por eles foi também bem 

compreendida a necessidade de que as imagens filmadas fossem acessíveis ao maior número 

de pessoas, retirando-as dos recintos burgueses dos espetáculos pagos e levando-as a todos os 

recantos onde o seu efeito mistificador pudesse produzir resultados (Courtade, 1972). Por isso 

inventaram, em conjunto com o movimento bolchevique, o cinema ambulante que levava as 

imagens a todas as pessoas sem custos ou com custos reduzidos, e que foi sobejamente 

mimetizado pe lo Estado Novo em Portugal (Ramos, 1993; Torgal, 2000). 

Uma das formas que o regime nazi mais utilizou para efeitos de propaganda foram os noticiários 

filmados (newsreels em inglês, que tem a tradução em português nos Jornais de Atualidades) 

que tinham uma particular estrutura formal e eram obrigatoriamente exibidos antes das 

projeções de filmes de ficção e entretenimento (Kracauer, 1947). Uma medida tomada, em 

1936, pelo Ministério da Propaganda, traria dividendos durante o conflito mundial. Tratava-se 

da criação das unidades PK (Propaganda Kompanie Einheiterí) que eram constituídas por 

soldados operadores de câmara. "Abundant high quality war footage was produced from the 
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very beginning of the Polish campaign, and the newsreels were well placed to make the very 

most of a succession of German victories in the opening phase of the war", constata Nicholas 

Reeves (1999: 125). Os Jornais de atualidades, produzidos pelos alemães em tempo de guerra, 

eram substancialmente diferentes dos noticiários produzidos pelos aliados ocidentais. Por um 

lado, dependiam muito mais da imagem visual por oposição à palavra narrada, fazendo assim 

um apelo muito maior às emoções do que à razão. Por outro lado, fortalecendo o apelo ao 

irracional, uma imagem e uma cena dissolvia-se na seguinte, através da justaposição do 

imaginário visual (Taylor, 2009: 149). Esta técnica e estética esteve muito presente na 

iconografia fílmica nazi, nomeadamente na prática dos seus realizadores. 

Já para compreender a retórica visual do fascismo italiano não nos podemos deter unicamente 

no cinema, já que muita da ideologia e valores com que este totalitarismo se desenvolve 

caminham pari passu com as vanguardas artísticas, particularmente com o modernismo (Duplá, 

1990). Este, como movimento transgressor, defendia o desenvolvimento das máquinas, a cidade 

racional e a massificação da indústria, embrulhadas numa ideia de progresso contínuo, escopos 

que foram adotados pelo fascismo para a construção de uma nova identidade nacional, ideia que 

iremos também encontrar quando analisarmos a política do espírito do Estado Novo. O fascismo 

italiano soube, assim, adaptar este imaginário moderno para organizar parte desta nova 

identidade de uma Itália unida, baseada num classicismo moderno, isto é, buscava nos mitos e 

na estética imperial da Roma antiga os fundamentos para um quotidiano de progresso (Duplá, 

1990). 

No entanto, não é possível considerar os 20 anos de cinema fascista em Itália como um todo 

monolítico e homogéneo. Com efeito, o cinema de ficção impregnado de objetivos óbvios de 

propaganda (o chamado cinema dos camisas negras) foi em número limitado no contexto do 

cinema de ficção produzido e nem sempre foi encorajado pelo regime (Lozano, 2012). O regime 

de Mussolini parecia encorajar mais a produção de ficção que, indiretamente, promovesse os 

valores fascistas, a sua visão de uma certa ruralidade, os mitos históricos e, essencialmente, 

comédias de costumes através dos chamados filmes do “telefone branco” (assim chamados por 

retratarem ambientes pequenos burgueses em que o “toque” de requinte era dado pela cor 

branca dos aparelhos) (Duplá, 1990). 

O aspeto mais significativo destas comédias era a completa ausência de referência à realidade 

política do país e aos sinais exteriores do fascismo, sendo exemplo das mesmas os filmes La 

segretaria privata (1931) de Goffredo Alessandrini, La telefonista (1932) de Nunzio Malasomma; 

Darò un milione (1935) e Il signor Max (1937) de Mario Camerini, entre outros (Bolzoni, 1988: 

7-41). Este cinema do “telefone branco”, com o seu caractér de fuga à realidade quotidiana, 

através da ativação de modelos de comicidade teatral baseado nos trocadilhos de pessoas, 

equívocos, etc., e, implicitamente, pela celebração do ideal de vida pequeno-burguesa, vem a 

constituir um modelo de conformismo que era muito caro ao regime fascista, perfeitamente 
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funcional com o seu projeto político baseado no consenso com as classes médias (Argentieri, 

1977).  

Relativamente aos “jornais cinematográficos” uma das primeiras medidas adotadas por 

Mussolini, para aproveitar a popularidade cada vez maior do cinema, foi obrigar, em 1926, que 

todas as salas de cinema passassem, antes da película que iam exibir, um “jornal de atualidades” 

produzido pelo instituto LUCE (L’Unione per la Cinematografica Educativa) que era uma das 

instituições corporativas dedicadas à propaganda do regime (Duplá, 1990). Assim se aproximou 

da praxis do ministério da propaganda de Goebbels, o que demonstra uma certa unidade 

doutrinária por parte dos regimes totalitários na forma de utilizar o cinema como propaganda e 

de sublinhar aquelas formas que, no cinema, melhor serviam este fim. No Estado Novo Português 

estas medidas serão mimetizadas pela mão de António Ferro, um confesso admirador da estética 

discursiva e de massas do fascismo. 

No que diz respeito à revolução dos sovietes, desde o princípio que foi estabelecida uma via 

própria de desenvolvimento do cinema, desde logo nacionalizando a incipiente indústria 

cinematográfica e criando, em 1919, uma escola formal de cinema, a primeira no mundo (Jeanne 

et al., 1974: 197). O cinema surge, então, para os revolucionários soviéticos, como a forma 

mais eficaz de divulgação das ideias revolucionárias pela capacidade que tinha de chegar a toda 

a gente. Neste quadro, mesmo no meio da miséria e destruição dos primeiros tempos da 

revolução, é feito um esforço enorme, não só para produzir filmes como também para construir 

salas de cinema nas principais cidades. E, quando não havia salas, chegavam os kinoshniki, os 

projecionistas que necessitavam apenas de um lençol branco e de um ponto de energia. Foi 

então que foram criados os agitki, curtas metragens didáticas (por vezes de apenas alguns 

minutos) destinadas a propaganda e feitas para audiências não letradas (Kenez, 2008). 

As primeiras vanguardas soviéticas de cinema tiveram uma influência profunda do 

construtivismo russo. Para eles, a arte deve ser superada enquanto expressão egoísta de um 

génio individual, procurando-se uma nova forma de arte em que se privilegie o seu papel 

enquanto processo produtivo (Kenez, 2008). Daí a ideia do artista-engenheiro, um ator social e 

trabalhador como todos os outros, em busca da concretização da utopia socialista, ideia que 

também podemos encontrar em Walter Benjamim (Bemjamim, 1992: 131). Esta conceção 

implicava uma tentativa de superação das formas artísticas “burguesas”, neste caso do cinema 

narrativo clássico, baseado na ficção, no naturalismo, na narrativa linear e que tinha por objetivo 

final a ilusão de realidade, fazendo o espectador imergir na alienação das emoções. Negando a 

arte burguesa, os construtivistas buscavam um cinema que representasse os ideais 

revolucionários, quer quanto ao seu conteúdo, quer quanto à sua técnica, valorizando o que lhe 

era intrínseco, ou seja, a montagem. O encadeamento das imagens deveria conduzir o espetador 

para o objetivo pretendido pelo realizador, espetador que já não era o homem burguês, mas o 

proletário, o qual, pelas suas circunstâncias históricas, devia ser educado nos ideais da 
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revolução. A propaganda no cinema soviético assume assim um acentuado vetor pedagógico 

(Kenez, 2008). É neste aspeto que o cinema soviético melhor se distingue da propaganda 

clássica, em que a busca da verdade (a sociedade comunista) não é a venda de uma lista de 

dogmas ideológicos, mas sim a construção coletiva de uma sociedade nova por uma população 

desalienada (Kenez, 2008).  

O cinema é, assim, visto pelos soviéticos como uma poderosa arma para a transformação das 

mentalidades, dando origem ao termo kinofikatsiia que designava as campanhas de propaganda 

junto dos camponeses (uma analogia com a eletrificação – elektrifikatsiia – que preparava as 

condições materiais para a transformação da mentalidade dos camponeses) (Kenez, 2008: 68). 

Outra particularidade da filmografia soviética era, em muitos casos, a ténue linha que separava 

o que era ficção do documentário e mesmo das atualidades noticiosas. Esta afirmação é 

particularmente aplicável a filmes como O Couraçado ou Outubro, de Eisenstein, muitas vezes 

confundidos como sendo a cobertura real de acontecimentos que ocorreram durante a revolução 

soviética. 

Citando Peter Kenez: 

 

In every country the purest form of war propaganda was the newsreel. The peculiarity 

of the soviet case was that the soviets did not draw a sharp line between feature 

films and documentaries (…) The spirit and even the text of these two types of film 

were often very similar (2008: 69). 

 

Esta sobreposição de realidade e ficção veio a transformar o cinema soviético num fator 

caracterizador do fenómeno estalinista, dado o seu papel na criação de uma realidade alternativa 

de acordo com os cânones e desejos de Estaline. Nem mesmo na Alemanha nazi o cinema 

desempenhou um papel comparável (Kenez, 2008:74). 

No campo dos aliados ocidentais, já com a experiência acumulada pela Inglaterra na I Guerra 

Mundial, nomeadamente com o êxito alcançado pelo documentário/ficção The Battle of The 

Somme e com uma estrutura clássica narrativa, enquadravam-se os filmes feitos 

especificamente para propaganda por, ou com o apoio, do Departamento de Defesa Norte-

americano durante a II Guerra Mundial, em que a dicotomia maus/bons, a demonização do 

inimigo, a sua estereotipação, construíam uma mensagem imediata, de algum modo básica e 

simplista, mas eficaz no contexto desse conflito. Estes filmes, destinados a serem exibidos a 

grandes audiências, tinham por fim mobilizar as fileiras e as massas para o conflito (Carlos et 

al., 1991). Com a entrada na II Guerra Mundial, em 1941, após o ataque japonês às bases 

americanas em Pearl Harbour, o Governo americano precisava de explicar à nação os motivos 

do recrutamento e que mudanças sociais traria o novo conflito. Para chegar ao grande público, 

a administração americana bateu à porta de Hollywood em detrimento dos documentalistas, 



 
 

 

 

35 

ignorando, assim, a experiência adquirida durante a década de 30 por homens como Pare 

Lorentz, Robert Flaherty ou Joris Ivens. Arthur Knight (1970: 235) explica que o Congresso, 

pouco apologista das políticas do presidente Rossevelt, queria afastar-se da propaganda do New 

Deal, preferindo o “estilo menos controvertido” de Hollywood (Knight, 1970: 235). Nomes 

conhecidos como John Huston, William Wyler, John Ford ou Frank Capra passaram a prestar 

serviço militar no Exército. John Ford foi oficialmente convocado para o Office of Strategic 

Services (OSS) para dirigir o Field Fotographic Branch, ficando com a missão de filmar o teatro 

de guerra. Do seu trabalho no conflito destaca-se o documentário The Battle of Midway (1942), 

apostando na mesma linha de documentário/ficção já utilizado pelos ingleses. 

Dentro do mesmo quadro, inclui-se a série de filmes documentários Why We Fight (1942-1945), 

realizada por Frank Capra. Os filmes da série Why We Fight pretendiam mostrar porque estavam 

os Estados Unidos em guerra e que factos históricos tinham levado ao eclodir do conflito. Os 

documentários realizados por Capra construíam-se, em grande parte, com imagens retiradas de 

outros documentários, de filmes de enredo e de jornais cinematográficos produzidos por nações 

amigas e inimigas (Capra, s.d.: 613). 

Torna-se ainda interessante analisar a evolução que os filmes de propaganda sofreram, no caso 

dos Estados Unidos, entre a II Guerra Mundial e a Guerra do Vietname. Como vimos, os filmes 

da II Guerra Mundial tinham determinado tipo de estilo, estilo este que, pela sua linearidade 

básica, não era possível de manter em conflitos mais complexos e causais de divisões, como foi 

o caso do Vietname. Assim, não só o conceito de propaganda como potencialmente todo o 

discurso persuasivo perderam importância a seguir à II Guerra Mundial, com a consequente 

mudança do papel dos militares no processo de informar o público em geral (Carlos et al.,1991:  

97). Com efeito, enquanto a agressiva abordagem da II Guerra Mundial construía uma visão de 

dicotomia clara entre o mal e o bem, o “nós” contra “eles”, as contradições da Guerra do 

Vietname eram tão disruptivas que mesmo a máquina de propaganda militar não conseguia 

gerar razões precisas que pudessem justificar a guerra (Carlos et al. 1991: 97). A este facto não 

terá sido estranho o advento da televisão e o seu papel na cobertura da guerra, trazendo-a para 

as salas de estar das famílias americanas, de uma forma tão imediata que não haveria forma de 

narrativa fílmica de propaganda que pudesse competir com essas “newsreeals”.  

Assim, “(…) the Vietnam films replaced the structuring principle of montage in the WW II films 

with a style closer to Bazinian realism (…) associated with believability…” (Carlos et al. 1991: 

98). 

Este conceito de credibilidade (believability) ou de realismo irá assumir particular importância 

nos documentos audiovisuais desta época. No entanto, essa credibilidade era apenas um modo 

de estruturar o discurso persuasivo porque “(…) the newsreals was thus easily converted into 

melodrama as the aesthetic version of polemics or propaganda” (Higashi, 1998:48). Mas mesmo 

a mais elementar propaganda tem sempre elementos que são verdadeiros e que contribuem 
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para a sua credibilidade. “(…) the propaganda was similar in its rhetoric to other so-called 

humanitarian interventions and about as plausible” (Barsamian et al., 2015: 160). 

Esta conversão da realidade em melodrama obedeceu, segundo Higashi, a regras precisas, já 

em parte visitadas quando Taylor (1998: 49) refere as orientações do Royal Institute of 

International Affairs: “According to the conventions of melodrama adversaries representing good 

and evil are clearly demarcated so that evildoers may be expelled to cleanse the social order”. 

 

A cultura do círculo e o espírito do quadrado: o estado inovado no cinema de António 

Ferro 

António Ferro é um dos nomes incontornáveis para a compreensão das políticas culturais do 

Estado Novo Português. Na sua visão, a cultura, mais que um veículo de propaganda, era o mais 

eficaz instrumento de controlo social (Ferro, 1950). Uma das novas correntes estéticas ao tempo 

– o Futurismo –, intervindo em numerosos campos artísticos, refuta “a ideia de uma arte que 

fosse unicamente para deleite pessoal, [vendo na sua prática] uma fonte de energia capaz de 

intervir na gestão dos assuntos do mundo civil, de tal forma que nenhum elemento produtivo 

pudesse permanecer de fora” (Guedes, 1997: 10). O que os coloca num tom de discurso similar 

aos construtivistas russos (Pina, 1977). 

António Ferro tinha uma consciência aguda da importância do cinema enquanto veículo de 

doutrinação, como se alcança do que refere em 1946 num discurso de entrega de prémios 

cinematográficos no SNI: 

 

“O Cinema constitui (…) um desses problemas fundamentais, vitais, cuja importância, 

infelizmente, nem sempre é reconhecida. A sua magia, o seu poder de sedução, a 

sua força de penetração é incalculável. Mais do que a leitura, mais do que a música, 

mais do que a linguagem radiofónica a imagem penetra, insinua-se sem quase se dar 

por isso, na alma do homem” (Ferro, 1950: 18). 

 

Na sequência deste pensamento, ao arrepio de certa forma do que parecia ser o entendimento 

de Salazar que considerava a época “barulhenta” e que “já não se construíam teatros, mas sim 

cinemas” (Torgal, 2000: 27), foram sendo criadas condições legislativas para a defesa do cinema 

nacional, ao mesmo tempo que se assegurava a sua fidelidade ao “espírito nacional” e a sua 

conformidade através de mecanismos censórios. A noção modernista do cinema que António 

Ferro defende – “a mentira é a única verdade dos artistas” – leva-o a interrogar-se: “O que seria 

da Vida se a Arte realmente não fosse uma mentira?” (Ferro, 1917: 12 e 14). Com efeito, o 

cinema, que valorizava acima do teatro, constituía para Ferro um dos domínios da arte por 

excelência, uma vez que criava o campo absoluto do artificial. Percebendo muito claramente o 

poder do cinema como veículo de propaganda de um país – “o cinema mudo podia ter-nos 



 
 

 

 

37 

popularizado, podia ter demonstrado a nossa existência, em carne e espírito” (Ferro, 1931: 125) 

–, entusiasma-se com a ideia de que, através do cinema sonoro, Portugal “não cruze os braços” 

e, pela ação do Estado, que “não tem o direito de desconhecer esse problema”, que deve 

“colaborar, ativamente, com todos aqueles que o procurem resolver”, Portugal “será ouvido por 

todo o mundo”, de forma que “o mundo nos compreenda a valer, definitivamente” (Ferro, 1931: 

129-130). 

Irá ser no âmbito do documentário que se perceberá, de forma mais acentuada, o caracter 

doutrinário e estético da propaganda do Estado Novo, tendo, com esse propósito, o SNI 

(Secretariado Nacional de Informação) patrocinado ou encomendado uma série vasta de obras 

cinematográficas que discorriam sobre as virtudes nacionais e o progresso económico, social e 

técnico do regime “onde às imagens e aos sons subjazia uma estética” (Ramos, 1993: 397). 

Dentro dessas peças avultam os “jornais de atualidades”, que começam a ser produzidas com 

alguma regularidade pela mão de António Lopes Ribeiro com o patrocínio do SNI. Em 1938, 

surge o Jornal Português, que tinha como matéria privilegiada as comemorações oficiais, as 

obras e instituições do Estado, tudo numa perspetiva idealizada na imagem que o regime 

pretende divulgar/imaginar de Portugal (Ramos, 1993). 

Formalmente o Jornal Português partilhava com os formatos similares da época, que existiam 

no estrangeiro, algumas semelhanças, nomeadamente a duração (entre 10 e 15 minutos) e o 

recurso à voz do narrador. É neste segundo artefacto formal que se pode ler uma marcada 

característica ideológica e até estética do Estado Novo, com um predomínio simbólico da palavra 

sobre a imagem e o som em direto, um certo tique do regime, que aqui emerge no receio que o 

real se insinuasse pelos intervalos, ou pelos eixos desconcêntricos das imagens. O comentário 

verbal, muitas vezes redundante e repetitivo, esmagava e várias vezes contrariava o conteúdo 

das próprias imagens, assegurando assim a fidelidade da mensagem. Por último, diga-se que o 

tom “oficiante” (de preleção doutoral, envergado de auctoritas) e a consequente e constante 

emissão de juízos de valor conferiam-lhes um caráter paternalista, nota marcante do regime 

(Lopes, 2003). 

A Sociedade Portuguesa de Atualidades Cinematográficas
 

é um exemplo claro da forma como o 

regime trabalhava com a indústria cinematográfica. Para além de ter distribuído o Jornal 

Português, a SPAC também foi responsável por uma parte significativa dos documentários 

realizados durante o Estado Novo, nomeadamente nos anos 30 e 40 (Torgal, 2001). 1938 é o 

ano do "estertor da produção independente nacional de atualidades", como lhe chama Carmo 

Piçarra, já que, a partir daí, "o público cederá à realidade nacional que lhe é proposta quase 

exclusivamente pelo jornal da SPAC". (Piçarra, 2002: 86-87). E, assim, aproxima-se da 

construção de um modelo de comunicação aparentado com os regimes nazi e fascista, a que só 

faltou fechar os espetadores nos cinemas, já que o Jornal Português, se não o era de jure, era-

o de facto, de exibição obrigatória antes de qualquer sessão de cinema recreativo.  
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Considerações finais 

A propaganda foi, e é, entendida enquanto a disseminação de informação com vista a encorajar 

ou provocar determinadas atitudes e respostas, uma das formas mais poderosas de influenciar 

culturalmente em todos os domínios da experiência social humana. 

Dentro dos diversos meios que a propaganda pode usar para os seus fins, o cinema assume um 

particular papel, dado o seu específico mecanismo de criação e conformação da realidade. 

A análise e consideração de alguns dos principais conflitos e acontecimentos políticos do século 

XX vem demonstrar, precisamente, o papel do cinema no que diz respeito à utilização do seu 

mecanismo para efeitos de propaganda, bem como uma similaridade na utilização dos “jornais 

cinematográficos” por regimes tão diferentes como os sovietes e o nazismo. 

O Estado Novo Português, comungando dos valores e movimentos artísticos e culturais do seu 

tempo, reconheceu ao cinema, pela mão, entre outros, de António Ferro, o papel fundamental 

que poderia desempenhar na sua promoção e consolidação, nomeadamente pelas atualidades 

filmadas de que é exemplo o “Jornal Português”. 
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Resumo: O artigo tem por objetivo mostrar os primeiros movimentos históricos na construção 

do jornalismo popular no Brasil, que preferimos designar como jornalismo de sensações, nos 

anos iniciais do século XX e que se constituiu em estratégia fundamental para a popularização 

dos jornais diários. O primeiro momento abordado é o da inclusão dessa tipologia narrativa nos 

jornais diários brasileiros, bem como as estratégias narrativas empregadas. O segundo momento 

diz respeito à proliferação desse jornalismo de sensações, fazendo com que já nos anos 1920 

apareçam periódicos inteiramente dedicados aos “crimes sensacionais”, como se dizia na época, 

e a outras narrativas envolvendo as múltiplas tragédias do cotidiano. 

  

Palavras-chave: Jornalismo; Jornalismo popular; Brasil.  

 

Abstract: The article aims at presenting the first historic movements that led to the 

establishment of the Brazilian popular journalism, which we prefer to call journalism of 

sensations, in the beginning of the20th century.  These historic movements developed into 

strategic foundation and made it possible for the press to become more popular. The first 

moment we examine is when this type of narrative and its strategies gained space in the Brazilian 

daily press. The second moment we study focus on the proliferation of the journalism of 

sensations, which, still in the 1920s, generates a great number of papers completely dedicated 

to the so called “sensational crimes” as well as other narratives about daily tragedies. 

 

Key-words: Journalism; Popular journalism; Brasil.  

 

 

Há algumas décadas, tenho procurado refletir, ainda que pelas margens, sobre aquilo que se 

convencionou chamar jornalismo popular e prefiro qualificar como “jornalismo de sensações”. 

                                                                 
16 Este texto, com pequenas modificações, foi originalmente apresentado como palestra no ciclo “Pensar a 
Imprensa”, promovido pela Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, Brasil, em 14 de junho de 
2018. 
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Mais recentemente achei que os caminhos do jornalismo popular no Brasil possuíam uma rica 

história que mereceria ser contada. 

Robert Darnton (1990) disse certa vez que a imprensa tinha uma história, embora nem sempre 

houvesse pesquisadores dispostos à contá-la. Essa assertiva é ainda mais emblemática quando 

se refere às apropriações comunicacionais dos grupos populares. Por que se importar com uma 

imprensa destinada a uma parcela do público que, olhares muitas vezes preconceituosos e 

desviantes, qualificam como “jornalismo popular” ou ainda “jornalismo sensacionalista”? Haveria 

uma história a ser contada sobre essa tipologia narrativa? 

Em torno dessas duas questões, ensaio a construção dessas reflexões sobre a história desse 

jornalismo que, no senso comum, recebeu a alcunha de popular. 

Pensar um jornalismo popular desconectado de uma qualificação mais ampla enseja outra série 

de questões que brevemente vou resumir. Em primeiro lugar, significa que o pesquisador – no 

caso um historiador – está através da designação e da definição, recortado um território e 

tratando artificialmente uma unidade que não existe a priori. Em segundo lugar, e ainda mais 

importante, significa produzir uma dicotomia, desqualificada há décadas, entre níveis 

hierárquicos da produção cultural, que opunham o erudito ao popular, a criação e o consumo, a 

realidade e a ficção, etc. Essas oposições foram desqualificadas por inúmeros estudos que tratam 

sob outras bases essas categorias, não como oposições, mas como integrações de produção de 

significados. As distinções antes consideradas como evidentes foram enfaticamente 

questionadas e no caso do par erudito/popular desde pelo menos a obra pioneira de M. Bakthin 

(1987), quando analisa a cultura popular na Idade Média e no Renascimento a partir da obra de 

François Rabelais, mostrando, embora não nomeie como tal, a “circularidade da cultura”. 

Será Carlo Ginzburg (1987), no notável estudo sobre Menocchio, o moleiro de Udine, da região 

do Friuli italiano, que irá pela primeira vez nomear as trocas recíprocas entre os indivíduos 

situados numa sociedade como circularidade cultural, mostrando como havia circulação de ideias 

naquela sociedade e como Menocchio apresentava no seu discurso argumentações do mundo 

erudito, aprendido nos livros aos quais teve acesso. No sentido contrário de Bakthin, mas 

utilizando os mesmos fundamentos, Ginzburg irá mostrar a integração do erudito no popular, 

enquanto Bakthin enxerga o popular a partir do erudito (no caso, a obra do escritor Rabelais). 

Essa dicotomia artificial também deixa evidente o preconceito contra a cultura da maioria, que 

deveria merecer uma abordagem externa e coletiva, ao contrário da cultura de poucos, a da 

intelectualidade, passível de uma análise interna, individualizada, destacando-se muitas vezes 

a originalidade desses indivíduos como espécies de emblemas. Mesmo quando os historiadores 

passaram a considerar em profundidade a questão do popular, ele passou a ser definido pela 

diferença em relação a algo que ele não era (a literatura erudita e letrada versus a literatura 

popular, por exemplo) (Chartier, 2002: 48). 
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O que deveria ser então chamado de popular: aquilo que é criado pelo povo? O que é destinado 

a este mesmo povo? Como enfatiza Roger Chartier (2002: 49) esse é um falso problema, pois o 

que importa é “identificar a maneira como nas práticas, nas representações ou nas produções, 

cruzam-se e imbricam-se em diferentes figuras culturais”. Por outro lado, há que considerar 

como pressuposto fundamental a “circularidade da cultura”, ou seja, a troca de influências 

recíprocas existente de maneira ampla entre os grupos, muitos dos quais situados em lugares 

económicos e culturais diferentes, o que pressupõe cruzamentos, apropriações, redefinições, 

num jogo particularmente complexo de produções de significados. 

Há que considerar também que as estruturas narrativas do popular são formadas numa 

temporalidade estendida que, num fluxo, vêm do passado até o presente preservando em 

marcas duradouras signos de pertencimento às discursividades do mundo desses grupos. 

Mesclam dramas cotidianos, melodramas, estruturas que apelam a um imaginário que navega 

entre o sonho e a realidade. Apelam muitas vezes ao grotesco e também estão circundadas por 

valores de uma cultura que perpassa todos os níveis da sociedade. A partir da explosão dos 

meios de comunicação de massa como operadores da realidade social, o popular transforma-se 

no massivo. E é exatamente esse processo de constituição de um jornalismo popular, como 

massivo, ao longo do século XX que abordaremos neste artigo. 

Feito este primeiro adendo, ainda que um pouco superficial em torno da complexa questão do 

popular, cabe uma explicação sobre as razões que nos leva a preferir a utilização da expressão 

“jornalismo de sensações” ao invés de jornalismo sensacionalista. O termo sensacionalista e 

sensacionalismo possui diversas apropriações, sendo, grosso modo, usado, muitas vezes, como 

sinónimo de imprecisão, designando comumente o jornalismo que privilegia a superexposição 

da violência nas coberturas policiais e a publicação de fatos considerados chocantes, destorcidos, 

usando uma linguagem que apela para gírias, palavrões, jogos de duplo sentido (Angrimani, 

1995; Amaral, 2005). Outros autores enfatizam ainda a função alienante desse tipo de notícia, 

atribuindo à imprensa sensacionalista uma radical mercantilização das sensações, satisfazendo 

as necessidades instintivas do público e fazendo-o desviar-se de sua realidade (Marcondes Filho, 

1989; Serra, 1986). 

Ao considerarmos essa tipologia de jornalismo como sendo de sensações, estamos enfatizando 

um duplo movimento: em primeiro lugar são textos que fazem eclodir sensações físicas e 

psíquicas, a partir do estabelecimento de vínculos com o extraordinário, com o excepcional e, 

sobretudo, com o inominável. São sensações que figuram em representações arquetípicas, dos 

melodramas, por exemplo, e em outras tipologias textuais que perduram numa longuíssima 

duração. Reproduzindo a vida, os gostos e os anseios dos grupos populares – formados 

igualmente na longa duração – essas narrativas deixam antever sensações nos dramas 

cotidianos que narram e nas estruturas textuais que apelam a um imaginário que navega entre 

o sonho e a realidade (Barbosa, 2005). Em segundo lugar, pelo fato de revelarem mitos, 
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figurações, textualidades e modos de narrar que subsistem há séculos. São histórias que se 

referem aos crimes violentos, às mortes suspeitas, aos milagres, a tudo aquilo que foge à ordem, 

instaurando um modelo de anormalidade. Uma anormalidade baseada numa normalidade 

também de ordem sensorial. 

A presunção de permanências de um imaginário da longa duração que subsistem nessas 

narrativas, permitindo que reproduzam ainda hoje mitos de um passado imemorial, é que nos 

levou a enfatizar a existência do que denominamos fluxo do sensacional (Barbosa e Enne, 2005). 

Se nos Estados Unidos a origem do sensacionalismo – a chamada penny press, numa referência 

ao modesto preço de sua venda avulsa – é localizada no final do século XIX, no contexto de 

rivalidade entre o New York World e o Morning Journal, no Brasil essa tipologia de jornalismo 

inicia sua história também no mesmo período, quando a imprensa de grande tiragem passou a 

incluir nas suas páginas os chamados crimes de sensação ou as “notas sensacionais”, tal como 

eram chamadas na época.  

Aliás, a popularização do jornalismo brasileiro – com tiragens que chegavam a 60 mil 

exemplares, como é o caso do Jornal do Brasil, nos primeiros anos do século XX -, só foi possível 

pela inclusão de uma série de transformações, entre as quais se destacam, no que diz respeito 

às mudanças de conteúdo, a inclusão de textos que atingiam um público mais vasto e se dirigiam 

diretamente a esse leitor imaginado e real. Em 1894, por exemplo, o mais popular jornal do Rio 

de Janeiro, o Jornal do Brasil, se orgulhava de publicar os palpites do jogo do bicho, as marchas 

dos cordões e blocos carnavalescos e, é claro, os crimes de sensação, que, segundo os cronistas 

da época, atingiam o gosto de um público mais vasto. Ser popular era conseguir transformar em 

leitor aqueles que até então não figuravam nesse categoria. Era ser o jornal dos caixeiros, dos 

balconistas, dos empregados do comércio, dos militares de baixa patente, dos trabalhadores em 

geral (Lobo, 1896: 16). 

Assim, o principal jornal da cidade, em termos de tiragem, alardeava o fato de ser “o 

popularíssimo”, destacando cada vez mais em seu noticiário “os crimes sarrabulhentos, as 

notícias hediondas, as tragédias quotidianas” (Rio, 1987), que passam a ocupar mais da metade 

do seu noticiário, numa busca incessante pela ampliação do público.   

Divido a breve história desse jornalismo que denominamos, não sem as ressalvas já enfatizadas, 

popular em três movimentos que englobam a primeira metade do século XX, revelando fatias 

do fluxo sensacional: o primeiro trata da emergência dessas notícias como estratégia 

fundamental para a popularização dos jornais nos primeiros anos do século XX; o segundo 

explora a emergência de uma imprensa inteiramente dedicada à temática das sensações, já no 

final dos anos 1920; e o terceiro mostra o acirramento desse processo em diversos periódicos 

nos anos subsequentes e, sobretudo, nos anos 1950, momento em que se constrói a mítica de 

um novo jornalismo, moderno, informativo e objetivo. Nesses três momentos, observamos não 

apenas a perenidade das notícias, produzindo uma espécie de contínuo entre os múltiplos textos 
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editados ao longo de décadas, que se constituem – através da recapitulação de histórias que se 

repetem, se reatualizam e sem complementam – naquilo que denominamos fluxo do 

sensacional, mas também a forma como descrevem seres ordinários – como os leitores – que 

assim constroem em torno dessa tipologia textual valores miméticos. Ora o leitor se identifica 

com o herói da tragédia, ora se revolta com as atitudes dos vilões. Constroem heróis patéticos, 

perdedores, tais como os leitores, que, mesmo em posição inferior, emergem como personagens 

de uma trama narrativa complexa. O final das narrativas, normalmente trágico, também introduz 

uma imanência, cujo começo já indica o possível desfecho. Num fluxo imemorial, esses textos 

reaparecem ao longo do tempo das mais diversas formas, mas sempre apelando às sensações 

presentes nas notícias que ficam marcadas nos sentidos fixados nos corpos dos indivíduos que 

tomam contato com esses personagens através de uma leitura sempre plural. 

Nesse texto vou me ater aos dois momentos iniciais desse jornalismo no século XX: a eclosão 

primeira do jornalismo de sensações, fundamental para a popularização desses impressos, a 

partir do início do século passado, e o aparecimento de jornais inteiramente dedicados a essa 

tipologia de notícias, já no final dos anos 1920. 

 

As notícias sensacionais invadem as publicações 

Um tipo de notícia passa a ter primazia nos principais jornais diários a partir dos anos 1900. 

Abandonando as longas digressões políticas, tão comuns até então, os jornais passam a destacar 

em manchetes, em páginas inteiras editadas com profusão de ilustrações e fotografias, aquilo 

que eles próprios classificam como “notas sensacionais”.  

 

As grandes massas desdenham a notícia se o político x descobriu uma fórmula ou 

apresentou um projeto capaz de salvar a Pátria. Mas se há uma tragédia na rua tal, 

com tiros, facadas, mortes, uma torrente de sangue e diversas outras circunstâncias 

dramáticas, as turbas se interessam, vibram, tem avidez de detalhes, querem ver os 

retratos das vítimas, dos criminosos, dos policiais empenhados na captura destes (O 

Paiz, 26 de junho de 1914: 1). 

 

Para essa reflexão selecionamos uma notícia publicada em 1908, durante várias semanas, pelo 

jornal O Paiz, descrevendo “um caso sensacional ocorrido na Freguesia Rural de Inhaúma”, 

envolvendo a morte violenta de um velho indefeso, cuja alcunha era “Alma Grande”. Como num 

romance-folhetim, também o caso do assassinato de Alma Grande irá ocupar várias edições 

sucessivas. Na sua narrativa, o narrador-jornalista faz questão de referenciar assassinatos 

semelhantes, construindo um vínculo explícito com outros acontecimentos que, assim, passam 

a deter a mesma temporalidade narrativa. Antes mesmo de se referir ao crime do Alma Grande, 

o jornal faz referência a eventos análogos: 
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Referimo-nos ao solitário da Terra Nova, caso do assassinato do velho Medeiros, de 

que tratamos em edições consecutivas, acompanhando e guiando a opinião através 

de um inquérito difícil, verdadeiro labirinto; e o da morte de Muciú, o velho relojoeiro 

de Cascadura, fato que se conservou nas crônicas de polícia por muito tempo. (O 

Paiz, 1908: 2) 

 

A notícia possui, então, duas histórias: a do crime e a dos seus antecedentes que engloba 

notícias semelhantes: “Em toda a vastíssima freguesia de Inhaúma se falava de uma figura 

original que residia próximo à estação de Ramos, na linha estrada de Ferro Leopoldina. Essa 

individualidade popular era o Alma Grande.” (O Paiz, 6 de janeiro de 1908: 2). 

O narrador jornalista conta não apenas o que efetivamente teria se passado, já que se coloca 

no lugar de testemunha que ouvia igualmente outras testemunhas, como também identifica no 

relato aspectos que já são do conhecimento do leitor: a popularidade da vítima, sua bondade, 

por exemplo, são destacadas no texto, tal com o território aonde vivia, particularizando detalhes 

que permitem a ele, leitor, também se aproximar e estabelecer vínculos com o personagem da 

tragédia cotidiana.   

 

A noite já ia em meio, noite abafada, em que se percebia a aproximação da chuvarada 

que caia e entrou pelo dia e a noite de ontem. O ar era pesado e opaco. O velho 

estava metido na sua toca desde que anoitecera, como era seu costume. 

Despreocupado, sabendo-se justo e por isso nada temendo, atirava a sujeira de seu 

corpo, maltrapilho e cansado, sobre o leito imundo. (O Paiz, 6 de janeiro de 1908: 

2). 

 

A notícia descreve a situação como um mundo de pessoas efetivamente humanas, o que faz 

com que haja identificação com os sujeitos particularizados. Na descrição do dia, destacam 

elementos de fácil comprovação para o leitor – a chuva torrencial do noite do crime, por exemplo 

– apelando para a veracidade da informação. A partir daí, podem completar a atmosfera que 

produzirá inúmeras sensações no leitor. 

O jornalista, como um narrador omnisciente e omnipresente, vai recompondo a trama, anterior 

ao fato principal, destacando elementos que induzem à participação do leitor na apreensão de 

sentidos do texto. Um velho maltrapilho, cansado, num ambiente pobre sujo, enfatiza uma 

leitura a partir de elementos emocionais. É quase possível ao leitor visualizar o lugar aonde 

morava o Alma Grande. Como não sentir pena, dor, revolta, quando um “justo”, um “Alma 

Grande” é vítima das tragédias cotidianas?  
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Não eram ainda duas horas, porém, quando o Alma Grande se sentiu sacudido por 

braços robustos. Abriu os olhos como num pesadelo, mas não distinguiu senão dois 

vultos indecisos que se moviam na escuridão intensa do aposento. Ele não usava luz. 

O terror paralisou-lhe a língua, mas logo uma voz, com acentuada raiva, dizia-lhe:  

- Onde está o dinheiro velho? 

- Não o tenho ... articulou o octogenário. 

- Diz ou morre! 

- Sou pobre! (O Paiz, 6 de janeiro de 1908: 2) 

 

Dirigindo-se a um leitor que reconhece aquela forma de narrar, produzem uma narrativa que 

atende à expectativa daquele público para o qual aquele mundo é familiar e real e, ao mesmo 

tempo, imaginado. Mesmo os que visualizam aquele mundo como distante, percebem marcas 

no texto que o torna próximo. A compaixão, o horror e o medo são atitudes previsíveis numa 

narrativa que apela a valores emocionais. 

Um pobre velho indefeso, num casebre sem luz, é abruptamente acordado por dois braços 

robustos. O narrador coloca, lado a lado, a fragilidade e a força, a velhice e a juventude, o terror 

e a raiva, ou seja, os elementos indispensáveis para tornar o leitor personagem, ao se 

transportar para a cena do acontecimento, fosse ou não sua também aquela realidade. 

Mas quando a identificação era mais próxima – por morar perto, por se sentir numa situação de 

inferioridade, por ser pobre e também por não ter a quem apelar – a trama se transfigura numa 

realidade apresentada como fantasia. Se aquele mundo real é de sonho, a sua realidade também 

pode ser sonhada. 

Os fatos cotidianos descritos nessas notícias que envolvem crimes, desastres, roubos, incêndios, 

enfim, as tragédias diárias, transporta para aqueles textos uma cidade real, composta de lugares 

existentes e de personagens identificáveis. Compondo o seu texto a partir de um mundo, o 

repórter gera um novo mundo. Um mundo que mescla o real e o ficcional. Ao leitor não basta 

mais a edição fantasiosa, mas a edição fantasiosa da sua realidade. Essa é uma expectativa 

cultural existente entre o público que os jornais editorialmente se apressam em atender. 

Essas tragédias urbanas passam a aparecer em profusão nos jornais diários ao longo da década 

de 1910. A descrição pormenorizada das cenas, ao lado da prospecção das emoções que 

suscitavam sentimentos os mais variados, mas sobretudo a aproximação do público com um 

mundo próximo, distante, real ou fantástico, são as chaves para a compreensão da composição 

desses textos.  

Em julho de 1913, por exemplo, a grande sensação da cidade, motivo de conversas nas ruas, 

nos cafés, nos transportes coletivos era a “hedionda tragédia de Paula Mattos”. O Correio da 

Manhã publica durante todo o mês, sob a rubrica “os crimes de sensação”, o desenrolar daquele 
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acontecimento que começa com o assassinato e continua com todos os passos dados pela política 

para localizar os criminosos. 

Na matéria inicial ilustrada com cinco fotos – mostrando as janelas da água furtada por onde 

entrou o assassino, o seu trajeto por um terreno baldio, a casa onde estava a mulher que ouve 

o grito das vítimas e até mesmo o cachorro bull-dog que é amarrado pelo criminoso antes da 

tragédia – todos os detalhes são apresentados de tal forma que a realidade se transforma em 

fantasia. 

Cada novo fato é acrescentado, no dia posterior, numa nova narrativa: as últimas diligências 

policiais, a descoberta de uma camisa ensanguentada. Nos dias que se seguem, novos elementos 

são introduzidos naquele enredo, como se os crimes de sensação fossem, do ponto de vista da 

composição, obra fantasiosa da realidade. 

O desvendamento do caso introduz elementos e ingredientes das narrativas folhetinescas. 

“Augusto Henriques confessa finalmente ter assassinado Adolfo Freire, a mando de Maria 

Antônia. O jardineiro vendeu-se por 10.000$ prometidos pela companheira da vítima”. 

Nos dias subsequentes o jornal continua publicando novos capítulos. Na edição de 10 de julho 

edita, com destaque, a foto de “uma aglomeração de populares em frente ao Correio da Manhã 

lendo um boletim”. Essa leitura coletiva, realizada apressadamente entre um lugar e outro, ao 

passar e ver algo que chama a atenção, pressupõe uma participação de variados leitores nas 

opiniões suscitadas pela notícia, ali mesmo, ao discutirem as últimas informações no calor dos 

acontecimentos. 

O jornal toma partido dos personagens da trama. Mas nem sempre o leitor assume posição 

homóloga. Segundo o jornal, “deixando-se empolgar inconscientemente pela obra terrível de 

quem se oculta no anonimato”, dezenas de leitores escreveram cartas ao jornal para atacar o 

irmão da vítima, que, apesar de não ter aparecido na notícia como mandante do crime, aparece 

como culpado aos olhos desses leitores. O que os leva, mesmo com todos os esforços do jornal 

em imputar o crime à companheira da vítima, a formarem outra opinião?  

 

Temos recebido dezenas de cartas sobre o crime, umas manuscritas e outras escritas 

à máquina, em quase todas elas, que tem uma procedência igual, existe sempre o 

intuito de atacar o Sr. Joaquim Freire. Felizmente, não se deixam ir pela onda 

pavorosa os homens de critério como se não deixaram arrastar por ela, aqueles que 

tem procedido as investigações policiais (Correio da Manhã, 10 de julho de 1913). 

 

No instante em que desviam os olhos do texto, analisam o conteúdo impresso, relacionando-o 

às suas próprias vivencias; no momento em que discutem as informações com outras pessoas, 

podem formar (e formam) juízos de valor opostos àqueles desejados pelo jornal. A leitura que 

esses leitores fazem é profundamente diversa do texto que ali está impresso. 
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Naquelas leituras, muitas emoções estão presentes. As notícias despertam fascínio, dor, volúpia. 

Produzem inquietação, medo, a concordância ou o sentimento oposto. Muitos sentimentos e 

emoções em torno de um jornalismo de sensações. 

 

Jornais de sensação   

O segundo movimento dessa particular história do jornalismo procurará mostrar como essas 

notícias, que ganham destaque ao longo das décadas de 1910 e 1920, passam a constituir os 

periódicos das sensações, isto é, jornais dedicados aos escândalos e dramas do cotidiano, 

representados por A Manhã (1925), mas sobretudo por Crítica (1928), ambos criados por Mário 

Rodrigues nos anos 1920. 

Desde os primeiros números, A Manhã, fundada em dezembro de 1925, destina sua última 

página a publicação de múltiplas tragédias. Os textos procuram se adaptar também, no que diz 

respeito à forma, ao gosto e aos hábitos de leitura populares: manchetes em letras garrafais 

resumindo em poucas palavras o drama narrado, a cena da tragédia em desenho ou em 

fotografia, o estilo entrecortado, os títulos seguidos de subtítulos que resumem o drama 

reconstruído por um repórter autorizado. Tudo sugere uma leitura entrecorta, titubeante, uma 

leitura de um leitor que ainda não está de todo familiarizado com as letras impressas.   

Se houve um ensaio da expansão das sensações, com a criação de A Manhã, em 1925, três anos 

depois quando o mesmo Mário Rodrigues funda Crítica, essas já se espalham por quase toda a 

publicação. Desde o primeiro número, as “notas sensacionais” ocupam as páginas 1, 2, 4, 6, 7 

e 8. A página 3 era destinada às notícias de esporte.   

Todos os dias, cenas de horrores do mundo da vida estão nas suas páginas: incêndios, desastres, 

estupros, adultérios, atropelamentos, assassinatos, suicídios, entre dezenas de temas cujo foco 

é a miséria humana. Embora o espaço privilegiado para a publicação das principais sensações 

fosse a contracapa, por todas as edições qualquer tema se transvestia em “notas sensacionais”, 

através de uma construção narrativa que apelava para as lógicas do fluxo do sensacional.  

O sucesso do jornal é retumbante. A edição do primeiro aniversário, em 21 de novembro de 

1929, ostenta 40 páginas e testemunha o sucesso do empreendimento de Mário Rodrigues. O 

jornal atingia a extraordinária marca de 130 mil exemplares diários. Segundo a própria análise 

dos editores, tudo isso devia-se a adoção de novos padrões gráficos e editoriais que se chocavam 

“com os moldes antiquados e rotineiros da maioria de nossos periódicos”. A presença dos 

repórteres no calor do acontecimento, o papel de investigador do cotidiano com que são 

investidos, confundindo sua ação com a da polícia, é outro fator para o sucesso do 

empreendimento (Barbosa, 2007).  

 

Com a criação deste grupo impávido de criaturas perspicazes e intemeratas, que 

revoluteia por toda a cidade em corrida desordenada, buscando anotações sobre os 
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fatos mais sensacionais, revolucionou-se a nossa capital, onde, até então, a 

reportagem policial era feita com imperfeição e sem o vulto que merecerem as 

passagens mais numerosas da vida de vertigem da grande metrópole brasileira. 

Crítica, efetivamente, implantou o sensacionalismo. Foi, aliás, ao encontro do gosto 

do público que se interessa avidamente pelos acontecimentos que o circunda (Crítica, 

21 de novembro de 1929. Quinta Seção: 8). 

 

Falando de personagens do cotidiano, em territórios muitas vezes partilhados pelo público, 

deixando ver expressões que fazem parte da vida da maioria, expondo cenários e pessoas que 

faziam parte de um mundo comum, as notícias sensacionais remontam o universo do leitor, ao 

abrir espaço para narrativas ordinárias, negando o valor dos personagens lendários e célebres.  

Os personagens anônimos envolvidos em tramas complexas e enigmáticas do cotidiano 

permitem a produção de respostas igualmente emocionais.  

São histórias que envolvem personagens sem passado lendário, produzindo uma espécie de 

correspondência entre o texto e a realidade que ela imita. Com isso vão construindo a 

proximidade com o leitor, ao mesmo tempo em que as imagens produzem a crença na autoridade 

do impresso, suprimindo a ausência da voz audível. As matérias incluem sempre imagens em 

profusão, recolocando o universo territorial no universo emocional do público.  

O jornal, que todos os dias narrava uma peripécia extraordinária, produzindo um hiato na 

normalidade, seria ele próprio alvo de um desvio narrativo. No dia 27 de dezembro de 1929, 

após a publicação de um escândalo envolvendo Sylvia Thibau, cuja notícia na véspera insinuava 

uma traição, dela, uma mulher casada, acompanhada de uma ilustração que materializava uma 

cena apenas imaginada, Mário Rodrigues foi procurado na redação pela personagem da notícia. 

Como ele não estava, acompanhou-a ao gabinete Roberto Rodrigues, seu filho, ilustrador de 

renome no jornal. Na sequência ouviu-se um estampido, o grito e o baque do corpo no chão. 

Roberto tinha sido mortalmente abatido.   

A tragédia de Roberto Rodrigues desencadeia num curto espaço de tempo o fim do próprio jornal. 

Abatido, Mário Rodrigues morreria dois meses depois. “Foi o fim de meu pai, que morria dois 

meses depois. A mesma bala que cravou na espinha de Roberto, ah, matou o velho Mário 

Rodrigues”, recordaria através de seus farrapos de lembrança, Nelson Rodrigues (1977: 339) 

anos depois.  

O último número de Crítica, com apenas quatro páginas, em nada se parecia com o jornal que 

havia causado sensações desde 21 de novembro de 1928. Numa nota lacônica estampada na 

primeira página explicavam aos seus leitores: 

 

A escassez do papel em stock no Rio, a par do formidável aumento de nossa tiragem, 

obriga-nos a reduzir por algum tempo o número de páginas. Isso não impedirá, 
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entretanto, de nenhum modo, que continuemos a oferecer ao público um completo 

serviço de reportagem sobre os acontecimentos políticos do momento. Com esse 

objetivo, resolvemos consagrar as nossas edições quase que inteiramente, ao 

movimento atual e, bem assim, decidimos enviar, dentro de breves dias, para a 

frente de batalha, um correspondente de guerra, que fornecerá diretamente aos 

leitores de Crítica informações completas e detalhadas sobre as operações. (Crítica, 

24 de outubro de 1930: 1). 

 

No dia seguinte, entretanto, os leitores de Crítica não mais a encontraram nem nas bancas e 

nem nas mãos dos pequenos jornaleiros. Crítica emudecera para sempre. 

 

Considerações Finais  

Quais os rumos que tomam o jornalismo de sensações no Brasil nas décadas seguintes? Ainda 

carente de uma análise mais aprofundada, podemos dizer que nos anos 30/40 do século XX, há 

duplo movimento: a pulverização das notas sensacionais pelos periódicos de maneira geral e 

uma espécie de contaminação das estratégias narrativas do sensacional em outras temáticas, 

como aquelas de natureza política. As maneiras de narrar desses modos populares invadem de 

maneira diversificada os cenários noticiosos em diversos jornais. 

Talvez o exemplo mais contundente seja do jornal popular da cadeia Diários Associados, Diário 

da Noite, vespertino fundado, em 1929, por Assis Chateaubriand. Nele, as estratégias das 

sensações se espalham por todos os tipos de notícias, privilegiando-se construções de cenários 

nos quais os apelos às hipérboles, à personificação ampliada de personagens, à singularidade 

das descrições das tramas assumem os modos de narrar. 

Nas duas décadas seguintes, isto é, nos anos 1940/50, na esteira da modernização dos 

processos jornalísticos da imprensa, sobretudo nos grandes centros brasileiros, também os 

diários que fazem das sensações mola mestra da sua construção textual procuram introduzir as 

premissas do chamado “novo jornalismo”. Os exemplos mais contundentes desse tipo de 

produção editorial são, sem dúvida, Luta Democrática, fundada pelo lendário Tenório Cavalcanti, 

em 1954, e Notícias Populares, que circula em São Paulo, a partir de 1963. Cabe ainda um 

adendo para a referência ao jornal fundado por Samuel Wainer, em 1951, que também se vale 

de múltiplas estratégias para atingir um público cada vez mais massivo. 

Entretanto, na linha de continuidade que estamos estabelecendo para definir o chamado 

jornalismo de sensações, Última Hora, ao mesmo tempo, se aproxima e se distancia do tipo de 

formulação narrativa dominante nessas publicações. Por outo lado, os compromissos de 

natureza política que possuía, levava-o a revestir até mesmo notícias do universo da política 

com marcas narrativas das sensações.  
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Esse mesmo movimento pode ser observado ao longo da década seguinte. Para finalizar essa 

exposição, a propósito de um acontecimento monstro que este ano faz 50 anos, o Ato 

Institucional n. 517, mostro três páginas do jornal Luta Democrática: a da véspera do AI-5, no 

dia da promulgação do ato discricionário e a do dia seguinte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luta Democrática, 13, 14 e 15 de dezembro de 1968, p. 1 

Fonte: Hemeroteca da Biblioteca Nacional do Brasil 

 

Na véspera, o jornal ensaia a prerrogativa do acontecimento político, que pela veia das 

sensações devia se espetacularizar, e só assim poderia fazer parte do cardápio narrativo da 

primeira página. Antecedendo a manchete “Violentou 30 loucas”, anunciam no subtítulo a 

“Espetacular derrota do Governo na Câmara”. E explicam a imprevisibilidade da derrota – o que 

a torna espetacular – através do ponto de exclamação acrescentado ao título “Negada licença 

para processar Márcio!”. 

No dia seguinte, a manchete anuncia em letras garrafais, tomando quase toda a primeira página, 

a promulgação do AI-5, chamado de novo ato institucional. Afinal, só no futuro passaria a ser 

                                                                 
17 O Ato Institucional n. 5, promulgado em 13 de dezembro de 1968, significou o 

recrudescimento das medidas discricionárias implantadas no Brasil com o Golpe de abril de 1964. 

Implantando medidas ditatoriais extremas, inaugurou um período de mais completa ausência 

das garantias individuais e das liberdades, incluindo a de expressão. O Presidente da República 

estava autorizado, sem qualquer apreciação judicial a decretar o recesso do Congresso Nacional, 

intervir nos estados e municípios, cassar mandatos parlamentares, suspender os direitos 

políticos de qualquer cidadão, decretar o confisco de bens e suspender a garantia do habeas-

corpus. 
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designado por um número, cabendo nessa redução narrativa todas as ações discricionárias que 

ele introduziu. 

E, por fim, no dia seguinte, não há mais na primeira página nenhuma menção ao 

recrudescimento do regime de exceção no país. A normalidade narrativa do jornal, destacando 

crimes violentos, nudez explícita e outras tramas editoriais, está de volta. O pretexto das 

sensações é aqui usado para provocar o esquecimento deliberado do acontecimento monstro: o 

AI-5 deveria ser definitivamente apagado das possibilidades narrativas de muitos jornais. 

Só espero que jamais seja apagado das nossas memórias.  
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Resumo 

No Brasil, a modernidade de alguma forma é encarada – e provavelmente sempre tenha sido – 

como a absorção de algo que vem de fora, um modelo a ser seguido, cortejado e admirado. Em 

vários momentos de nossa história tivemos exemplos dessa natureza e que foram 

representativos em nossa formação. Muitos desses modelos foram absorvidos, copiados, relidos 

e adaptados para a nossa realidade. O que é moderno confunde-se às vezes com o ser 

contemporâneo. A modernidade estética e arquitetónica entra nessa seara e poucos países do 

mundo podem apresentar tantos exemplos dessa simbiose entre modernidade e arquitetura 

como no Brasil. A construção de Brasília é um desses exemplos e significa também a 

representação do poder moderno, de orientação nacionalista, com fortes notas 

desenvolvimentistas, síntese e projeção da imagem de um país que ingressou na modernidade. 

É justamente a projeção recorrente dessa imagem moderna, de um país que rompe com o 

passado e ingressa naquilo que se considera o futuro, que pretendo conduzir essa reflexão a 

partir de referências publicadas na revista Manchete, editada em razão da inauguração de 

Brasília e contemporizando com a revista Veja, comemorativa dos 50 anos de daquela cidade. 

 

Palavras-chave: Brasília; Mídia; Narrativa Jornalística; Futuro; Representação do Poder 

Moderno 

 

Abstract 

In Brazil, modernity is somehow regarded - and probably always has been - as the absorption 

of something that comes from outside, a model to be followed, courted and admired. At various 

times in our history we have had examples of this nature that were representative in our 

formation. Many of these models have been absorbed, copied, re-read, and adapted to our 

reality. What is modern is sometimes confused with contemporary being. Aesthetic and 

architectural modernity enters this area and few countries in the world can present as many 

examples of this symbiosis between modernity and architecture as in Brazil. The construction of 
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Brasilia is one such example and also means the representation of modern power, with a 

nationalist orientation, with strong development notes, synthesis and projection of the image of 

a country that has entered modernity. It is precisely the recurrent projection of this modern 

image, of a country that breaks with the past and enters into what is considered the future, that 

I intend to conduct this reflection from references published in the magazine Manchete, edited 

due to the inauguration of Brasilia and temporizing with Veja magazine, commemorating the 

50th anniversary of that city. 

 

Key-words: Brasília; Media; Journalistic Narrative; Future; Representation of Modern Power 

 

Introdução 

 

“A vontade que deu origem à Brasília vem à tona com clareza: criar uma capital 

abstrata para um país enorme cuja unidade também é um milagre de abstração 

lingüística e étnica;penetrar com a força do Estado no interior selvagem do 

Brasil,depois que as incursões individuais não deram grandes resultados;arrancar a 

classe dirigente brasileira das cidades costeiras preguiçosas e barrocas e obrigá-la a 

retomar com os meios modernos a marcha dos antigos colonizadores em direção ao 

interior”.  Alberto Moravia, Corriere della Sera (1960) 

 

Ao tomar posse como presidente, em 1956, Juscelino Kubitschek (JK), apresenta ao país um 

Plano de Metas, o qual guiará sua administração pelos cinco anos de governo. O plano tornava-

se assim a representação do país que buscava passar do estágio da economia 

predominantemente agrícola para o patamar de nação industrial, inserindo-se no contexto dos 

países que emergiam do atraso para ingressar de forma acelerada no conceito de progresso e 

mais alinhado com países símbolos do mundo desenvolvido daquele momento. 

O tema da campanha política que conduziu Juscelino ao poder prometia aos eleitores fazer “50 

anos em 5”, e mudar por completo o panorama nitidamente agrário do país, onde 60% da 

população ainda vivia no campo e 40% nas áreas urbanas, com renda per capita em torno de 

137 dólares. Alia-se o presidente, para isso, a importantes pensadores da elite intelectual 

brasileira do momento, com os quais constrói um ambicioso programa de metas, amplamente 

divulgado pela mídia. 

Esse Plano de Metas dividia as ações em 31 eixos, atingindo diferentes setores da economia, 

como energia, transportes, alimentação, indústria de base e educação. A meta de número 31 

tratava justamente da construção de uma nova capital, a ser erigida no Planalto Central. 

Pela geografia juscelinista, a região central do Brasil representava milhões de quilómetros 

quadrados no mais completo abandono, situação na qual permanecia por séculos e que não 
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receberam tratamento adequado pelas várias administrações que precederam a sua. Assim, a 

estratégia de integração dessa região era fundamental para o desenvolvimento do país e passava 

pela construção da nova capital naquela região. 

Ao ser determinada a construção de Brasília e a transferência da capital do Rio de Janeiro para 

lá, fixou-se um prazo de quase 4 anos para entrega final dos trabalhos, tornando esse 

empreendimento um grande centro das atenções e energias, já que do meio do nada, que 

caracterizava a região do cerrado, surgiria uma cidade de inspiração futurista, que brotava da 

inspiração de dois arquitetos – Lucio Costa e Oscar Niemeyer – ambos fortemente influenciados 

pela arquitetura de Le Corbisier, considerado um dos pais da moderna arquitetura. 

Para a construção de Brasília, foram atraídos milhares de trabalhadores, apelidados de 

candangos, que transformavam a paisagem árida em um campo de construção de proporções 

gigantescas, o qual despertava as atenções do mundo, com ampla cobertura da mídia local e 

internacional, assim como críticas da oposição interna, que via nos enormes recursos 

empregados um perigo para o equilíbrio das finanças públicas e desperdício de recursos que 

poderiam ser melhor empregados em outras prioridades. 

É atribuída ao escritor francês André Malraux, em visita ao país, como ministro da educação do 

governo De Gaulle, a expressão “Brasília – a capital da esperança” que, segundo ele, partia 

dessa cidade a irradiação do progresso para todo o interior do país, deslocando-se pelos grandes 

eixos rodoviários que cruzariam a região em direção às mais diferentes cidades brasileiras, antes 

apenas ligadas pelo ar ou pelo mar.  

O que se pretendia inicialmente, a partir desse exercício de integração por eixos rodoviários, era 

unificar o país, de norte a sul, quebrando o isolamento das diversas regiões e criando novos 

pólos de desenvolvimento que se entrecruzariam. 

Essa atmosfera de otimismo, de esperança, de desenvolvimento, crescimento e de forte exercício 

democrático, dominou a cena durante todo período do governo JK, influindo também em 

movimentos artísticos relevantes para a cultura brasileira, tais como o cinema novo, a bossa 

nova, a arte moderna, a televisão, o teatro e uma série de outras experiências nas artes e na 

cultura em geral.   

Nesse período o otimismo dominava a cena e tudo parecia novo: o cinema, a bossa, a arquitetura 

da nova capital e a utilização do concreto como forma estética, as estradas, as indústrias, o 

olhar sobre um Brasil que pretendia se mostrar ao mundo de forma igualmente moderna e 

arrojada. Muitos investimentos chegaram ao país e com isso o crescimento se tornou visível por 

todas as regiões, fazendo surgir a denominação “Anos Dourados” para caracterizar aquele 

período. 

 

Brasília – a construção de uma utopia 
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A capital exerce um importante papel na vida de um país, como centro de irradiação das grandes 

decisões que refletem diretamente nas relações sócio-económicas e culturais de toda população. 

Como centro da vida política, ocupa posição privilegiada por sediar instituições e discussões que 

irão afetar a vida dos cidadãos, como também naquelas diretrizes que unem o país ao mundo 

além-fronteiras. 

A capital independe de sua importância na geração riquezas, atividades comerciais, industriais, 

do tamanho da sua população e da área que ocupa, já que sua função é por natureza especial e 

transcendente, por ser a sede do governo e representar a união nacional. 

A posição de uma capital no contexto geográfico é essencialmente uma questão política, uma 

decisão estratégica, que não depende de orientação técnica; porém pode ser influenciada por 

aspectos, benefícios, facilidades de acesso e de proteção ligados às questões topográficas na 

sua localização, tais como proximidade do mar, de rios, barreiras naturais, entre outros fatores 

naturais. 

Quando a formação de uma capital foi espontaneamente surgindo em função de circunstâncias 

naturais, o povoamento e o desenvolvimento existentes vão seguindo seu curso histórico em 

forma de maior ou menor aceleração de acordo com a própria evolução do país. 

Em J.O. de Meira Pena (2002) verificamos que o surgimento da capital artificial obedece a uma 

outra dinâmica, já que por característica, essas cidades surgem no meio de espaços onde não 

havia qualquer construção ou o que existe é tão insignificante que não é representativo para o 

conjunto que se pretende criar. 

O autor destaca que capital artificial tem uma ligação direta aos objetivos de seu criador, em 

que raramente pesam as motivações económicas ou comerciais; às vezes atende às questões 

de natureza social, cultural ou religiosa, mas quase sempre tem cunho político. Para Pena (2002: 

340) “os destinos dessa cidade seguem os destinos do estado que coroa”. 

Brasília nasceria assim dentro do conceito da capital artificial, construída em local em estado 

natural, localizada no Planalto central do país. 

Em Meira Pena (2002) encontramos também uma definição muito interessante sobre a decisão 

de construir uma nova capital: 

 

“A construção de Brasília constitui um marco, um passo decisivo de nossa história – 

e ao Presidente Kubitschek deve o Brasil ficar eternamente grato pelo impulso que 

seu entusiasmo e otimismo despertaram. A nova capital simboliza a vontade de 

avançar, de mudar, de crescer, de descobrir o Eldorado. Em que pesem as agitações 

políticas que se sucederam nos 40 anos posteriores á transferência da capital, a obra 

do Fundador significa, no espaço, esse retorno ao sertão que está dentro da mais 

pura tradição das Bandeiras – enquanto reflete, no tempo, o caráter essencialmente 

“futurista” de nosso avanço coletivo. A perspectiva futurista veio a ser qualificada 
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pelos mais afoitos de projeto para o “Brasil Grande”, o Brasil incluído no grupo das 

sete ou oito potências dirigentes do planeta.... e como proclamava o slogan da época, 

“ninguém segura este país”! (Pena, 2002: 337). 

 

A intervenção do estado nos espaços urbanos no Brasil tornou-se de alguma forma comum nas 

grandes cidades brasileiras. O próprio JK vinha de uma experiência bem-sucedida na cidade de 

Belo Horizonte, juntamente com o jovem arquiteto Oscar Niemeyer, quando foi prefeito da 

cidade e posteriormente como governador de Minas. 

Essa ação intervencionista do estado no desenho urbano das cidades já vinha de longa data no 

Brasil, inspiradas a princípio naquelas adotadas no século XIX, em Paris, pelo Barão Haussman, 

que promoveu uma completa reconfiguração urbana da cidade, dando-lhe o traçado imponente 

que até hoje mantém. 

Ação parecida se deu no Rio de Janeiro, no início do século XX, sob o comando do prefeito Pereira 

Passos, cuja inspiração também vinha da França, ao pretender transformar a cidade numa 

espécie de Paris dos Trópicos, pelo desenho das principais avenidas e nas fachadas dos prédios 

inspiradas naquelas na cidade-Luz. 

O que tornou diferente a construção de Brasília das outras intervenções urbanas foi a sua 

ambiciosa pretensão: erigir toda uma cidade onde nada havia; levar para o local uma imensa 

infraestrutura e conduzir a esse fim alguns milhares de trabalhadores. Ao final de menos de 4 

anos estar com tudo pronto para sua inauguração, deslocando-se boa parte da estrutura de 

poder existente na antiga capital – Rio de Janeiro. 

Em seu livro JK, O Artista do Impossível, o jornalista Cláudio Bojunga (2010) cita o diálogo entre 

JK e uma carioca, irritada com a construção de Brasília: 

- “Mas presidente, o senhor vai construir a capital num deserto. Isso é um absurdo!”  

- “Não, minha filha”, respondeu o presidente. “O absurdo é o deserto” (2010: 625). 

Levar para o meio do sertão toda uma cidade, erguer maravilhas de concreto de encher os olhos 

do visitante, dominar aquela natureza impenetrável, na expressão de Guimarães Rosa, e tornar 

tudo bonito e planejado na amplitude do cerrado inóspito, a partir da construção do moderno e 

ao mesmo tempo capaz de encher os brasileiros de idealismo, foi de certa forma a expressão do 

momento da construção de Brasília, a qual bem representava a atmosfera reinante em todo o 

país. 

A mistura de idealismo e de entusiasmo de um presidente, associada à vontade de mudanças 

de uma sociedade que queria progredir e se fazia catalisar pelas ações desenvolvimentistas e 

selava as condições sócio-históricas da segunda metade do século XX, no Brasil. O progresso 

era a palavra de ordem e o moderno a sua melhor expressão. 

O slogan “50 anos de progresso em 5 anos de governo” se encaixava perfeitamente nesse 

espírito coletivo, já que a modernização do país era o eixo do discurso do candidato, em seguida 
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presidente da república, sendo a construção de Brasília o símbolo da modernização e o início de 

uma nova era. 

Brasília cristaliza-se então como símbolo dessa apregoada modernidade, cujo plano 

arquitetónico revela o planejamento civilizado das atividades e da vida dos cidadãos. O domínio 

do espaço inóspito pela técnicas da engenharia e da arquitetura faz desse projeto a consagração 

da técnica sobre a natureza, a expressão do progresso e do desenvolvimento. 

Esse processo e exemplo de urbanização, derivado do desenvolvimento industrial e dos serviços, 

fizeram o processo migratório aumenta, inclusive no sentido do interior para as cidades, atraindo 

milhares de trabalhadores rurais para os grandes centros, atraídos pelo ideal de construir o 

progresso, com empregos melhor remunerados na indústria e ao mesmo tempo acelerando o 

crescimento das populações urbanas.  

O otimismo crescente com relação à construção de Brasília fez surgir, na opinião de Carelli 

(1994), um grande fascínio e admiração da mídia européia daquele momento, em especial na 

francesa, pela audácia estética de dois arquitetos brasileiros que a projetaram, como também 

pelo projeto de inscrever-se no coração de um espaço de ocupação ilimitada. (Carelli, 1994: 

256). 

Ao citar Pierre Francastel, Carelli (1994: 242) destaca que “os homens e a sociedade, não criam 

seu meio ambiente somente para satisfazer algumas necessidades físicas e sociais, mas também 

para projetar em um espaço real de vida algumas de suas esperanças, ambições e utopias”. 

Brasília, como cidade de materialização de uma utopia, mostra-se como uma maquete estável 

e ao mesmo tempo um protótipo da modernidade. 

Brasília é assim a representação estética de uma conjunção de fatores ligados ao 

desenvolvimento económico, político e social que imperava a partir da segunda metade dos anos 

50, que parecia querer negar um passado social, político, económico e arquitetónico, alinhando-

se a uma projeção de futuro de um país mais desenvolvido e projetando-se como uma das 

grandes nações do mundo. 

A estética modernista indicava em termos simbólicos a junção do criador e da criatura e da 

materialização das aspirações de crescimento que estavam emergentes na sociedade brasileira, 

que almejava um país mais desenvolvido social e economicamente. 

O poder de persuasão que a construção de Brasília exerceu sobre a sociedade brasileira de então 

foi bastante incisivo como exercício do poder, já que aglutinou diferentes correntes de opinião e 

segmentos sociais em torno de um projeto urbanístico e ao mesmo tempo de desenvolvimento 

de país, de uma construção nacional. 

O ideal de desenvolvimento era a mola mestra dessa junção de componentes sócio-político-

estruturais, que visavam a superação da pobreza, do atraso, da conquista, da soberania e do 

respeito internacional pela materialização do progresso e da ascensão social da população. 
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Ao eleger a construção de Brasília como meta-síntese de seu plano de governo, JK desejava que 

essa fosse a parte mais visível de sua administração e que ela se tornasse a representação de 

todas as demais ações previstas no Plano de Metas. Segundo sua própria expressão, ”Brasília 

será a chave de um processo de desenvolvimento que transformará o arquipélago económico 

que é o Brasil em um continente económico integrado” (JK, 1960: 109).  

Brasília tornou-se assim um grande fenómeno midiático daquele momento, sendo citada com 

frequência pelos diferentes meios, que acompanhavam todas as etapas das obras até a sua 

inauguração. Revelava-se portanto um forte componente de exercício do poder simbólico, 

definido por Bourdieu (2009) como uma forma estruturada de exercer influência a partir da 

construção da realidade, capaz de promover a integração social e o consenso, produzindo efeitos 

reais, sem necessariamente dispender energias que as relações de força exigiriam (Bourdieu, 

2009: 10-11). 

As reportagens e fotos desse instante foram decisivas para que o projeto de construção da 

capital ganhasse aceitação e acendesse o imaginário da população, pois com a construção de 

um ideal com ele projetavam-se os desejos e perspectivas de toda uma nação.   

De maneira geral, as opiniões eram as mais diversas, havendo prós e contras sobre a construção 

da cidade, mas a dimensão simbólica e midiática que alcançava diariamente nos veículos de 

comunicação conferia ao governo uma dimensão jamais vista até então. Indicava, acima de 

tudo, que havia um país que avançava e dava ao presidente o status de um grande desbravador, 

“tocador de obras” e construtor do futuro do país. 

Essa representação positiva de país ganhava espaço nos meios de comunicação, ao mesmo 

tempo em que o jornalismo brasileiro desenvolvia-se de maneira mais empresarial, pelos 

avanços na qualidade dos serviços gráficos e pela velocidade na transmissão das notícias. Havia 

nessa orientação empresarial menor preocupação de ordem ideológica, no sentido de exposição 

de ideias e opiniões, e mais uma orientação para as demandas de mercado. 

O processo de democratização e modernização da imprensa nesse momento – bem diferente do 

período autoritário vivido pelo Brasil em anos anteriores – seria possivelmente resultante do 

crescimento económico e da ascensão da classe média, aumentando assim o universo de leitores 

e aproximando a mídia do meio político e da sociedade como um todo. 

As revistas de abrangência nacional eram O Cruzeiro e Manchete, que davam cobertura foto-

jornalística aos principais eventos, entre eles a construção de Brasília e sua representação do 

desenvolvimento nacional. Nesse caso, o fotojornalismo ganharia importância relevante para a 

conquista emocional da opinião pública, em complemento ao discurso revelado pelos textos. 

As imagens do presidente JK são mostradas de maneira a revelar um político moderno, que usa 

o telefone, o avião para governar, que é cordial e sorridente, que fala com o povo e com as 

personalidades do mundo inteiro, que fiscaliza obras e que mostra muito energia e equilíbrio nas 

mais diferentes situações de ordem económica, política ou militar. 
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Levando-se em conta que a televisão engatinhava na segunda metade dos anos 50, que o rádio 

ainda era muito presente e que havia um grande número de analfabetos a impactar o sucesso 

da mídia impressa, as revistas semanais O Cruzeiro, com cerca de 500 mil exemplares, e 

Manchete, com 300 mil, representaram um papel muito importante na construção dessa imagem 

da modernidade e do futuro de um país, simbolizados pela construção de Brasília e pela figura 

carismática e empreendedora de um presidente.  

Essas revistas semanais atingiam sobretudo a classe média e, portanto, o cerne da opinião 

pública do momento, ansiosa que estava pelos apelos de desenvolvimento e riqueza, além de 

acesso aos bens e serviços próprios de um país que emergia. 

Esse viés da mensagem desenvolvimentista contida nessas publicações respaldam aquilo que 

Bourdieu (2009: 10-11) define como a manifestação da ideologia, caracterizada como a 

representação de interesses particulares, veiculados como coletivos que, ao incorporarem essas 

mensagens à produção simbólica das mídias, constroem e representam a identidade coletiva. 

O impacto e a força das imagens simbólicas traduziram o desejo de modernização do país e a 

ampliação do poder político, criando um novo modelo de percepção coletiva de progresso, de 

hábitos de consumo e de inserção num sociedade industrializada. 

Poderemos conferir alguns exemplos desse simbolismo, através de textos e imagens da revista 

Manchete, em sua edição comemorativa da inauguração de Brasília. 

 

Brasília na narrativa midiática – da edição da revista Manchete de inauguração à Veja 

da comemoração de seus 50 anos 

O caráter simbólico da construção da nova capital ganhou espaço na mídia, sobretudo nas 

revistas semanais, através das imagens que projetava, aproximando o discurso político da 

esperança de desenvolvimento e do progresso junto à classe média dos grandes centros 

urbanos, maiores consumidores de revistas. 

Cada etapa da construção era imediatamente fotografada e publicada, fazendo com que a 

opinião pública acompanhasse a evolução da obra, rompendo com o ceticismo existente desde 

o anúncio da construção da nova capital. Segundo o historiador Ronaldo Costa Couto (2011), 

em entrevista à revista Brasileiros – abril de 2010 –, as forças de oposição ao então recém-eleito 

presidente JK não acreditavam na possibilidade de a nova capital sair do papel e de ser concluído 

e por isso não colocaram restrições iniciais ao projeto. 

Alguns anos depois, diante das dificuldades económicas enfrentadas pelo país, com o aumento 

da inflação e dos gastos públicos, as oposições fizeram duras críticas ao processo de construção 

de Brasília, cujos custos alcançavam cifras astronómicas em relação à capacidade de pagamento 

do Tesouro Nacional. 
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Mesmo com a opinião pública dividida, o projeto da nova capital foi transformado em realidade 

e Brasília foi inaugurada no prazo previsto. O novo Distrito Federal foi criado em 1960 e o antigo, 

situado no Rio de Janeiro, foi transformado em estado da Guanabara. 

Para retratar apenas o momento da inauguração e o seu caráter simbólico, selecionei alguns 

trechos da edição da revista Manchete dedicada ao evento, com o título Brasília Ano I – 1960. 

Nessa mesma edição, o Papa João XXIII dá o tom mítico àquele instante, ao enviar uma 

mensagem ao presidente, transcrita pela revista: “Brasília há de constituir um marco miliário na 

história já gloriosa da Terra de Santa Cruz” (1960: 25). Ao fazer alusão ao descobrimento e à 

denominação inicial do país, o papa religa a saga do descobrimento aos fundamentos da 

religiosidade católica de seus fundadores. 

A sequência de títulos das matérias já dá a ideia do tom triunfalista que representava aquela 

inauguração, dentro de um contexto de país e de poder, de cunho expressamente entusiástico, 

apoteótico e emocional: 

 

- A Aeronáutica abre a parada com a esquadrilha da fumaça; 

- Os candangos formam ao lado dos soldados – com tratores e pás mecânicas; 

- Luzes e cores estouram no céu do Planalto; 

- Primeiro dia de Brasília, Capital do Brasil: o povo entusiasmado visita os edifícios, troca 

impressões, sente país que renasce no interior; 

- O presidente Juscelino Kubitschek chora de emoção – no momento em que o cardeal enviado 

pelo papa, abençoa a cidade; 

- Israel Pinheiro agradece a ajuda de Deus – mostrando em foto a expressão do então 

responsável pela execução das obras da nova capital; 

- A primeira reunião do Congresso na nova Capital – centenas de pessoas invadiram as galerias 

e quando o presidente entrou, gritaram em coro: “Juscelino! Juscelino!”; 

-  Um Grande Baile - Cinco mil convidados à recepção do palácio do Planalto fazem da nova 

capital um centro de elegância por uma noite; 

- Aqui e agora começa o novo Brasil “Brasília era o marco onde se cruzavam, naquele instante, 

duas nações: uma, de 460 anos, litorânea, rotineira, pessimista, subdesenvolvida; outra, 

nascida há minutos, corajosa, confiante, otimista, atrevida” - Murilo Mello Filho; 

- A primeira reunião do ministério – “Explicai a vossos filhos que esta cidade-síntese está sendo 

feita para eles”; 

- O Candango – Herói de Brasília – o admirável homem simples que mais por entusiasmo do que 

por qualquer outra coisa, construiu sobretudo o início de uma nova era; 

- O Adeus de JK – o presidente JK despede-se de cada funcionário do palácio e pergunta a cada 

um deles: “Quando você vai para Brasília?”; 
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- Posto de Escuta – “Quem nascer e viver em Brasília, será chamado de candango, que assim 

substituirá o termo carioca; 

- Nasce o Estado da Guanabara – o cumprimento do preceito constitucional que criou o estado 

da Guanabara encheu o povo de alegria, consolando-o da transferência dos três poderes da 

república para o planalto goiano. Uma nova era se inaugura no Rio de janeiro; seus destinos 

estarão agora, nas mãos dos seus próprios habitantes; 

- A capital do Brasil foi para o planalto, mas o carioca provou que não deixará nunca de ser a 

capital do Samba. 

 

A edição da Manchete traz também anúncios publicitários que refletem o momento económico e 

o acesso da classe média, símbolos de uma sociedade moderna e industrializada, aos diferentes 

bens de consumo, tais como viagens aéreas, eletrodomésticos – rádios, geladeiras, aspiradores, 

fogões, elétricos, torradeiras – sabões em pó, mobiliário, lingerie, cosméticos, utilidades para 

cozinha e refrigerantes. 

A revista Veja, na edição comemorativa aos 50 anos de Brasília, detalha em 190 páginas, os 

principais momentos dessa história. 

Alguns dos títulos das matérias publicadas nessa edição são emblemáticos em relação ao 

processo histórico que experimentou Brasília desde a sua criação, construção, inauguração e 

evolução. 

Vejamos alguns deles: 

 

- Os pés na Imensidão – transcreve palavras de JK na primeira visita que fez ao local onde seria 

erguida a cidade “Deste Planalto central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro 

das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país e 

antevejo esta alvorada com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande 

destino”; 

- Uma Janela para a História – a inauguração de Brasília foi a realização de uma utopia, como 

foram todas as grandes epopeias fundadoras de nações; 

- A Redescoberta do Brasil – Em oposição ao bandeirante predador, JK cultivou a imagem do 

pioneiro, o desbravador que tiraria o país do litoral para levá-lo ao centro. Foi o nascimento de 

uma nação; 

- Por que JK construiu Brasília? – Sapo pula por precisão, não por boniteza, ensinou Guimarães 

Rosa. Juscelino precisava ficar longe do Rio, sob o risco – e com receio – de ser deposto antes 

do fim do mandato; 

- Todas as possibilidade do concreto – a obra de Niemeyer transcende os limites impostos pelo 

modernismo de Le Corbisier;  
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- A Saga da Construção – Há uma única unanimidade, o épico feito em erguer ua metrópole do 

nada em menos de quatro anos; 

- Barafunda Contábil – JK inaugurou a era do descontrole inflacionário com a mudança para o 

Planalto – Quanto custou Brasília? Estimou-se em U$1,5 bilhão. Em valores de hoje equivaleria 

a U$19,5 bilhões; 

- Encanto não se transfere – Como foram os melancólicos (mas nem tanto) últimos dias do Rio 

de Janeiro como sede do governo – 73% dos cariocas aprovaram a mudança da capital, 80% 

acreditavam que JK tinha acelerado o desenvolvimento do país; 

- Solidão – apenas 1,1% dos funcionários públicos federais trocou o litoral pelo cerrado nos 

primeiros dias da mudança; 

- Volta ao mundo das manchetes – França – No Brasil uma capital acaba de nascer; Espanha – 

Brasília abriu suas portas; EUA – Brasília de Kubistschek. Onde antes a onça rugia, surge uma 

metrópole; Alemanha – Começa a mudança a capital na floresta. Rumo a Brasília; 

- A Solidão dividida em Blocos – Poucas cidades do país produziram uma juventude tão crítica e 

irónica em relação ao cotidiano – e isso é saudável; 

- O Cenário Infinito baniu a multidão – o problema é que as ruas sempre terão a cara que tinham 

ao nascer, sem povo. O Homo Brasiliensis, se é que um dia existirá, é personagem em gestação; 

- Brasília ontem e hoje em números – 140.164 habitantes em 1960; 2.606.885 habitantes em 

2009. A renda per capita é de R$37.600, contra R$12.668, que é a média nacional. 

 

Entre as duas revistas, mesmo guardados os aspectos contextuais de cada edição, existe um elo 

comum que é o registro de uma saga idealista de um presidente e dois arquitetos que, a partir 

de um projeto futurista, desenharam também um projeto de nação, capaz de emocionar e fazer 

refletir quem não viveu aquele momento. 

Ambas as edições tomam a perspectiva do registro histórico, como um legado a ser relembrado 

pelas atuais e futuras gerações. A revista Veja faz alusão ao momento social, político e 

económico em que vive atualmente o país, estabelecendo vínculos e paralelos entre o país do 

passado, do presente e das perspectivas futuras. 

Veja destaca igualmente o tripé da modernidade em que o Brasil se encontra localizado, pela 

admiração e respeito que possui na comunidade mundial, pela estabilidade política, pela justiça 

social e pela racionalidade e pragmatismo na política económica. 

De alguma maneira, Veja prossegue no discurso progressista que caracterizou os últimos 50 

anos da história brasileira, mesmo em períodos em que o processo democrático esteve abalado 

pelos regimes ditatoriais. 

Para a profa. Maria Leandra Bizello (2008), da Unisinos,  
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“a imagem do presidente JK é diversa, as revistas ilustradas da época, O Cruzeiro e 

Manchete e os filmes institucionais do período foram responsáveis por construir e 

divulgar sua imagem nacionalmente. Esse é um primeiro ponto importante, pois JK 

precisou ser conhecido em todo o país”.  

 

Tais revistas podem ser entendidas como palco para a representação política e do poder, o 

espetáculo também existente na esfera política. O político representa papéis como, por exemplo, 

o do herói ou do pai. A diversidade de imagens existe em função desses papéis. 

A propaganda política estatal, bem como alguns dos mais importantes veículos de comunicação 

de massa de então, aliaram a imagem de JK à de Brasília, convencendo a população a aderir ao 

projeto de construção da nova capital. Nesse discurso construiu-se uma imagem pública que 

dificilmente seria superada pelos presidentes que o sucederam. Eventualmente existem citações 

e apropriações comparativas a esse período, mas sem a força do herói que construiu naquele 

contexto histórico e político. 

“Como poderei viver, como poderei viver, sem a tua, sem a tua companhia”? (do cancioneiro 

popular). 

 

Considerações finais 

O resultado das matérias e dos registros fotográficos é um passeio histórico capaz de enumerar 

os desafios que motivaram o Brasil há 50 anos e que ainda são muito significativos após esse 

longo período, constituindo-se em exemplos de superação e marca do próprio povo brasileiro. 

Na opinião do historiador Ronaldo Costa Couto (2011: 147), o presidente JK via Brasília “como 

centro irradiador da civilização e desenvolvimento, indutor da ocupação territorial e da 

integração nacional, símbolo e alavanca da inserção do país na modernidade”. 

É do próprio Ronaldo (2011: 148) a afirmação de que JK queria afastar-se do Rio, por temer o 

golpismo militar reinante que havia na então capital. Além disso, o fato de a capital estar no Rio, 

fazia da presidência alvo de constantes manifestações populares, que nem sempre lhe diziam 

respeito, tais como o aumento da passagem dos bondes e do leite. 

Independente desses fatos, até certo ponto pitorescos, há quem pergunte o que seria o Brasil 

sem Brasília, 50 anos depois? 

Opina Ronaldo Costa Couto, que a cidade de Brasília, “por sua formação, tem a cara de todos 

os “brasis”. É uma síntese do país e de seus contrastes, pela problemática urbana, pela 

desigualdade social, crescimento desordenado. Ao mesmo tempo um centro irradiador de poder 

que influencia as questões sócio-económicas, geopolíticas e civilizatórias” (2011:148). 

É difícil fazer esse exercício de futurologia, tendo em vista que é possível que a irradiação do 

desenvolvimento para as áreas mais desocupadas do país poderiam ter sido conduzidas em uma 
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outra formatação e direcionamento, independente da construção da capital, se levarmos em 

conta apenas questões de natureza geo-económicas e de infraestrutura.  

No contexto do Brasil daquela época, talvez Brasília tenha sido sobretudo um elemento 

catalisador de uma sociedade que, ao acreditar numa proposta de cidade, também projetou a 

utopia de um país, mais desenvolvido, moderno, menos desigual e com mais oportunidades para 

todos os seus habitantes. 

Se pudéssemos medir as consequências práticas desse estado de espírito nos brasileiros nos 

anos que se seguiram, é possível que o período de governo de JK, seu discurso modernizante e 

a simbologia de Brasília tenham estabelecido um patamar de ascensão e de inserção que 

trouxeram grandes benefícios do ponto de vista sócio-económico, como também no inconsciente 

coletivo. 

Brasília é também uma imagem edificada sobre alguns dos componentes do mito, como também 

pela materialização de uma proposta quase utópica que se tornou realidade em razão da saga e 

determinação humanas, apoiada nos ideais de igualdade, da democracia, do desenvolvimento, 

do progresso e da integração nacionais, conferindo-lhe um caráter simbólico poucas vezes 

verificado em outras cidades do mundo. 

A crença de um país que cresce e que se moderniza é até hoje um mote de todos os governos 

que se seguiram, mesmo aqueles dos generais-presidentes, expressada em maior ou menor 

grau de acordo com o momento sócio-económico-político vivido. 

Podemos reconhecer que São Paulo é um grande centro económico-cultural, que o Rio de Janeiro 

seja um grande portão de entrada para as atividades turísticas e que ainda guarda resquícios de 

seu grande esplendor natural e arquitetónico, e que Salvador, primeira capital, é um verdadeiro 

monumento a céu aberto desde a colonização e grande pólo de desenvolvimento regional. 

Porém, Brasília é o centro das decisões e mesmo dividindo as atenções com outras cidades, não 

experimentou um esvaziamento, já que obriga-se, por sua própria condição de capital, a olhar 

para cima e para baixo, para um lado e para outro, na imensidão geográfica que é o país, 

mobilizando-se nas várias direções, na sua condição incontestável de emanação e representação 

do poder simbólico sobre toda uma nação.     

 

Bibliografia 

Livros 

BARTHES, R. (2007): Mitologias, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil. 

BOURDIEU, P. (2009): O Poder Simbólico, Bertrand Brasil, Rio de Janeiro. 

CARELLI, M. (1994): Culturas Cruzadas, Papirus, Rio de Janeiro. 

CARELLI, M. (1987): France-Bésil: Bilan pour une Relanc, Éditions Entente, Paris. 

COUTO, R. C. (2011): Juscelino Kubitschek, Biblioteca Digital da Câmara, Brasília. 

GUIMARAES, L. (2010): O Nascer de uma Cidade. Estado de São Paulo, 11/abril/2010 



 
 

 

 

67 

KUBITSCHEK, J. (1960): Discursos 1960, Imprensa Nacional, Rio de Janeiro. 

KUBITSCHEK, J. (2000): Por que Construí Brasília, Biblioteca Digital do Senado Federal.  

LONGMAN, G. (2009): Paris 21. Folha de São Paulo, 22/março/2009. 

MORAVIA, A. (2009): Brasília Barroca. Folha de São Paulo, 22/janeiro/2009. 

PENA, J. O. M. (2002): Quando Mudam as Capitais, Biblioteca Digital do Senado Federal. 

 

Artigos de revistas, jornais e citações na internet 

Revista Manchete – nº 420 – Rio de Janeiro – 7/maio/1960. 

Revista O Cruzeiro – Fotografias – http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/album. 

Revista Veja – Brasília 50 Anos – Ano 42 – novembro/2009. 

Revista Brasilerios – 50 Anos de Brasília – nº 33 – abril/2010. 

Revista História Viva – Brasília 50 Anos – A refundação do Brasil – n° 78 – 2010. 

http://educaterra.terra.com.br/voltaire/brasil/2006/01/02/000.htm.  

http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=16. 

http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/12989-as-diferentes-imagens-publicas-de-jk-

entrevista-especial-com-maria-leandra-bizello. 

 

  

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/album
http://educaterra.terra.com.br/voltaire/brasil/2006/01/02/000.htm
http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=16
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/12989-as-diferentes-imagens-publicas-de-jk-entrevista-especial-com-maria-leandra-bizello
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/12989-as-diferentes-imagens-publicas-de-jk-entrevista-especial-com-maria-leandra-bizello


 
 

 

 

68 

TRADUÇÃO 

 

O Problema das Notícias Falsas 

 

The problem of false news 

 

Clarente K. Streit 

 

O erro é o principal inimigo do jornalista. A imprensa, desde a sua origem – “fiat lux” foram as 

primeiras palavras algumas vez impressas -, tem combatido sem misericórdia as notícias falsas. 

Contra todas as probabilidades, os jornalistas têm tido de lutar pelo rigor. A própria tendência 

humana para o erro tem sido apenas um dos obstáculos com que nos confrontamos. Temos 

também contra nós a velocidade com que as notícias têm de ser reunidas, escritas, transmitidas, 

editadas, tipografadas, impressas e distribuídas. Cada item que escrevemos tem, antes de 

chegar ao leitor, de passar por várias máquinas e pelas mãos de várias pessoas, desconhecidas 

umas das outras, muitas vezes falando línguas diferentes. 

Frequentemente, temos contra nós as fontes humanas. Muitas destas podem ser classificadas 

em duas classes permutáveis: aquelas que pretendem impedirmo-nos de sabermos ou de 

publicarmos notícias cuja publicação consideram ser contra os seus interesses e aquelas que 

procuram que publiquemos algo parcial ou inteiramente falso, mas que seja do seu interesse. 

Por outro lado, temos contra nós um grande número de leitores, cuja filiação depende do assunto 

em causa, que é de tal forma influenciável que se torna incapaz de ver a verdade em certas 

coisas em detrimento da versão mais difundida ou popular. Adicionalmente, a maneira apressada 

como a maior parte dos leitores lê as notícias expõe-nos especialmente ao risco que correm 

todos os escritores: que os seus leitores retirem das suas palavras um falso significado ou 

conclusões não intencionais. 

Estando entre as fontes e os leitores, nós, os coletores e escritores de notícias, estamos expostos 

ao risco de o que reportarmos ser mais ou menos distorcido ou falsificado por ser cortado na 

sede devido a exigências de espaço, tempo, política editorial ou de publicação, influência 

externa, etc. 

Por tudo isto, somos sempre perseguidos por uma tremenda dificuldade que não prejudica 

nenhuma outra profissão ou negócio: as notícias, apesar de serem uma coisa extremamente 

difícil e onerosa de reunir e distribuir – ou mais precisamente, a coisa mais onerosa – são uma 

necessidade pela qual ninguém está disposto a pagar um valor sequer aproximado do preço que 

elas custam a produzir. Não há um único jornal que possa viver com aquilo que os seus leitores 

estão dispostos a pagar por ele. Para existirem, todos os jornais são forçados a complementar 



 
 

 

 

69 

as suas receitas provenientes da circulação através da venda de publicidade, através de 

contribuições públicas ou privativas, ou através de ambas. É apenas nos jornais que as pessoas 

ainda acreditam que conseguem algo em troca de nada – e esse algo é a mais preciosa das 

coisas, a verdade, e a verdade de forma quase instantânea. 

Sempre contra as probabilidades, nós da imprensa temos que lutar pelo rigor e sempre de forma 

isolada, no sentido em que nunca tivemos um outro grupo organizado que pudéssemos 

considerar um aliado.   

Temos encontrado aliados, mas, sempre com uma coligação flutuante composta 

maioritariamente por aqueles que desertaram ontem e aqueles que irão desertar amanhã, 

tivemos que manobrar contra o nosso poderoso inimigo. Se “A” pretende conhecer a verdade 

acerca do item “X”, existe “B” que quer suprimir essa verdade e conhecer antes a verdade sobre 

o item “Y”, a qual “A”, por sua vez, pretende distorcer. A única pessoa com que se pode contar 

para não só conhecer os itens X, Y e Z, mas também dizer aquilo que sabe sobre A, B, C e 

quaisquer outros que possam interessar é o jornalista. 

Deve já ser evidente que a nossa associação recebe qualquer aliado ou qualquer coisa que possa, 

de forma honrada e efetiva, ajudar o jornalista na sua luta contra a falsidade. 

Estamos muito gratos por ver o Conselho interessado numa parte desta questão e é com gratidão 

por este privilégio que respondemos a este amável convite para expressarmos as nossas 

opiniões sobre “o delicado problema da disseminação de notícias falsas responsáveis por 

complicar a manutenção da paz e da compreensão entre povos”. Iremos discorrer sobre aquilo 

que estamos convencidos serem as raízes desse problema e iremos sugerir como consideramos 

que o problema pode ser resolvido. Primeiro, contudo, temos de preparar o caminho. 

Para começar, temos de salientar que as notícias falsas podem ser disseminadas através de 

outros meios que não a imprensa. Entre eles, iremos mencionar apenas dois. Primeiro, as 

notícias difundidas por boca-a-boca, a conversa local, mexericos, rumor público. O que a 

imprensa tem feito para contrariar esse tipo de notícias falsas é bem conhecido. O segundo pode 

ser conhecido, ou agrupado, pelo nome de “relatórios secretos de agentes de serviços de 

espionagem”. Os seus autores anónimos têm pouco mais que a sua imaginação a retraí-los. Os 

espiões podem expiar o seu rancor contra qualquer figura pública ou jornalista seguros de 

estarem fora do alcance das leis contra a difamação e de que as suas vítimas nunca saberão 

precisamente quem ou o quê os está a envenenar. Nós, jornalistas, que estamos habituados a 

fazer o nosso trabalho de forma aberta, consideramos abominável este sistema, e aqueles entre 

nós que tiveram a oportunidade de ver como são produzidos estes dossiers secretos, ou viram 

algum do seu conteúdo, consideram o crédito que lhes é atribuído um tributo ao poder do 

glamour e uma forma de credulidade. Confiamos que o Conselho não ignorará na sua 

investigação um meio tão pernicioso de disseminação e perpetuação de falsas notícias como são 

os serviços secretos. 
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Acima de tudo, temos de tornar claro à partida que não podemos limitar a questão das notícias 

falsas da forma que o Conselho fez. Estamos preocupados com as notícias falsas não por causa 

do seu efeito, mas porque são falsas. Não nos opomos a nos confinarmos, no pequeno grau em 

que isso é possível, a uma fase do vasto problema que são as notícias falsas. Todavia, para nós, 

essa fase tem de ser o problema de as notícias falsas dizerem respeito ou afetarem as relações 

internacionais – não o facto de as notícias falsas serem passíveis de ter um bom ou um mau 

efeito nessas relações. 

É verdade que, na prática, o jornalista pode ser influenciado, individualmente, em algum grau, 

por considerações sobre o possível efeito positivo ou negativo da publicação de uma determinada 

notícia. Porém, opomo-nos a qualquer tentativa de estabelecer uma regra ética geral para ser 

seguida para todos e para sempre. 

Gostaríamos de salientar que, na verdade, as notícias falsas podem ser um contributo ou uma 

ameaça à paz e que nas relações internacionais, como nas pessoais, a verdade pode prejudicar 

ou ajudar à boa comunicação. Pela nossa experiência, sabemos que nada é tão perturbador ou 

problemático como a verdade. A vítima de notícias falsas, pode, pelo menos, apreciar a 

satisfação da auto-comiseração, inocência indignada e todos os outros prazeres associados ao 

mártir. Mas, quando a verdade magoa, magoa duplamente, pois, nessa altura, apenas a 

podemos negar mentido a nós próprios, e isso não serve de consolo. 

Por outro lado, quer-nos parecer que apenas a teoria de as falsas notícias serem menos 

prejudiciais à paz do que a verdade pode justificar o segredo com que o Conselho e o Comité 

dos Dezanove da Assembleia lidaram com o conflito sino-japonês, pois impedir jornalistas de 

ouvirem reuniões que eles teriam de noticiar tem certamente o objetivo de ajudar a 

disseminação de notícias incorretas. 

A política relativamente à comunicação sobre este conflito que a Liga tem seguido tem 

sublinhado a profunda diferença entre aqueles que estão preocupados com o efeito das notícias 

e nós próprios, que estamos preocupados com o seu rigor. Num dia, o Conselho faz tudo para 

impedir a publicação da verdade sobre as suas deliberações, com a justificação de que estaria a 

servir a causa da paz; no dia seguinte, reune em público nom esforço para conseguir o mesmo 

objetivo pacífico e por colocar pressão mediática sobre um ou ambos os lados do conflito. 

Esta atitude faz da imprensa não um meio de informação para todos, mas uma arma, ou, no 

melhor dos cenários, uma espécie de lanterna que pode ser ligada ou desligada como melhor 

convier politicamente. É uma atitude demasiado comum. Praticamente todos os organismos 

poderosos pretendem controlar a imprensa dessa forma. Contudo, nós acreditamos que, por 

mais nobre que seja o motivo ou mais bem-intencionado seja o seu executante, nada é mais 

perigoso para o interesse geral. Se todos os que acreditaram que o caminho para a mesma ideia 

de paz passava pela preparação para a guerra de forma pública (em vez de reunirem em 

segredo) controlassem completamente a imprensa, nenhum dos factos que levaram o mundo a 
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acreditar atualmente que o caminho para a guerra é a preparação para a guerra teriam sido 

alguma vez impressos. 

O interesse individual pode ser prejudicado pela publicação de certos factos, mas isso é 

insignificante comparado com os danos que seriam causados se todas as notícias que 

prejudicassem os interesses individuais de alguém fossem suprimidas. Os factos que cada um 

está interessado em receber através do seu jornal são infinitamente mais do que aqueles que 

está interessado em prevenir que nele surjam. O interesse geral exige que os factos sobre tudo 

estejam à disposição de todos. Exige que ninguém esteja na capacidade de se colocar acima da 

imprensa e diga: este facto deve ser publicado porque nós acreditamos que faria o bem e este 

facto deve ser suprimido porque nós acreditamos que seria prejudicial. O interesse geral exige 

que o jornal deve ser livre de imprimir as notícias, sem medo ou favor e independentemente das 

consequências. Não pedimos mais do que isso. Quando Gutenberg começou a imprimir, fê-lo 

sem adjetivo ou advérbio: Fiat lux. Esta associação defende hoje aquilo que a imprensa sempre 

defendeu: a luz do dia, eterna para tudo e para todos. 

 

Antes de abordarmos a solução para o problema das notícias falsas, a natureza do problema 

com que lidamos tem de ser clarificada. Para evitar confusão, é preciso ter em mente que o 

jornal tem duas funções – primeiro, reportar as notícias e, segundo, dar a sua opinião sobre 

elas. Naturalmente, aqui estamos apenas preocupados com a sua função informativa. O 

problema é sobre notícias falsas e não sobre outro mais delicado: se os comentários jornalísticos 

sobre as notícias são corretos ou incorretos, bons ou maus. A melhor forma de melhorar a 

correção do comentário é, claro, melhorar o rigor das notícias. Apesar de conclusões incorretas 

poderem ser retiradas de factos, é bastante menos provável que conclusões incorretas sejam 

retiradas de premissas incorretas. Contudo, estamos, agora, apenas diretamente preocupados 

com a qualidade das premissas que o jornal dá ao mundo, não com as conclusões que retira 

delas. 

Em segundo lugar, as notícias falsas podem ser de diversos géneros. Alguns autores poderiam 

classificar as notícias falsas tendo em conta a sua intencionalidade e lidariam com elas em 

conformidade. Nós duvidamos da sabedoria dessa abordagem ao problema, pois essa é uma 

estrada com muitos obstáculos, especialmente se tivermos em conta o propósito do Conselho 

de considerar as notícias falsas a partir do ponto de vista dos seus efeitos nas relações 

internacionais. Um erro não intencional pode ser mais prejudicial do que um erro intencional; o 

último pode ser julgado desculpável ou mesmo louvável e o primeiro imperdoável ou mesmo 

negligência grosseira. Isso depende inteiramente do caso de quem julga. O que nos impressiona 

muito mais, contudo, é, primeiro, a dificuldade (para não dizer impossibilidade)  em encontrar 

formas para determinar se o erro foi intencional ou não e desculpável ou não nos casos 
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específicos em que tal conhecimento seria mais importante e, segundo, os perigos envolvidos 

em qualquer tentativa para estabelecer um mecanismo de filtro para todos os casos. 

Isto não é meramente devido ao pequeno número de leigos que parece ser capaz de perceber 

que são múltiplas as possibilidades de erros honestos nas notícias. Existe um outro fator que 

pode complicar particularmente a próprio parte do problema – as notícias sobre relações 

internacionais – com que o Conselho está mais preocupado. O jornalista pode apenas obter a 

verdade sobre muitas coisas, especialmente neste campo, se a sua fonte estiver confiante que 

o jornalista, aconteça o que acontecer, não revelará o nome da sua fonte. Deste modo, tornou-

se uma regra não escrita por parte de jornalistas reputados nunca revelar quem lhes deu as 

notícias, se isso prejudicar a sua fonte. 

Este código de segredo profissional tende a transferir a responsabilidade da fonte para o 

jornalista, no que ao público diz respeito, no caso das notícias publicadas através dele. Além 

disso, obriga o jornalista a ver a sua boa fé imposta pela fonte, o que, infelizmente, acontece 

muitas vezes. Esta prática implica, indubitavelmente, riscos para o jornalista, na medida em que 

apenas quando é mais ou menos perigoso dizer a verdade, ou quando é desejável disseminar 

notícias falsas impunemente é que uma fonte não quer ser conhecida. 

O jornalista não é desprovido de medidas próprias de proteção contra a imposição. A sua 

memória sobre aqueles que retiraram proveito da sua fé é longa. Além disso, o seu esprit de 

corps é tal que a fonte que se impõe sobre um jornalista rapidamente atrai uma reputação, entre 

outros jornalistas, de ser pouco confiável ou pior, ao mesmo tempo que o nome de aqueles cuja 

honestidade e solidez se prova ao longo do tempo se espalha rapidamente na nossa profissão. 

O jornalista prefere, como é natural, que as suas fontes sejam responsáveis por aquilo que lhe 

transmitem e aproveitamos esta ocasião para incitar os estadistas em particular a que se deixem 

citar mais frequentemente. 

Mas, onde isso for necessário de modo a reportar as notícias, o jornalista estará sempre 

disponível para correr os riscos que o seu código de segredo envolvem para si próprio  e decidir, 

em cada caso, até que ponto é seguro para si confiar na boa fé do seu informador e quanto 

daquilo que souber terá a responsabilidade de reportar. A maioria das notícias importantes sobre 

as relações intencionais chega até ao público e, da forma que as coisas estão, chega apenas 

através deste sistema, o que, obviamente, torna muito difícil para qualquer agência externa lidar 

de forma justa ou rentável com notícias falsas para casos específicos. 

Por todas estas razões e mais algumas, não vemos forma segura de testar, com casos 

específicos, uma forma de classificação ou avaliação de tipos de notícias falsas. Na verdade, não 

conhecemos nenhuma forma segura de distinguir notícias verdadeiras de notícias falsas. Na 

prática, essa distinção parece, frequentemente, clara, mas, na verdade, o que é verdade para 

um homem é, muitas vezes, falso para o seu irmão e aquilo que é falso para o pai é muitas 

vezes verdade para o seu filho. Na melhor das hipóteses, a proporção de casos limite é enorme 
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e é nesta zona discutível que se enquadra a maioria das notícias relacionadas com as relações 

internacionais. 

Argumenta-se, por vezes, que um artigo evidentemente falso publicado no momento certo pode, 

concebivelmente, iniciar uma guerra. Isso seria algo difícil de provar e, mesmo que fosse 

provado, não passaria de mais uma forma de dizer que um fósforo acenderá uma fogueira. Sem 

a fogueira, o fósforo seria inofensivo.  É a pilha de materiais inflamáveis que é perigosa, e é em 

casos extremos – madeira não contaminada com o enxofre do comprovadamente falso – que 

tais fogos são preparados.  

Assim sendo, acreditamos que a única forma sensata de lidar com os problemas das notícias 

falsas é tratá-las como um todo a procurar soluções com vista a atingir, simultaneamente, o 

erro intencional e o erro não intencional. O nosso objetivo é impedir as notícias falsas de 

entrarem nas notícias, independentemente do “como”, do “porquê”, do “quando” ou do “onde”, 

e a forma de o conseguir passa por libertar e fortalecer a imprensa e por elevar os seus padrões 

de forma transversal. Essa é a nossa meta. 

 

No nosso esforço contra as notícias falsas, aprendemos que o essencial para as prevenir é a 

liberdade – e liberdade num sentido muito mais largo do que aquele que é habitualmente 

transmitido pela frase “liberdade de imprensa”. A necessidade de liberdade nesse sentido é 

óbvia. São dois os seus aspetos que necessitam de explicação: a liberdade ou independência 

financeira e liberdade de acesso direto às notícias em produção. Destas, o primeiro é muito mais 

essencial, porque, caso a imprensa o consiga obter, não receamos que falhe na obtenção do 

segundo. 

Entendemos como liberdade financeira uma condição em que o jornal individual é autónomo, no 

sentido em que consegue sobreviver decentemente com as receitas provenientes da circulação, 

suplementadas com as formas de publicidade que consegue vender sem se vender a qualquer 

anunciante ou aos anunciantes no geral. O jornal que é livre financeiramente é o jornal que não 

está dependente de qualquer interesse não jornalístico para a sua existência, que consegue 

pensar pela sua própria cabeça, que constitui uma unidade autónoma e independente.  

Estamos confiantes que um jornal nessas condições fará tudo o que estiver ao seu alcance para 

impedir falsidades das suas notícias. E será assim porque num jornal assim serão os jornalistas 

de vocação que estarão no controlo. 

Consideramos ser óbvio que o interesse público exige que cada campo do empreendimento 

humano obtenha os melhores resultados possíveis, e que isso pode apenas ser assegurado se 

deixarmos cada um desses campos sob responsabilidade das pessoas com a maior capacidade 

inapta para neles trabalharem. Iremos todos lucrar mais quando temos os nossos Darwins a 

dirigir os nossos laboratórios e não as nossas orquestras, e os nossos Beethovens a empunhar 

a batuta do maestro e não o bastão do marechal de campo. O mesmo acontece com o jornalismo. 
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Tudo o que facilitar o livre exercício do jornalismo por aqueles que são jornalistas de vocação 

irá melhorar os padrões da imprensa; tudo o que interferir com isto será negativo e irá contra o 

interesse público. A forma mais garantida de encorajar a disseminação de notícias falsas é 

aumentar o poder sobre a imprensa daqueles que, não sendo jornalistas, estão mais 

interessados no efeito das notícias; a única forma de desencorajar a disseminação de notícias 

falsas é aumentar o poder sobre a imprensa daqueles que estão interessados nas notícias apenas 

pelas notícias em si – e esses são os jornalistas. O problema das notícias falsas, naquilo que 

está ao alcance do homem, é o produto direto de controlo alheio à imprensa. É a origem do 

problema. A solução passa por remover, não por aumentar, este controlo externo. A solução 

para o problema das notícias falsas passa pela liberdade da imprensa, por permitir aos jornalistas 

que publiquem a verdade como cada um a vê. 

Não é de estranhar que as reclamações sobre as notícias falsas venham principalmente daqueles 

que propõem novas restrições à imprensa. Nem é de estranhar que os jornais de maior renome 

pelos seus padrões de rigor e justiça tenham, invariavelmente, surgido em países em que a 

imprensa alcançou uma maior liberdade. 

Se começarmos pelo princípio de ter a imprensa nas mãos dos jornalistas, então podemos 

imediatamente isolar a origem da doença das falsas notícias. Que é a seguinte: um jornal não 

pode sobreviver com aquilo que as pessoas pagam diretamente pelas notícias. 

O ideal de cada jornalista é que o jornal possa viver apenas das receitas provenientes da sua 

circulação, daquilo que os leitores pagam pelo seu serviço. O desejo natural do jornalista de 

reportar a verdade como ele a vê seria não apenas livre, mas também encorajado, porque, 

sendo a verdade do interesse público, isso levaria ao aumento do número de leitores e, 

consequentemente, ao aumento dos meios para a obtenção da verdade. 

O sistema em vigor está desenhado para limitar o jornalista e facilitar o controlo da imprensa 

por não jornalistas que estão não interessados na imprensa como um fim em si mesma – como 

um meio de informação – mas como um meio para os seus próprios objetivos. A parte do custo 

dos jornais que não é paga pelos leitores tem de ser paga por alguém, e esse alguém quer algo 

em troca do seu dinheiro. É desta forma que, direta ou indiretamente, entra em jogo o sinistro 

controlo externo da imprensa, sobre o qual existem tantas queixas e de quem ninguém mais do 

que o jornalista está desejoso de se ver livre. É este sistema que expõe o jornal e, 

consequentemente, as notícias a mais ou menos pressão secreta por parte de poderosos 

interesses industriais, financeiros, políticos ou governamentais. 

O papel pernicioso desempenhado por esta peculiar situação financeira tende a crescer, porque 

a diferença entre aquilo que o jornal recebe dos seus leitores e o seu custo de produção está a 

aumentar, não a diminuir.  À medida que o mundo se torna mais pequeno para o leitor, a sua 

necessidade de receber, a cada dia, notícias rigorosas de todas as partes do mundo sobre todo 

o tipo de coisas torna-se maior e, com isso, cresce também, para o jornal, o custo de 
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fornecimento das notícias mundiais, ainda que o preço do jornal para o leitor se mantenha 

inalterado. 

Isto resulta numa tendência constante para a criação de cadeias de jornais, menos jornais e, o 

que é mais perigoso, para menos unidades independentes de jornais. Isto significa que se atingiu 

uma situação paradoxal em que a necessidade crescente de notícias rigorosas leva ao aumento 

do número de temas noticiados em jornais, ao mesmo tempo que diminui o número de relatos 

em primeira-mão independentes. Isto deve-se, principalmente, a duas razões. Por um lado, é 

um corretivo saudável para qualquer testemunha saber que os relatos de outras testemunhas 

oculares do mesmo evento serão dados ao mesmo tempo. Em segundo lugar, o fator humano 

está destinado a desempenhar um grande papel nesse testemunho, especialmente em jornais 

onde a testemunha tem de reduzir o seu relato a um espaço relativamente pequeno. Muitas 

vezes, o jornalista não tem sequer 500 palavras para relatar um complicado debate internacional 

em que foram ditas 50 mil palavras. O jornalista, e em particular aquele que tem de lidar com 

complexas controvérsias envolvendo relações internacionais, tem de se limitar àquilo que 

considera serem os elementos mais importantes, o que significa que o seu trabalho tem um 

elevado grau de seleção com base no seu julgamento pessoal. 

Por esta razão, não só pode um jornalista deixar de fora ou minimizar o que outro irá noticiar, 

ou mesmo maximizar, como estará destinado a apresentar uma versão diferente, porque a 

verdade é um diamante com muitas faces, sendo impossível para uma testemunha vê-las todas. 

A única forma de se ter uma ideia da verdade completa é ler os relatos de uma variedade de 

testemunhos independentes, particularmente o que diz respeito a notícias sobre relações 

internacionais. Por outras palavras, o caminho para a verdade nas notícias reside na fomentação 

da existência, em cada país, do maior número possível de jornais independentes e prósperos de 

forma a que cada facto importante seja visto e noticiado por um grande prisma de pontos de 

vista. 

Toda a gente sabe que nada é mais valioso do que a verdade, mas poucos parecem perceber 

que não há nada que custe mais. Para obter a verdade, o jornal não tem apenas de tentar 

conseguir o relato da testemunha ocular, mas da testemunha ocular que está treinada para 

observar e expressar de forma clara, concisa e justa o que viu ou ouviu. O jornal tem de manter 

estes observadores treinados não apenas espalhados não apenas na cidade e no país onde o 

jornal é publicado, mas também em todos os centros noticiosos estratégicos do mundo. Isso é 

caro. Depois, as notícias têm de ser enviadas dos confins do mundo, revistas, tipografadas, 

impressas e rapidamente distribuídas para centenas ou milhares de pessoas – e tudo isto 

diariamente. A velocidade é sempre onerosa. Quanto mais altos os padrões noticiosos de um 

jornal, mais alto o custo das notícias e mais dinheiro tem de ser gasto no processo de recolha e 

distribuição das notícias. 
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Esse é apenas uma face da moeda. A verdade não é apenas difícil de obter e de disseminar; é, 

muitas vezes, muito perturbadora depois de ser conhecida.  O repórter e quem publica são alvos 

de todos os tipos de pressão, tanto depois como antes da impressão das notícias, por aqueles 

que se ressentem ou sentem prejudicados pela sua publicação. Poucos ou nenhuns jornais foram 

destruídos pela publicação de uma notícia falsa, mesmo que essa falha fosse deliberada. Pelo 

contrário, muitos foram arruinados por dizerem a verdade. Resistir a todos aqueles que não 

querem que a verdade sobre algo seja conhecida é um negócio custoso. 

Da mesma forma que o custo aumenta à medida que aumenta a pureza de algum produto, 

quanto maior os padrões de verdade de um jornal, maior o seu custo de produção. Todavia, já 

se provou, em tempos e locais diferentes, que o jornal com os padrões mais elevados precisa, 

para sobreviver, de vender o seu produto não só a uma fração ridiculamente baixa do seu custo, 

mas ao mesmo preço do produto adulterado ou a um preço apenas ligeiramente mais elevado. 

O leigo pode concluir que a solução reside em colocar o custo integral do jornal nos ombros do 

consumidor, aumentando os preços, como acontece com a maioria dos outros produtos. Isto 

não pode ser feito. Se um jornal com uma circulação de cem mil exemplares, vendidos a dois 

cêntimos a cópia, chegar à conclusão, dividindo o seu custo pela sua circulação, que os dois 

cêntimos representam apenas uma sétima parte da receita que necessita, não seria suficiente 

aumentar o seu preço para 14 cêntimos. Se o fizesse, teria sorte em manter 10 mil leitores. E, 

assim, teria de aumentar o preço para 1,40$ por exemplar. Se mantivesse 100 leitores, ainda 

teria sorte – e teria de aumentar o preço do exemplar para 140$. Ainda que conseguisse manter 

esta centena de leitores, teria falhado o objetivo do jornal – disseminar notícias rigorosas 

rapidamente para as massas. Mais, qualquer aumento geral no preço dos jornais tende a reduzir 

o número de jornais independentes e, por razões já apresentadas, isso é perigoso. 

Aumentar o preço não apresenta, por isso, nenhuma solução. Pelo contrário, o interesse público 

exige que o preço se mantenha inalterado e que o jornal com os padrões mais elevados e com 

o serviço de notícias mais alargado e imediato deva estar acessível a todos. As notícias são uma 

necessidade das pessoas e, como acontece com o pão, a água e a educação, a única forma de 

cada pessoa estar segura é mantendo o produto mais puro à disposição de todos. Como assunto 

de política pública, é essencial que o preço do jornal se mantenha significativamente abaixo do 

preço de custo. 

Além disso, o interesse geral é melhor servido se com dez cêntimos for possível comprar não 

um jornal, mas dez jornais. 

Assim sendo, o problema é vender o jornal por uma fração do seu custo e, ainda assim, conseguir 

lucrar legitimamente, de forma a permitir que o jornal seja financeiramente independente. Isto 

parece impossível de conseguir, mas pode ser feito e, de facto, já foi feito. E foi feito através da 

publicidade. Apesar de ser essencial que o jornal esteja livre da influência dos seus anunciantes 

de forma a ser independente, isto não significa necessariamente que a publicidade seja perigosa 
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para o jornal. Por um lado, receitas provenientes de um certo tipo de publicidade são 

suficientemente seguras para qualquer jornal. Por outro lado, já foi provado que é possível para 

um jornal atingir independência financeira através da força financeira proveniente das suas 

vendas de publicidade e através do poder e prestígio que alcançou pelos seus elevados padrões, 

a um ponto tal que os seus anunciantes, para continuarem os seus negócios, são forçados a 

comprar o seu espaço, quer gostem quer não. Em vez de o jornal ser dependente dos 

anunciantes, os anunciantes tornam-se dependentes do jornal. Contudo, a experiência 

demonstra que é muito difícil alcançar e manter independência financeira desta forma, mesmo 

naqueles países em que a publicidade se desenvolveu suficientemente para que isso seja, 

sequer, possível. Não há, certamente, nenhuma solução segura ou geral baseada apenas na 

publicidade. O melhor que podemos dizer é que, genericamente, quanto menor for a fração da 

receita que um jornal precisa de obter através da publicidade, mais seguro será para esse jornal 

receber receita dessa fonte. 

O problema pode, então, ser limitado para o encontrar do défice normal entre o custo de 

produção de um jornal e a receita obtida pela circulação e para aquilo que chamaremos aqui de 

publicidade segura, sem que tenha de subir os preços de qualquer um deles. 

O caminho para a solução reside, acreditamos, em abraçarmos a ideia que o mesmo interesse 

público que exige que o jornal seja vendido abaixo do preço de custo exige, do mesmo modo, 

que o jornal seja financeiramente livre. Em suma, o jornal é um servidor público. Se isso for 

verdade, o fardo que o leitor não assume quando compra o seu jornal deve recair sobre o 

contribuinte, como acontece com o custo da escola pública em que os filhos entram de forma 

“gratuita”. 

Se o princípio deve ser o mesmo para a escola e para o jornal, a sua aplicação tem de ser 

completamente diferente. Passar o fardo para o erário público como um assunto de interesse 

público não significa que o Estado deva suportar diretamente esse fardo, como acontece com as 

escolas, ou através de subsídios. Somos totalmente contra qualquer coisa deste género que 

tenda a dar ao Estado controlo sobre a imprensa. Seria muito melhor manter o sistema atual do 

que estabelecer qualquer sistema que pudesse permitir ao Estado exercer ainda mais pressão 

do que aquela que já exerce sobre um jornal. Os perigos de dar ao Estado qualquer controlo 

financeiro sobre a imprensa são demasiados óbvios para necessitarem de explicação. Dar esse 

tipo de controlo seria contrariar o interesse público que pretendemos exponenciar, 

nomeadamente pelo controlo da disseminação de notícias falsas através do apoio aos jornais 

para que estes sejam financeiramente livres e independentes, e isso significa, também, a 

independência do Estado. 

Existem outros serviços públicos que exigem um controlo central. Contudo, a imprensa é um 

caso único na medida em que o serviço que presta ao público depende diretamente do grau em 
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que está dividida em unidades independentes. Onde o problema com outros serviços é a 

centralização, o problema com a imprensa é assegurar a independência de cada jornal. 

Assim, o problema passa por ajudar os jornais a serem financeiramente livres, fazendo com que 

as pessoas paguem em impostos aquilo que não pagam quando compram o jornal, evitando o 

perigo do controlo do Estado sobre a imprensa. Trata-se de reduzir o custo da produção do jornal 

em vez de aumentar o custo do exemplar do jornal para o leitor. A experiência demonstra que 

existem várias formas de fazer com que parte do fardo possa ser passado de forma segura para 

o erário público. Alguns deles já estão a ser seguidos, ainda que timidamente. De facto, os 

jornais podem telegrafar notícias pelo menos a metade do preço normal. A maioria dos países 

permite que os jornais sejam distribuídos pelos serviços de correio a um preço especialmente 

baixo. Estes serviços são oferecidos à imprensa pelos Estados abaixo do preço de custo, o que 

significa que recaem sobre o erário público. Ainda assim, nenhuma destas benesses foi 

acompanhada pelo perigoso controlo da imprensa, graças ao facto de estas tarifas reduzidas 

estarem ao dispor de todos os jornais, indiscriminadamente. O único problema é este apoio não 

ser suficiente. As razões que permitem que a tarifa telegráfica para a imprensa funcione sugerem 

que a aplicação deste princípio seja significativamente estendida, tanto horizontal como 

verticalmente, e, claro, a toda a imprensa, com o objetivo de proporcionar apoio suficiente que 

permita aos jornais bem geridos viverem das receitas da sua circulação e de publicidade segura. 

O princípio seria estendido horizontalmente através de uma redução similar sobre outros itens 

que entram no custo da produção do jornal e, verticalmente, tornando essa redução muito maior. 

Se a tarifa da imprensa fosse, digamos, um décimo em vez de metade da tarifa normal, todos 

os jornais permaneceriam igualmente livres do controlo do Estado e ficariam mais livres dos 

perigos de controlo financeiro externo. 

Como exemplos de algumas das coisas que poderiam ser estudadas como forma de estender a 

elas o princípio da tarifa da imprensa, poderíamos citar: 

 

1. Todos os meios elétricos de transmissão de notícias, particularmente as tarifas de 

telefone e de telégrafo, de cabo ou sem fio, para longas distâncias; 

2. Tarifas de transporte de jornais, nacionais e internacionais, particularmente correio 

aéreo; 

3. Meios de transporte de jornalistas, por terra, mar ou ar, que impliquem um bilhete; 

4. Passaportes, cartões de identidade, etc.; 

5. Tarifas de transporte de papel de jornal, tintas e maquinaria; 

6. Deveres de alfândega para papel de jornal, tintas e maquinaria; 

7. Eletricidade para fábricas e escritórios de jornais; 

8. Impostos diretos. 
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Não queremos com isto dizer, claro está, que é necessário agir sobre todas estas alíneas. O 

objetivo seria transferir uma parte substancial do custo da produção do jornal para o erário 

público e poderia chegar-se à conclusão que isso seria mais facilmente atingido, na prática, 

através de uma maior redução num número mais pequeno de itens, em vez de uma menor 

redução sobre um número maior... 

 

Estas observações indiquem que este tipo de abordagem ao problema das notícias falsas leva-

nos a um vasto leque de possibilidades que necessitam de exploração. A sensatez de estender 

à imprensa taxas especiais relativas aos itens 1, 2, 3 e 4 que abordámos parece-nos de tal 

maneira evidente que as medidas que tenham de ser tomadas para as colocar em prática não 

deverão ser adiadas pelo estudo que requerem as nossas propostas como um todo. Para estas 

sugestões mais simples, uma ação rápida deve ser praticável. Assim, urgimos, particularmente, 

que o Conselho estabeleça uma redução substancial na taxa paga pela imprensa pelos despachos 

de notícias sobre a Liga que são transmitidos pelo serviço sem fios da própria Liga, e que a Liga 

recomende aos governos dos Estados membros da Liga que estão representados na Conferência 

Telegráfica de Madrid que considerem uma redução significativa na tarifa internacional da 

imprensa. 

Apesar de valiosa, esta redução teria pouco impacto no fardo do custo do jornal, visto que estes 

itens não representam uma grande proporção nas despesas da maioria dos jornais. A solução 

pode passar por uma ação mais abrangente e drástica. Instamos, seja como for, que a 

exploração do terreno seja, entretanto, iniciada com vista a uma solução geral do programa de 

ação. Assim sendo, sugerimos: 

 

I. A aceitação, como hipótese de trabalho, do princípio básico de que a forma de fomentar 

uma imprensa livre e independente financeiramente passa por estender o princípio da tarifa de 

imprensa de uma forma que continue a manter a imprensa livre de controlo governamental, 

transmitindo uma maior parte do custo do serviço público que é prestado pelo jornal para o 

erário público; 

II. O estabelecimento de um organismo imparcial para averiguação de factos, composto por 

especialistas independentes, para investigar e relatar sobre as melhores maneiras de aplicar 

este princípio... 

O leigo poderia recear que este plano tornasse o negócio dos jornais demasiado fácil e lucrativo. 

Porém, não existe perigo real que isso aconteça. Qualquer tendência gerada por este plano para 

tornar os jornais demasiado ricos seria contrariada em três maneiras: 

 

1. Não existe um negócio com uma tendência mais forte para reinvestir os lucros. Não há, 

em sítio nenhum, um negócio que se compare em importância com um jornal e onde tão 
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poucas fortunas tenham sido feitas – e alguns dos denominados milionários dos jornais 

fizeram as suas fortunas noutros lados e eram ainda mais ricos antes de entrarem no 

ramo da imprensa. Similarmente, não existe outra profissão, com exceção da dos 

professores, que seja tão distinguida como o jornalismo pela sua habilidade de atrair 

homens e para conseguir o seu serviço devotado sem o incentivo de grandes 

recompensas financeiras. Muitos homens fizeram fortunas na advocacia, medicina ou 

engenharia, mas poucos entraram nas classes mais afluentes através dos lucros retirados 

da profissão do jornalismo. 

Quanto aos poucos homens que fizeram fortuna no negócio dos jornais, todos eles foram 

distinguidos pela proporção dos lucros que usaram para melhorar os padrões dos seus 

jornais quanto à qualidade e quantidade de notícias. Nenhum jornalista contrariaria o 

encorajamento desta tendência e qualquer perigo de os jornais se tornarem demasiado 

ricos seria reprimido pela imposição de impostos sobre os lucros acima de, por exemplo, 

seis ou oito por cento. Isto levaria, certamente, a que os lucros fossem utilizados para 

melhorar as condições de trabalho, para aumentar salários ou para formar especialistas 

em diversos géneros de notícias, como notícias científicas ou diplomáticas, estendendo o 

serviço de notícias, desenvolvendo as formas de detetar e corrigir erros – ou seja, os 

lucros seriam usados em diversas formas de eliminar notícias falsas.  

 

A alusão aos salários merece mais comentários. Muitos jornalistas recebem, agora, baixos 

salários, principalmente por existir tão pouco dinheiro no negócio dos jornais sob o 

presente sistema. E isto é perigoso, devido ao importante papel desempenhados pelos 

jornalistas nos jornais. O perigo, porém, não é o da venalidade, como muitos poderiam 

pensar, mas sim do facto dos jornalistas, quando pagos miseravelmente, terem poucas 

hipóteses de desempenhar bem e cuidadosamente o trabalho que o interesse geral exige. 

 

É muito difícil, por exemplo, resumir um debate internacional de 25 mil palavras de forma 

precisa, justa, que cubra todos os pontos de vista, de uma forma interessante e 

inteligente para leitores distantes, e, tudo isto, em apenas 500 palavras. Requere 

experiência e treino técnicos, mas pressupõe também prazer no estudo necessário para 

que se tenham as bases requeridas para a compreensão da matéria em causa. O 

jornalista deveria conseguir receber de tal trabalho o necessário para viver. Todavia, 

muitos jornalistas recebem tão pouco que se veem obrigados a fazer dois ou três 

reportagens sobre o mesmo assunto para jornais em diferentes locais e a escrever artigos 

sobre vários outros temas, “triturando” assim todos os dias. Esta não é, claramente, a 

forma de encorajar notícias rigorosas sobre assuntos delicados; mas a culpa não é dos 

jornalistas mal pagos, porque o jornalista não tem como fazer o seu trabalho com os 
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padrões de qualidade que gostaria. Quanto mais sabemos sobre as limitações a que estão 

sujeitos os jornalistas, mais ficamos maravilhados com rigor da imprensa e não com os 

seus erros. 

 

Tornar os jornais mais rentáveis é ajudar a acabar com os malefícios do jornalismo mal 

pago. Os nossos oito itens (impostos diretos) sugerem uma forma mais direta de 

melhorar os padrões da imprensa, atacando estes males nos países onde isso é mais 

necessário. Nesses países, é provável que o imposto sobre o rendimento comece num 

nível muito baixo. Ao isentar deste imposto todos os jornalistas com um rendimento que 

seja, por exemplo, menos do dobro do patamar mínimo para a isenção do imposto e/ou 

reduzir esta taxa para, digamos, cinquenta por cento nas categorias mais baixas, um país 

pode conseguir um aumento no rendimento líquido dos jornalistas mais mal pagos, sem 

aumentar o custo da produção dos jornais. Isto seria, sem dúvida, uma forma de 

transferir o fardo para o erário público. 

 

2. Qualquer perigo de os jornais se tornarem demasiado ricos seria contrariado pela sua 

tendência de aumentar os seus padrões de publicidade, à medida que a sua dependência 

em anunciantes individuais diminui; se olharmos à nossa volta, apercebemo-nos que, de 

uma forma geral, o tipo de publicidade que um jornal aceita é um bom indicador da sua 

capacidade financeira. Por outras palavras, um jornal com boa saúde financeira tende a 

rejeitar voluntariamente publicidade dúbia ou objetável que se pode encontrar em jornais 

financeiramente mais fracos. Para citar apenas um exemplo, um certo jornal, conhecido 

pelo seu poderio financeiro, alcançado por meios puramente jornalísticos, chegou ao 

ponto de atribuir recompensas aos seus funcionários que impediram a publicação de 

anúncios publicitários dúbios ou fraudulentos no jornal. 

 

Mais, o ideal de qualquer verdadeiro homem dos jornais é estar numa posição de 

segurança tal em que se possa dar ao luxo de dizer aos seus anunciantes para irem para 

o diabo com os seus anúncios se não gostarem da política do jornal ou se quiserem 

comprar publicidade com a contingência, direta ou indireta, de interferirem na publicação 

ou omissão de certas notícias. Frequentemente, rejeitam anúncios publicitários quando 

não estão em posição de o fazer em segurança. Obviamente, quanto menor for a 

percentagem da sua receita que qualquer jornal tenha de obter a partir da publicidade, 

mais perto ficará de atingir este ideal; além disso, quanto mais publicidade o jornal 

rejeitar ou perder, menor será o perigo de ter falsidades a serem publicadas nas notícias 

ou nas colunas de publicidade do jornal e menor a probabilidade de o jornal se tornar 

demasiado rico. 



 
 

 

 

82 

 

3. Finalmente, se, mesmo assim, os lucros dos jornais tendessem a tornar-se demasiado 

altos ou fáceis de obter sob este plano, isso resultaria simplesmente no encorajamento 

do estabelecimento de mais jornais em cada cidade. Isto seria uma grande vantagem, 

porque, como referimos, aumentar o número de jornais independentes significa aumentar 

a sua diversidade e de dar à verdade uma maior probabilidade de se tornar conhecida e 

reconhecida. Por este ponto de vista, a importância das nossas propostas não pode ser 

demasiado sublinhada, nem podemos deixar de salientar o risco que vemos na presente 

tendência de diminuição do número de jornais em cada cidade – uma tendência que está 

diretamente relacionada com o elevado custo de produção de um jornal debaixo do 

sistema atual. Não existe o perigo de surgirem demasiados jornais, mais não seja pela 

seguinte razão: quanto mais rentável se tornar o negócio dos jornais sob um plano deste 

género, mais jornais serão criados. Consequentemente, o aumento da competição levará 

à redução da circulação e das receitas de publicidade daqueles com grandes lucros, ao 

mesmo tempo que desencorajará a fundação de mais jornais. Assim, o equilíbrio seria 

rapidamente restaurado, com a cidade a ser beneficiada com a existência de mais jornais 

do que anteriormente. Similarmente, o risco de os jornais se tornarem demasiado 

grandes ou demasiado poderosos seria limitado pela forma como este plano encoraja a 

criação de muitos e pequenos jornais. 

Em conexão com a questão geral das salvaguardas, não podemos salientar demasiado 

que um elemento indispensável no princípio das tarifas de imprensa, como as 

concebemos, é o de que essa tarifa tem de ser atribuída a todos jornais, sem distinção 

sobre o seu carácter ou política. Apenas esta salvaguarda permite que a transferência 

seja feita sem o risco de existir controlo governamental sobre a imprensa... 

 

Para concluir este tema, podemos referir brevemente duas possíveis objeções à nossa proposta. 

Pode-se argumentar que certos jornais que aparentam ser financeiramente independentes não 

possuem padrões tão elevados como outros que são financeiramente mais fracos. É verdade que 

não há forma de garantir que uma grande extensão das tarifas de imprensa irá melhorar os 

padrões de todos os jornais de forma igual ou acabar com todas as notícias falsas. Nada o pode 

fazer. O melhor que podemos esperar é atingir melhorias de uma forma ampla e conseguir um 

avanço relativamente à situação atual. A única forma rigorosa de procurar provas disto é 

comparar não os padrões de jornais individuais aqui e ali, mas sim os padrões da imprensa como 

um todo nos países onde ela é menos livre, financeiramente ou de outra forma, com os padrões 

da imprensa em países onde ela alcançou maior independência. Tais comparações deverão não 

deixar dúvidas de que a melhor forma de aumentar a falsidade passa por diminuir a liberdade e 

a independência da imprensa, e de que a forma mais segura de diminuir a falsidade é aumentar 
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o número de jornais autónomos.  Se, ainda assim, persistirem dúvidas, consultemos esses 

mesmos jornais que, apesar de fracos financeiramente, têm altos padrões de notícias e 

perceberemos que esses jornais acreditariam que os seus padrões seriam ainda mais elevados 

se contassem com um maior poderio financeiro. 

Finalmente, poderá argumentar-se que uma transferência tão substancial custaria demasiado. 

Fundamentações desse género são infundadas e devem-se, simplesmente, a falta de 

imaginação. Que ninguém volte a pensar que tudo o que paga pelo seu jornal é o dinheiro que 

coloca no balcão da papelaria, dinheiro esse que cobre apenas uma pequena parte do custo de 

uma cópia. Não existe maneira de receber algo em troca de nada, mesmo nos jornais – existe 

apenas essa ilusão. O que o leitor não paga diretamente pelo seu jornal, paga indiretamente, 

muitas vezes e de muitas formas, no preço de outros bens que compra, em maus e corruptos 

governos, na preparação e no combate de guerras de todos os tipos (financeira, económica e 

homicida). É muito mais barato pagar esse custo indireto através de impostos, se isso for feito 

de forma aberta e de modo a fomentar uma imprensa independente. Isto não é apenas porque 

apenas uma pequena parte do que o mundo gasta agora em guerra seria necessária para libertar 

a imprensa. É porque não pode nunca existir uma economia, mesmo para o mais pobre dos 

homens, onde é o ladrão que alimenta o cão de guarda. 

 

Providenciar livre acesso às notícias é, claramente, apoiar o rigor e combater as notícias falsas. 

Isso facilita a obtenção de relatos de testemunhas oculares treinadas; elimina a necessidade de 

os jornalistas terem de depender de fontes que têm, muitas vezes, de permanecer secretas e o 

perigo de essas fontes enganarem o jornalista que nelas confia. Também reduz a um mínimo a 

influência dos jornalistas impostores que disseminam, de forma deliberada e maliciosa, notícias 

falsas, já que o seu relato passa a ser sujeito ao controlo da massa de jornalistas honestos. É 

tão evidente que é favorável ao interesse geral que os jornalistas devem ter acesso livre às 

notícias que isso nem deveria ser necessário afirmar. Ainda assim, a melhor evidência disto é o 

histórico sobre esta matéria que demonstra que o mundo apenas pode confiar nos jornalistas 

para combater, sempre, as notícias falsas. 

Às custas do jornalista e, frequentemente, sob grande dificuldade ou perigo para o próprio 

jornalista, a imprensa procurou, ao longo da história, disseminar os relatos de testemunhas 

oculares (se possível, por testemunhas treinadas) de cada evento, muitas vezes indo mesmo 

além da sua capacidade financeira ou poder político. Assim, a imprensa, outrora dependente do 

“ouvir dizer” ou contos de viajantes para notícias do exterior, desenvolveu, a partir do seu 

próprio desejo de contar a verdade, uma vasta rede de testemunhas treinadas, espalhadas por 

todo o mundo, e com quem se pode contar para realizar todos os esforços para presenciar 

pessoalmente o evento – fogos, cheias, motins, batalhas, pragas conferências ou investigações 

– ou, se tal não for possível, conseguir a segunda melhor hipótese: recolher, comparar e 
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examinar com cuidado os relatos daqueles que falaram com os sujeitos das notícias ou 

testemunhas oculares. É fácil de perceber que quanto mais forte financeiramente for o jornal, 

mais gastará para ter os seus próprios correspondentes espalhados pelo mundo. 

Até agora, os assuntos de governação que foram abertos ao público, foram-no devido, 

principalmente, à vontade insistente dos jornalistas verem e ouvirem eles próprios. Isso foi 

conseguido, a maior parte das vezes, contra a forte oposição do órgão governamental e face à 

apatia do público geral. Quase toda a gente concorda agora que a liberdade da imprensa é do 

interesse de todos. Contudo, quantos não jornalistas ou escritores foram aprisionados, mutilados 

ou queimados para dar à humanidade esta dádiva? 

O mesmo aconteceu relativamente à publicitação dos assuntos governamentais. Ninguém 

imaginaria agora que um parlamento pudesse reunir em segredo. Porém, essa prática foi 

sugerida pelos membros do parlamento britânico, aceite pelo público e rejeitada depois de uma 

árdua luta, originada pelos ataques da imprensa.  Todas as razões apresentadas para tratar 

assuntos de interesse nacional em segredo foram mais tarde apresentadas para mostrar que 

seria fatal tratar assuntos internacionais em público. 

Apesar de todo o descrédito que recaiu sobre a diplomacia secreta por esta ter levado a um 

holocausto provocado por um mundo de olhos vendados e de todo o fervor a favor de convénios 

abertos, os Governos, quando desenharam, em segredo, a Convenção da Liga das Nações, não 

deixaram estabelecido que as suas reuniões seriam públicas. Quando esta Liga teve início, 

apenas há doze anos atrás, todas as suas reuniões eram secretas. A publicitação sobre esta 

instituição que existe agora foi conseguida porque a imprensa esteve sempre presente e insistiu 

em ver e ouvir em primeira mão o que reportava. Recordamos com orgulho que um dos primeiros 

atos da nossa associação foi enviar o seu primeiro presidente e secretário-geral ao Conselho 

para insistir que as reuniões da Liga fossem abertas à imprensa. Foi, é e sempre será (porque 

está embutido no espírito do jornalista de cada país) a política da International Association of 

Journalists Accredited to the League of Nations fazer tudo o que puder para permitir que os 

jornalistas, sejam membros ou não da associação, vejam e ouçam por eles próprios o que 

transpira de qualquer reunião da Liga que tenham de reportar. 

Todos preferem ouvir as notícias a partir da testemunha ocular; todos exigem (e por uma 

ninharia) a verdade sobre qualquer assunto em qualquer lugar, no próprio dia, no jornal do dia 

e, ainda assim, a imprensa teve sempre de lutar contra qualquer membro da sua vasta 

circunscrição – oficiais, homens de negócios, financiadores, etc. – apenas para ser capaz de 

testemunhar diretamente o que realmente se passa em cada domínio. A imprensa possui o nobre 

histórico de ter sido respondido “presente” quando foi convidada para testemunhar em primeira 

mão um evento importante – fosse do ar no Polo Norte ou a pé na África profunda, no meio de 

um tiroteio ou de trabalhos estéreis. A imprensa foi, muitas vezes, barrada à entrada, mas nunca 

se recusou a entrar...  
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A [Primeira] Grande Guerra foi ou não o período onde mais se disseminaram as notícias falsas, 

precisamente o período em que os governos gozaram do maior controlo sobre a imprensa e em 

que os jornalistas foram menos livres do que nunca?  

É ou não verdade que os padrões gerais da imprensa e, em especial o seu rigor e o seu tom 

quando lidam com assuntos internacionais, são mais elevados quando os jornais são mais livres 

e mais financeiramente independentes e quando mais estão nas mãos de jornalistas 

profissionais? 

Subiram ou não os padrões dos jornais quando foi mais livre o acesso às notícias? 

Para nós, não pode existir hesitação. Não existe nenhuma garantia de que o problema das 

notícias falsas pode ser resolvido por tentativas negativas de punir aqueles que, em 90% dos 

casos, são as vítimas de um sistema pouco rigoroso. Existem todas as garantias que a solução 

reside em libertar positivamente os elementos férteis e as forças básicas que perseguem a 

verdade. O problema das notícias falsas não é um problema de restrição, mas sim de libertação 

da imprensa. 

 

 

Este artigo foi escrito como um relatório para a Liga das Nações em nome da International 

Association of Journalistas Accredited to the League Of Nations. Clarenke K. Streit foi presidente 

desta associação entre 1931 e 1932. O relatório foi publicado pela Liga das Nações com data de 

1 de Novembro de 1932. 

No ano seguinte, o relatório foi traduzido para francês e publicado num panfleto sob o título 

“Comment combattre fausses nouvelles”. O artigo suscitou grande interesse entre os delegados 

da Liga e foi objeto de debate na 13ª Assembleia, em Setembro de 1932. Clarence K. Streit é 

(e era na altura em que escreveu o relatório) correspondente em Genebra do New York Times. 
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