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RESUMO 

 

O trabalho procura retratar o jornalismo opinativo em quatro épocas diferentes, marcadas por 
fatos sócio-políticos e econômicos significativos para o país: a instituição do AI5, em 1968; 
as eleições de 1985; o impeachment de Fernando Collor de Mello, em 1992; e as eleições 
municipais de Santa Maria, em 2008. A pesquisa pretende entender como o jornalismo 
opinativo contribuiu em períodos em que a sociedade se mobilizou por uma causa ou um 
ideal. Bem como, compreender de que forma escritores destas quatro épocas deixaram 
transparecer seus pontos de vista e como foram utilizados os espaços de opinião do jornal A 
Razão, para que se pudesse expressar os fatos. Focando épocas em que o Brasil foi para rua 
lutar por ideais, daí a pesquisa busca perceber como tudo isso ficou, ou se ficou, evidenciado 
na mídia através do jornalismo opinativo. Partiu-se das premissas de que, estudar história e 
mídia, relendo o passado, retrata uma preocupação com o futuro e que é na opinião que 
transparecem os desabafos da sociedade. O presente trabalho preocupa-se com a memória e 
com o futuro do jornalismo brasileiro, tanto em tempo de censura, como em épocas 
democráticas.  
 

Palavras - chave: Democracia. Jornalismo opinativo. Jornal A Razão, história oral  

 

 

ABSTRATC:  

The work portrays the opinionated journalism through four different seasons, which were 
marked by facts social-political-economic that have happened in Brazil: the institution of AI5 
in 1968, the elections of 1985, the impeachment of Collor in 1992 and city hall elections in 
Santa Maria in 2008. The research is an analysis to understand how opinionated journalism 
has at times that the society is mobilized for a cause or an ideal. The work also aims to 
understand how the writers of those four seasons let be visible in the press these cases and 
also as it used the spaces of opinion of the newspaper A Razão for it to express themselves. In 
times that the "Brazil" was to street fight for civil rights, the search will understand how 
everything was and, if that was evidenced in the media, through the opinionated journalism. 
Studying history and media, portrays a concern for the future and is reflected in the opinion 
off the society. This work is concerned with memory and the future of Brazilian journalism, 
both in times of censorship, as in democratic times. 
 
 

Key - words: Democracy. News poll. News A Razão, oral history 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho tem por objetivo estudar a opinião no jornalismo de forma gradual, em 

quatro épocas distintas: 1968 com a instituição do AI5; 1985 e as eleições diretas; 1992 e o 

impeachment de Fernando Collor de Mello; 2008 e as eleições municipais. O objeto de estudo 

é o jornal A Razão de Santa Maria-RS. Sabe-se que, o jornalismo nasceu da opinião e de 

jornais alternativos que, queriam expor suas idéias de uma forma anônima e impositiva. 

Desde aí, o jornalismo opinativo começou a tomar forma e ganhar espaços nos periódicos que 

nasciam. Dentro deste paralelo de anos e acontecimentos, a pesquisa concentra-se em 

entender como o jornalismo opinativo mudou, em que mudou, quais espaços eram e são 

reservados a essa categoria. Isso tudo, sempre baseado na história oral, constituída por 

intermédio de fontes que escreveram e ou ainda escrevem para o jornal A Razão. 

A história oral foi usada para fazer uma análise baseada no relato contextualizado das 

fontes, para que se pudesse entender como eram e como são utilizados os espaços de opinião 

antes e agora,  também para buscar o entendimento de todo o processo produtivo. Assim, foi 

possível entender as diferenças e comparar as mudanças nas quatro épocas estudadas. O 

trabalho tem o objetivo de estudar uma das categorias mais importantes da história do 

jornalismo. E com isso, não deixar morrer a história de quem viveu naquela época. Por isso, a  

pesquisa é baseada no relato e na memória das fontes. 

Outro objetivo é buscar entender através da história oral, com uma análise criteriosa 

das entrevistas, qual é o espaço do jornalismo opinativo hoje no Jornal A Razão. É suficiente? 

É de qualidade? Por que o jornalismo opinativo de hoje tem o espaço que tem? Foi uma 

conquista ou uma perda? A censura muda o jeito de escrever de um cronista ou articulista? 

Será que a liberdade de imprensa conquistada com as eleições diretas, foi suficiente para 

libertar os articulistas de um regime ditatorial de 20 anos?  

As perguntas serão respondidas através da análise das entrevistas e também pelas 

próprias fontes. O jornalismo opinativo é, uma categoria vista por muitos autores com 

cuidado. As crônicas são consideradas por alguns, um gênero literário, mas outros 

reconhecem o texto como jornalístico. O artigo, outro gênero estudado aqui, é um dos textos 

mais populares do jornalismo opinativo e tem sua história baseada em grandes escritores, nem 

sempre jornalistas.  

A pesquisa faz um apanhado teórico do jornalismo opinativo e dos fatos sóciopolítico 

que aconteceram nas épocas estudadas. Em 1968, o trabalho procura entender o contexto em  
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que viviam os escritores da época, censurados ou não. Tudo era infinitamente diferente 

naquela época e isso refletia nos textos opinativos escritos por respeitados colaboradores do 

jornal. 

Em 1985, a opinião já era tratada com mais liberdade e o grande acontecimento da 

época foram as eleições que tinham civis como candidatos. Os textos opinativos, muitas vezes 

refletiam o que os autores pensavam, mas nem sempre isso era prioridade.  

Com a primeira eleição direta já estabelecida no Brasil, 1992 entra no cenário sócio-

político do Brasil e fica marcado pelo primeiro e único impeachment de um presidente, 

Fernando Collor de Mello. Isso interfere na rotina de um jornal? Como este tema era tratado 

nos artigos e crônicas. Havia ou não, uma relação de co-responsabilidade dos autores com 

estes temas?  

O ano de 2008 foi apenas mais um no parâmetro democrático, mas que marcou por 

uma disputa eleitoral polarizada e trouxe reflexos para a o leitor que procura no jornal a 

informação, acima de tudo. 

É com estes critérios de base que o trabalho se propõe a estudar o jornalismo 

opinativo. Buscou-se, compreender idéias manifestadas e, prioritariamente, respeitar as 

especificidades das fontes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 A OPINIÃO NO JORNALISMO BRASILEIRO 

 

 As primeiras manifestações do jornalismo que circulavam escassamente, no Brasil nos 

séculos XV e XVI, atendiam aos governantes e as classes mais poderosas da sociedade, mas 

nem por isso deixava de agregar responsabilidade social e de informação. O jornalismo tem 

raízes opinativas, nasceu em forma de opinião, a imprensa foi o único canal de expressão 

jornalística durante os séculos XVII, XVIII e XIX. Isto mostra que, a opinião no jornalismo 

brasileiro veio antes do jornalismo informativo e antes mesmo de se pensar em fazer jornais, 

com notícia de maneira informativa, eram distribuídos folhetos opinativos. Este era o 

jornalismo alternativo, que se considerava independente, sem envolvimento com grandes 

empresas. Um jornalismo feito por jovens intelectuais, que contestavam ou apoiavam uma 

causa.   

 Os jornais que circulavam até o final do século XIX, eram produzidos quase que 

exclusivamente por uma só pessoa, por isso, com características autorais. Estes jornais 

construíram a história da imprensa brasileira, usando em geral as charges e o humor para 

passar suas mensagens. Todavia, desenvolveu um espírito crítico na sociedade do século XIX 

e XX. Segundo Sodré (1999), a temática política foi a essência nascente do Jornalismo 

Brasileiro. Muitos jornais surgiram e se estabeleceram para defender e propagar ideais. 

Segundo Gomes (2003), o jornalismo tem uma origem panfletária, que conclama à ação 

política, que congrega em torno de ideais e mobiliza em direção a lutas e ainda muitas vezes, 

é movido pela posição ideológica de uma empresa jornalística.  

       A política é eminente ao surgimento do jornalismo. As primeiras publicações ou 

eram de origem clandestina, panfletária que atacavam o governo, ou eram das elites ou feitos 

de notícias externas, que provinham de outros lugares, a fim de abafar as mazelas dos 

governantes, em forma de propaganda (MELLO, 1985). Com o fim da censura prévia, o 

jornalismo continuou sendo uma atividade comprometida com o exercício do poder público e 

nesses primeiros momentos se caracterizou como opinativo. 

     O jornalismo opinativo caracteriza-se por sua forma abrangente, pois, seus textos 

agregam assuntos de todas as áreas. A ideologia de cada autor colocada no texto, tem 

pressupostos e também intenções que possuem fundo formador de opinião (REY, 2002). A 

opinião de cada autor, colocada nos textos, atribui valor ao fato que está em discussão e  
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constitui um mecanismo ideológico, sempre atendendo as características do atual e do novo 

(MELLO, 2003). A opinião reage diante das notícias, tem um papel de orientar e influenciar o 

público leitor, pois, já nasceu ancorado no poder, para repassar seus atos e ideologias para a 

população (REGO, 2007). 

 
O jornalismo tem entre outras uma origem panfletária que conclamam à ação 
política, que congrega em torno de ideais e mobiliza em direção à lutas. Se ele 
conserva esta veia, ainda que muitas vezes só insinuada pela posição ideológica das 
empresas jornalísticas, ela se revela no que aparece como evidente marca das 
últimas décadas: a visada da crítica, da denúncia, da vigilância, do apelo á justiça 
que lhe é vital (GOMES, 2003, p. 15). 

 

 Quanto aos gêneros jornalísticos colocados por Mello (2003), torna-se importante 

fazer a diferenciação que o autor propõe sobre jornalismo informativo, que abrange a nota, 

notícia, reportagem, entrevista; e do opinativo que agrega o editorial, comentário, artigo, 

resenha ou crítica, coluna, crônica, caricatura, carta. Cabe aqui, fazer uma classificação para 

explicar cada gênero de opinião e suas colaborações dentro do jornal.   

 Para compreender o jornalismo, tornou-se necessário o estudo de suas categorias e 

gêneros, no intuito de entender, indagar, buscar identidades e fazer comparações do mesmo. 

O jornalismo brasileiro é o resultado de um conjunto de motivações sociais. O modelo desta 

profissão no Brasil, tem sua morfologia própria, criativamente brasileira, desvencilhando-se 

de sua colonização. Não vemos traços do jornalismo português aqui no Brasil, pelo contrário, 

tem muito mais características agregadas dos franceses e norte-americanos, apesar de não se 

constituir uma cópia direta (MELLO, 1985). 

O jornalismo é um fenômeno universal, mas suas raízes são européias. Entender as 
manifestações que floresceram nos territórios onde essa inovação cultural se deu 
pela ação dos colonizadores, implica em resgatar os traços originais que 
permaneceram e vislumbraram as transformações determinadas por contingências 
históricas (MELLO,1985, p. 131). 

  

 O editorial tem o intuito de expressar a opinião oficial da empresa jornalística, 

comentando os fatos de maior expressão do momento. Mas, Mello (1985) afirma que, esta 

categoria precisa ser mais bem delimitada, pois, pode também representar a opinião de  

diferentes grupos da própria organização. O seu perfil é, por muitas vezes contraditório e 

abrange uma teia de articulações políticas. Este gênero persiste em temas políticos, 

econômicos e administrativos, mesmo que fale de educação, saúde e trabalhos, estes assuntos  
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estarão sempre ligados a órgãos governamentais. As características que abrangem o editorial 

são: impessoalidade - como é a opinião de um grupo, não tem assinatura e portanto não pode 

ser escrita nem na primeira e nem segunda pessoa  - topicalidade  - trata de um tema bem 

delimitado - condensabilidade - poucas idéias, mas bem afirmadas - plasticidade - texto 

flexível. O gênero tem seu maior espaço no jornal impresso, pois, a televisão e o rádio não 

comportam muitas de suas características.  

 O comentário tem suas características centradas em que o escreve. É redigido muitas 

vezes por alguém de alta bagagem cultural, geralmente um jornalista que, mais do que 

acompanhar os fatos, analisa-os, busca outras informações e está sempre atento aos 

desdobramentos dos fatos. Mas, mesmo um especialista na área, o comentarista, não é um 

julgador, um juiz, mas sim, alguém que argumenta suas proposições e as alia  ao fato - é um 

analista (Mello, 1985). A opinião de quem comenta, muitas vezes é percebida com um 

raciocínio feito em cima de suas argumentações. Uma das maiores características deste 

gênero, é a continuidade. Um comentarista submete-se a falar sobre algo que está 

acontecendo e a estruturação do comentário se dá em sintetizar o fato e argumentá-lo. Ao 

contrário do editorial, é no rádio e na televisão que o comentário tem mais espaço. Pouco é 

visto no jornal impresso diário. Os temas abordados são apenas os de política, economia e 

esportes, mas, existe ainda preocupação com problemas sociais (custo de vida, saúde, 

habitação, etc). 

 O artigo, segundo Mello (2003), tem um papel bastante significativo na imprensa 

brasileira, pois, vai além da moldura de informação que um jornal se propõe  e dinamiza a 

rotina e a vida do mesmo. Buscam também outros ângulos, outras versões que complementam 

a simplicidade da notícia. Além disso, democratiza a opinião no jornalismo e permite que, 

lideranças emergentes tenham acesso ao veículo de comunicação, já que, muitas vezes é 

escrito por colaboradores do jornal. Mas, isso depende da linha editorial do veículo e do 

envolvimento da sociedade com os problemas nacionais. E ainda leva-se em conta o tema dos 

textos que devem ser relacionados (Mello, 2003). O artigo é composto de título, introdução, 

discussão, argumentação e conclusão e esse gênero ainda é peculiar do jornalismo impresso e 

pouco aparece no rádio ou na TV brasileira.  

 A resenha ou crítica, nasceu com os intelectuais que apreciavam elementos culturais da 

sociedade. O objeto resenhado pode ser de qualquer natureza, filme, peças de teatro, jogos de  

futebol entre outros. É um texto que precisa apresentar o maior numero de informações, uma  
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abordagem critica e de relações intertextuais,  que darão ao leitor os requisitos mínimos para 

que ele se oriente quanto ao grau de interesse do texto-base. Os críticos são pessoas medianas, 

que conhecem o assunto a ser tratado, orientam o público, explicam e esclarecem sobre os 

produtos da indústria cultural. Seus temas ficam em torno da música, das artes plásticas, 

teatro, danças, etc (Mello, 1985).  

 A coluna ganhou este nome por ter começado a inserir-se nos jornais com uma forma 

vertical. Trata-se de uma mistura de informação e opinião, que tem agilidade e abrangência. 

O colunista tem o espaço dos bastidores da notícia, traz novos fatos “coloca lenha na 

fogueira”, julga-os e antecipa os assuntos de outras editorias. Além disso, este gênero está 

diretamente ligado ao seu redator, que coloca toda sua pessoalidade no texto. A coluna é uma 

seção que, com sutileza ou ostensividade demonstra sua opinião, que às vezes fica clara só 

pela seleção dos fatos.  

 A crônica é um gênero que tem raízes literárias, surgiu como folhetim. Tem um relato 

poético da informação, narrada de forma cronológica e geralmente tem um espaço semanal no 

jornal impresso. “A crônica moderna agora está em torno da atualidade, captando com 

argúcia e sensibilidade o dinamismo da notícia que permeia toda a produção jornalística” 

(Mello,1985, p. 115). A figura do cronista configura uma pessoa ligada a consciência poética 

da atualidade. As maiores características deste gênero, segundo Mello (1985) são: fidelidade 

ao cotidiano com análise das temáticas do dia-a-dia e crítica social tomando partido das 

preocupações do homem. Nas classificações brasileiras sobre este gênero, poucos autores 

classificam a crônica como gênero jornalístico. Um deles é Luiz Beltrão, por acreditar que, a 

mesma baseia-se nos fatos da atualidade, do cotidiano de um jornal e preenche as 

características básicas como, atualidade, oportunidade e difusão coletiva (Mello, 1985). A 

figura do cronista é a de, um hábil domador das palavras que apresentam uma narrativa muito 

difícil de ser escrita.  

 A caricatura ou charge é o gênero que expressa opinião, com a incorporação da 

imagem e se alastra para o público que olha mais rapidamente para o jornal, mas gosta de 

ficar sabendo o que acontece. A finalidade da caricatura é, representar o humor de forma 

satírica ou humorística e agregar juízo de valor. Ela surge no Brasil, devido ao avanço 

tecnológico que permite a reprodução gráfica. A caricatura foi usada para exprimir suas 

emoções, pontos de vista e reivindicações e se constitui como um espaço democrático (Mello,  

1985).  Mello (2003), propõe uma diferenciação entre charge, caricatura e cartoon. A primeira  
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se refere ao retrato humano e de objetos, que tem a finalidade de provocar risos e ironizar; a 

segunda requer um fato e propõe uma crítica humorista, pode ter texto e imagem; e por último 

o cartoon, que é uma análise que não insere personagens reais, mas satiriza através da fantasia 

e das cores.  

 Por último, Mello expõe as características da carta. Segundo ele, este gênero eleva-se a 

alto grau de importância quando se pensa no leitor como fonte essencial para a imprensa.   

 A carta é utilizada pelo leitor para exprimir suas emoções, pontos de vista e 

reivindicações e se constitui como um espaço democrático (Mello, 1985). Geralmente, quem 

ocupa os espaços das sessões de cartas são: autoridades (que querem louvar e ressaltar 

informações), perfeccionistas (leitores atentos que não deixam passar nenhum erro do jornal), 

lesados (que consideram-se prejudicados de alguma forma e vêem no jornal uma forma de 

justiça e os anônimos (pessoas sem coragem de assumir suas posições, mas que querem de 

qualquer maneira verem suas opiniões publicadas).  

 Para Rey (2002), o jornalismo opinativo é muito mais que uma questão de 

espacialidade, de páginas destinadas a peças com características diferentes da notícia e da 

reportagem. O autor coloca  a opinião como dimensional , mas sobretudo com o diferencial 

de conteúdo e de crítica .  

 
 Há no jornalismo uma dimensão opinativa, a qual por seus pressupostos, intenções 
e objetivos, distancia-se sobremaneira da dimensão informativa, impondo-se sim, 
como gênero nobre por sua essência formadora de opinião, ou de assentadora de 
opiniões já formadas, dentro de uma visão contemporânea ou pós-moderna ao gosto 
de raros autores, de fixação da agenda, que não contempla apenas a informação, mas 
que se espraia também sobre a opinião ( REY, 2002, p. 60). 

 

O mesmo autor ainda coloca o jornalismo opinativo como uma narração onde há 

exposição do tema, complicação, clímax e desfecho. A opinião, para Rey, se define como: 

modo de ver e pensar, idéia ou princípio, doutrina, idéia sem fundamento ou presunção, 

atribuição de caráter e de verdade, sendo que, aproxima-se da tarefa de informar. Ele afirma 

que, não se pode esquecer que os jornais nasceram da opinião e não da informação.  A carga 

doutrinária que o jornalismo de opinião possui, é o que mais o diferencia da notícia. O 

editorial é historicamente o mais expressivo gênero de opinião. Nas suas relações sociedade-

poder, concede ao jornalismo a condição de maior responsabilidade na hierarquia das 

categorias jornalísticas.  

 

 



 
 
 
 
 

 

                                                

2.2 DITADURA MILITAR E A CENSURA NO JORNALISMO   

  

O jornalismo impresso nasceu com a censura. Em 1808, Pasquins e gazetas deram 

início a imprensa escrita  no Brasil. E foi só em 1821, que João VI aboliu a censura prévia e 

regulou a liberdade de imprensa, isso não acabou com a censura, mas mudou as formas de 

exercê-la.  

Não foi só no seu início ou  nós séculos passados que o jornalismo conviveu com a 

censura. O então presidente  Getúlio Vargas, que governou de 1930 a 1954,  instalou, no 

período do Estado Novo,  dentro do governo, o Departamento de Imprensa e Propaganda, , 

que centralizava informações e controlava as funções dos censores em todas manifestações 

culturais e também sobre as notícias que saíam na mídia.  Ainda no mesmo século, o Brasil é 

tomado pelos militares, o golpe de 1964, viria a mudar o destino da política, da economia, da 

sociedade e da imprensa brasileira.  

Em 31 de março de 1964, o governo de João Goulart, não conseguiu se opor  ao golpe 

do exército brasileiro e foi tomado por eles. Assim, começava uma era que parecia branda, 

com o primeiro presidente, o Marechal Humberto de Alencar Castello Branco, que assumiu 

em 11 de abril do mesmo ano cujo mandato foi até 1967. Ano este que, entra na presidência o 

gaúcho Arthur da Costa e Silva e a ditadura se consolida. Pois, o presidente instaura em 13 de 

dezembro de 1968, o mais duro e inflexível ato institucional, o - AI5. O ato fechou o 

congresso nacional, restringiu os direitos a liberdade de expressão, de pensamento e de 

imprensa e censores eram instalados dentro dos jornais. Foi também no seu governo que, a 

Lei de Imprensa foi criada, em 9 de fevereiro de 1967, o que deixava claras as normas de 

atuar nos meios de comunicação. 

  
Art. 1º É livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão 
de informações ou idéias, por qualquer meio, e sem dependência de censura, 
respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer. § 1º Não será 
tolerada a propaganda de guerra, de processos de subversão da ordem política e 
social ou de preconceitos de raça ou classe. (LEI DE IMPRENSA, 1967, on-line1). 

 

Mas, o receio de ter noticiado nos jornais as atividades do governo fez com o que na mesma 

lei, no artigo 7, ficasse claro que, qualquer manifestação nos jornais, periódicos, rádio ou 

televisão, precisaria ser assinado pelo autor, para que, se houvesse qualquer pena, que essa 

fosse aplicada ao verdadeiro culpado. Foi nesse ano que muitos jornais foram fechados. Costa 

e Silva se afastou da presidência por uma trombose e dois meses do ano de 1969, ficaram  
 

1 http://www.camara.gov.br/internet/infdoc/Publicacoes/html/arquivospdf/leideimprensa.pdf 
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comandados por uma junta militar, formada pelos Ministros do Exército: Aurélio de Lira 

Tavares e Márcio de Sousa e Melo; e da Marinha, Augusto Rademaker. O grupo ficou 

popularmente conhecido como “Os Três Patetas". Passado este período, entra no poder o 

general Emílio Garrastazu Médici e governa o país em anos que ficariam conhecidos como 

“anos de chumbo” (1969 à 1974). A copa do mundo ajudou a sociedade a desviar atenções, 

mas, a mesma sociedade unida era ainda a única força contra a repressão. O Jornalismo 

continuava a viver nesta época, sob pressão e censura. Aos poucos, os espaços de opinião nos 

jornais foram sumindo. Apesar da lei de imprensa se instituir pró liberdade, a história registra 

o contrário (SODRÉ, 1999). Mas, a luta pela democracia continuava viva, nas ruas, nos livros 

e nos periódicos, nem que isso custasse a vida de algum militante. Uma sociedade que 

mudava de conceitos e de princípios protagonizou o período ditatorial, como o surgimento de 

movimentos sociais. (MARTINS, 2000).  
  

Tudo parece indicar que estamos entrando numa fase da história social e política do 
país marcada por algumas inversões na relação entre a sociedade civil e o Estado. A 
história do Brasil independente tem sido uma história de tutela do Estado sobre a 
sociedade, sociedade cujos marcos históricos resultam de processos que fluem 
lentamente e cujas mudanças apenas lentamente chegam à consciência da maioria de 
seus membros, mesmo daqueles que na militância política transformadora podem 
estar mais perto da sua compreensão. Circunstâncias próprias do período ditatorial 
recente despertaram as possibilidades criativas da sociedade em face do Estado 
(MARTINS, 2000, on line2). 
 

Algumas da forças que lutavam contra a ditadura, líderes políticos e empresários, eram  

levados a crer que, o sucesso de suas lutas os levariam para a glória da democracia e ao fim 

das torturas. Eram grupos esquerdistas e estudantis que se organizavam com greves e 

movimentos populares.  

A União Nacional de Estudantes (UNE), tinha posições idealistas e intelectualizadas, e 

lutavam junto às escolas, teatros e também com Centro Popular de Cultura (CPC), onde se 

abrigavam os mais conhecidos artistas jovens. Entre eles estavam Oduvaldo Viana Filho, 

Gianfrancesco Guarnieri, Cacá Diegues, Leon Hirzmann, Vera Gertel, cantores e 

compositores, como Edu Lobo, Carlos Lyra e Sérgio Ricardo. Era na mídia que a sociedade 

tentava se apoiar, mesmo que a censura ainda vigorasse.  

Mais um gaúcho comanda a ditadura de 1974  à 1979, Ernesto Geisel, que enfrentou o  

 
2 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010340142000000100015&script=sci_arttext&tlng=e 
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fim do milagre econômico, o aumento da inflação, a crise do petróleo e começou a comandar 

o Brasil com uma abertura política, “lenta, gradual e segura”. Foi neste governo, em 1974 

que, nasceu a Lei Falcão, abolindo os debates políticos nos meios de comunicação. No ano 

seguinte, morria o jornalista Vladimir Herzog, um dos protagonistas na luta contra ditadura.  

A imprensa dos anos 80 cumpriu o papel de combater a ditadura, de sair em defesa dos 

direitos civis. A abertura política começa com o governo João Baptista de Oliveira 

Figueiredo, de 1979 a 1985. 

 

2.3 ELEIÇÃO DE UM CIVIL E OS MOVIMENTOS SOCIAIS DA DÉCADA DE 90 

 

 Entre 1983 e 1984, a  campanha das “Diretas Já” mobilizou milhares de pessoas, que 

foram às ruas  pedir que o Brasil tivesse suas primeiras eleições diretas para presidente. Um 

conturbado cenário político começou a se formar, para que os partidos da época colocassem 

um candidato para concorrer a presidência. Pelo Partido Democrático Social (PDS), ficou 

estabelecido o nome do deputado federal Paulo Maluf. Do outro lado, estava o Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), com Tancredo Neves e José Sarney. Eles 

surgiram como a melhor opção do partido, sendo que, a candidatura de Tancredo Neves  já 

vinha sendo articulada desde 1983. Apesar de a votação ter sido feita pelo colégio eleitoral 

(deputados estaduais, federais e senadores), as campanhas eleitorais foram populares. No dia 

15 de janeiro de 1985, foi eleito indiretamente com 480 votos a favor e 180 contra, o 

governador de Minas Gerais, Tancredo Neves. A vitória de Tancredo foi vista como uma 

esperança para a sociedade, mas, o sonho não chegou a se concretizar. No dia 14 de março de 

1985, um dia antes de se tornar presidente, Tancredo adoeceu, teve fortes dores no estômago. 

Mais de um mês depois, em 21 de abril, os aparelhos respiratórios do presidente foram 

desligados. Tancredo morreu em função de uma doença até então desconhecida no Brasil: 

diverticulite, uma infecção generalizada, que foi constatada em função de fortes dores no 

estômago. A comoção pela morte do que seria o primeiro presidente civil do Brasil, depois do 

golpe de 64, tomou conta do país. Vinte anos após a morte de Tancredo, o Hospital de Base 

de Brasília, divulgou que, o político não teria morrido de diverticulite, mas sim de um tumor, 

que embora benigno, poderia ser interpretado como câncer. Apesar de não ter assumido como 

presidente, Tancredo é tido hoje como ex-presidente. A lei 7465, de 21 de abril de 1986, diz 

que: "o cidadão Tancredo de Almeida Neves, eleito e não empossado, por motivo do  
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falecimento, figurará na galeria dos que foram ungidos pela Nação brasileira para a Suprema 

Magistratura, para todos os efeitos legais". Existia a possibilidade de que os militares 

pudessem não aceitar a posse do vice, José Sarney, mas, apesar do medo, o senador assume 

como presidente. 

 Em 1989 é que, os brasileiros voltaram às urnas e elegeram um candidato pelo voto 

direto. Fernando Collor de Mello, do Partido da Renovação Nacional (PRN) e Luiz Inácio 

Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), concorriam em uma eleição histórica. A 

disputa foi para o segundo turno e Collor saiu vitorioso com 49,9% dos votos, enquanto Lula 

ficou com 44,2%. Com eles disputavam mais também, Leonel de Moura Brizola (PDT) - 4º 

lugar - Mário Covas Junior (PSDB), Paulo Salim Maluf (PDS) , Guilherme Afif Domingos ,  

Ulysses Guimarães (PMDB), Roberto Freire (PCB) , Aureliano Chaves (PFL) , Ronaldo 

Caiado (PSD) , Affonso Camargo (PTB), Enéas Carneiro (Prona), José Alcides Marronzinho 

de Oliveira (PSP), Paulo Gontijo (PP) , Zamir José Teixeira (PCN) Lívia Maria (PN), Eudes 

Mattar (PLP) - Fernando Gabeira (PV) , Celso Brant (PMN)  Antônio Pedreira (PPB) Manuel 

Horta (PDC do B). 

 A campanha presidencial foi marcada pelo tom emocional adotado pelos candidatos e 

pelas críticas ao governo de José Sarney. Collor, se autodenominou "caçador de marajás", que 

combateria a inflação e a corrupção e que seria o "defensor dos descamisados". Lula, por sua 

vez, apresentava-se à população como entendedor dos problemas dos trabalhadores, 

notadamente por sua história no movimento sindical. Nasce junto com uma sociedade 

politizada, um novo jornalismo. 

  
“Pela primeira vez na pós-modernização, a imprensa ousou questionar de frente o 
poder imperial do presidente. E do mais imperial dos presidentes eleitos. (...) Foi 
como se caísse a ficha do país de que presidentes da República não dispunham mais 
de poder imperial, que o novo poder que levantava era mídia” (NASSIF, 2003, p. 
17). 
 

O autor ressalta ainda que, a opinião pública passou a olhar Collor com novos olhos. A 

campanha do impeachment foi um marco na história da imprensa do país e a mídia começava 

a amadurecer e entendia que poderia derrubar presidentes (NASSIF, 2003). Foi nesta época 

que, nasceu a imprensa marrom, a qual noticiava aquilo que era de interesse de grupos de 

interesses, o jornalista que se juntasse a este eixo, acabava por ser profissionalmente 

queimado. Collor foi retirado do poder pela população, com o impeachment, em 1992. Ele 

deixou o poder mais precisamente em 29 de dezembro de 1992, depois de um escândalo de  
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corrupção. 

 
Da democratização aos anos 90, o papel do jornalismo foi o de submeter o Estado ao 
controle da opinião pública, defendê-lo contra toda sorte de demandas 
corporativas.(...) o desafio agora é montar o novo modelo,que permita o 
fortalecimento do jornalismo de opinião, através de sua legitimação. E esse modelo 
precisa necessariamente estar sintonizado com os novos tempos (NASSIF, 2003, p. 
32). 

 

            E foi através da imprensa que a opinião pública passou a julgar empresas e 

governantes.  O antes, durante e depois da campanha para o impeachment de Collor, fez a 

mídia circular em torno deste acontecimento, as matérias não eram tão esquentadas, porque o 

novo sempre surgia nas redações. Para Nassif (2003), o desenho do jornalismo passa, 

obrigatoriamente, pelo diagnóstico claro dos momentos políticos, econômicos e sociais de um 

país. O autor acredita que os anos 90 foram, para o jornalismo, a cobertura de casos isolados, 

em que se quebrou um ciclo de fantasias, para que as ferramentas fundamentais do jornalismo 

pudessem ser construídas. “O jornalismo do ano 2000 exigirá uma postura mais continuada e 

profissionalizada de acompanhamento” (Nassif, 2003, p.32), para o autor não existia nada 

mais triste do que ver o imediatismo do jornalismo dos anos 90, que fazia da denúncia seu 

único assunto.  

 

2.4 HISTÓRIA ORAL COMO FONTE DE PESQUISA 

 

A história oral entra como fonte do passado para uma sociedade preocupada com o 

futuro. Ela é utilizada desde a década de 40, como fonte de pesquisa, tem como principal 

objetivo resgatar aquilo que muitos não viram, devolver a história de um povo e promover a 

democratização da própria história (Ferreira, 1994). A revalorização do sujeito é lembrada 

pelo atos políticos e econômicos. Estes, são os mais importantes depoimentos orais que o 

pesquisador pode obter. O que não se pode ver, pode ser relatado, é para suprir as lacunas 

documentais que a história oral surge.  

 
Os depoimentos não só auxiliam na reconstrução de organogramas administrativos e 
no esclarecimento das funções, dos diferentes órgãos, como permitem novas análises 
sobre suas relações e sobre os processos de tomada de decisão ( FERREIRA, 1994, 
p. 08).  

 

História oral se constitui hoje como instrumento de construção da identidade e da  
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transformação social, com base às vezes na memória coletiva. O que norteia esta técnica são 

as entrevistas consistentes que prendam o pesquisador e o entrevistado, a fim de, obter provas, 

confirmações, distorções e novas fontes.  

No Brasil, em 25 de junho de 1973, foi criado o Centro de Pesquisa e Documentação 

de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC-FGV). Ela 

buscava através dos relatos orais, “pensar e entender melhor o Brasil daquele período” 

(CAMARGO, 1999,p. 23). Nos países que viveram governos ditatoriais, a história oral teve 

sua incorporação associada ao processo de redemocratização, o que diferencia o papel da 

história oral latino-americana, da européia, ou norte-americana. Outra diferença entre a 

história oral brasileira e a “história oral primeiro mundista”, era a não utilização de critérios 

analíticos usados pelos autores estrangeiros, para estudar por exemplo, a escravidão, a 

miscigenação, os grupos marginalizados e excluídos (MEIHY, 2000. p. 17). 

Para Meihy (2000), a história oral tem três elementos fundamentais que se completam: 

entrevistador, entrevistado e aparelhagem de gravação. Este procedimento acontece com 

devida programação e preparação. A história oral não se constitui em apenas uma entrevista 

com gravadores, mas é uma prática contextualizada do meio, do tempo, do espaço e do 

mundo cultural onde vive o entrevistado.  

 
Atualmente a história oral já se constitui em parte integrante do debate sobre a 
função do conhecimento social e atua numa linha que questiona a tradição 
historiográfica centrada em documentos oficiais. (...) Como pressuposto a história 
implica um percepção do passado como algo que tem continuidade hoje cujo 
processo histórico não está acabado. É isso que marca a história oral como “história 
viva” ( MEIHY, 2005, p. 19).  

 

A história oral é ampla e utilizada por pessoas que se dedicam a pensar o passado e o 

futuro de uma forma não convencional, mas sim, abrangente e contextualizada. Segundo 

Meihy, não é qualquer entrevista que se caracteriza como história oral. Para ele, entrevista 

sem projeto não é história oral. Há sim novas alternativas de praticar, mas ela se constitui em 

uma prática de apreensão de narrativas, que busca testemunhos e provoca uma análise a favor  

do aprofundamento do conhecimento. Os meios eletrônicos são determinantes para o registro 

da história oral, que também é “um processo sistêmico de uso de depoimentos gravados, 

convertidos do oral para o escrito, com o fim de promover o registro e o uso das entrevistas”. 

(MEIHY, 2005, p. 19). 

 Nem sempre a história oral tem referencialidade ao passado, mas, é um exercício de  
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saber ouvir e contar, com atenção aguçada no entrevistador. A peculiaridade da história oral 

está na postura da suas relações da história com as configurações sócio-culturais (ALBERTI, 

1989) e isso privilegia a recuperação do vivido, conforme concebido por quem viveu. O 

entrevistador deve ser capaz de entender o mundo do entrevistado, numa história que não está 

sujeita à apenas uma interpretação, mas sim, várias, e, por isso, é infinita.   

 
As narrativas da história oral se tornam especialmente pregnantes, a ponto de serem 
citáveis quando os acontecimentos no tempo se imobilizam em imagens que 
informam sobre a realidade. È nesse momento que as entrevistas nos ensinam algo 
mais do que uma versão do passado ( ALBERTI, 1990, p. 89). 
 

Segundo Ferreira e Amado (2001, p. 10), discutir os “usos e abusos da história oral” é 

importante para que  sejam definidos os “rumos da história oral nos próximos anos”. Para os 

autores, a história oral, como toda a metodologia, apenas estabelece e ordena procedimentos 

de trabalho, tais como, os diversos tipos de entrevistas e as implicações de cada um deles para 

a pesquisa; as várias possibilidades de transcrição de depoimentos, suas vantagens e 

desvantagens; as diferentes maneiras de o historiador relacionar-se com seus entrevistados e 

as influências disso sobre seu trabalho, funcionando como ponte entre teoria e prática.  

A história oral é um estímulo a memória individual, feita através de entrevistas, 

previamente agendadas. Alberti, aborda a história oral como um meio ao desenvolvimento 

dos métodos qualitativos de investigação. Afirma ainda que, de início a história oral 

combinou três funções complementares: registrar relatos, divulgar experiências relevantes e 

estabelecer vínculos com o imediato urbano, promovendo assim um incentivo à história local 

e imediata. Meihy (1998), acredita que, a divergência entre os que postulam a história oral 

como disciplina e não metodologia, está no fato destes, reconhecerem a história oral como um 

objeto próprio, com capacidade de gerar soluções teóricas para as questões surgidas na 

prática. É consensual, entretanto, que a história oral atingiu a sua maioridade e que, apesar da 

discussão necessária sobre o seu status, há hoje uma preocupação maior com o tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
3 METODOLOGIA  

 

O primeiro estágio para a realização deste trabalho, compreende o levantamento do 

número de artigos opinativos, nos 12 meses que compuseram os anos de 1968, 1985,1992 e 

ainda, os oito meses que compõe o ano de 2008, até o início da pesquisa. O trabalho dividiu-

se em três partes. A primeira, foi o levantamento quantitativo de todas as categorias de textos 

opinativos que o jornal A Razão publicou nos anos de 1968, 1985, 1992 e 2008. (tabela 

anexo). Logo após, foi feita a filtragem e a escolha de se trabalhar apenas com artigos e 

crônicas. A segunda etapa, foi para a realização das entrevistas, utilizando o método de 

história oral, com as fontes escolhidas. E a terceira parte foi a análise, observação e  

contextualização da fala dos entrevistados.  

 

3.1 ANÁLISE QUANTITATIVA E LEVANTAMENTO DAS FONTES  

 

O trabalho foi  realizado no jornal A Razão de Santa Maria - RS, que, com 74 anos de 

existência, é o mais antigo da cidade. Ele guarda a história de Santa Maria e possui um 

arquivo encadernado dos jornais a cada três meses, o que viabilizou a pesquisa. O jornal A 

Razão, pertenceu aos Diários e Emissoras Associadas, na década de 80. Hoje, pertence a  

empresa De Grandi Ldta. Ele atinge quarenta municípios da região central do estado e mais a 

capital Porto Alegre. É caracterizado como um jornal comunitário, que atende os interesses 

locais, seu atual editor-chefe é José Mauro Batista.  

O jornal A Razão passou por todas as fases pesquisadas, desde a ditadura militar, até a 

volta da democracia. Seus registros evidenciam estas mudanças de expressões dos artigos, 

sendo assim, é possível através desse veículo, evidenciar e chegar ao objetivo da pesquisa. 

A análise quantitativa foi empregada neste trabalho, para verificar o eixo que a 

pesquisa iria tomar. Foram levantados em números, por mês e categoria, todos os textos 

opinativos publicados no jornal A Razão, nos anos de 1968, 1985, 1992 e 2008.  As épocas 

foram escolhidas baseadas nos fatos sócio-políticos que ocorreram nestes períodos, o que nos 

leva a verificar se, os escritores se manifestavam a favor ou contra os acontecimentos que 

marcaram história nestas datas. Logo, 1968 foi escolhido pelo Ato Institucional nº. 5; 1985 

pela luta das “Diretas Já”; 1992 pelo impeachment do então presidente Fernando Collor de 

Mello e 2008 pelas eleições municipais em Santa Maria-RS.  O levantamento numérico foi 

feito principalmente para encontrar as fontes que sustentam o método de história oral. Depois  
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de uma análise, foram escolhidos os escritores, que garantiram maior participação na seção 

opinativa do jornal e então foram filtrados apenas os cronistas e articulistas, por serem as 

categorias que apareciam em maior quantidade e pela viabilidade das fontes a serem 

entrevistadas, já que todas residem hoje em Santa Maria. Dos sete escolhidos, um deles, 

Máximo Trevisan, escreveu nos quatro períodos analisados. Outro, Antonio Abelin, colaborou 

em 1968 e 2008. Outros dois, Humberto Gabbi Zanatta e Orlando Fonseca, escreveram em 

1985 e 1992. E ainda, José Bicca Larré, colaborador de 1968 e Celina Fleig Mayer de 1985. 

Todos eles, tinham participação semanal no jornal. Assim, entramos em contato com todos 

eles e foram agendadas entrevistas individuais. 

As fontes foram escolhidas de forma criteriosa. Se não houvesse esta classificação dos 

nomes, através da pesquisa quantitativa, não seria possível explicar o porquê da escolha dos 

entrevistados. Eles foram escolhidos a partir de uma freqüência semanal, descoberta ao 

pesquisar o arquivo histórico do jornal A Razão. O levantamento de dados no arquivo durou 

duas semanas. Foram 136 artigos encontrados em 1968 e 76 crônicas; em 1985, foram 347 

artigos e 168 crônicas. No ano de 1992, foram publicados 362 artigos e 165 crônicas; em 

2008, até o mês de julho, foram 209 artigos e 102 crônicas no total. Assim, ficaram propostos 

três fontes para cada ano: 1968 tem como escritores Máximo José Trevisan , Antônio Abelin e 

José Bicca Larré; 1985 tem como fontes Máximo José Trevisan, Celina Fleig Mayer, Orlando 

Fonseca e Humberto Gabbi Zanatta; em 1992 são Máximo José Trevisan, Orlando Fonseca e 

Humberto Gabbi Zanatta; 2008 tem como escritores Máximo José Trevisan, Antônio Abelin, 

Humberto Gabbi Zanatta e Celina Fleig Mayer.  

Para utilizar a história oral como técnica de pesquisa, deve-se ter o cuidado de saber a 

quem o entrevistador está se dirigindo. No caso desse trabalho, as entrevistas foram feitas 

com pessoas que viveram no período de 1968, 1985 e 1992. Portanto, eles carregam uma 

bagagem cultural e histórica que precisa ser levada em consideração na hora de ouví-los. 

Apesar de saber, por arquivos históricos, o que se passava nas redações dos jornais no 

perídodo da ditadura, não cabe ao entrevistador querer que o entrevistado confirme suas 

hipotéses sem juízo de valor. Os entrevistados são:  

- Máximo Trevisan, que foi entrevistado no seu escritório de advocacia, no centro de 

Santa Maria, no dia 14 de outubro de 2008. A entrevista teve duração de 1h50min57seg.  

- Orlando Fonseca foi entrevistado na Universidade Federal de Santa Maria, na sua 

sala da coordenação do curso de Letras, no dia 15 de outubro de 2008. A entrevista durou  
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21min14seg.  

- Celina Fleig Mayer foi entrevistada na sua casa no bairro Nossa Senhora de Lourdes, 

no dia 16 de novembro de 2008. A entrevista durou 49min05seg. 

- Humberto Gabbi Zanatta foi entrevistado no Escritório Regional do Deputado 

Federal Paulo Pimenta, no centro da cidade, no dia 12 de novembro. A entrevista durou 

28min42seg.  

- José Bicca Larré foi entrevistado na sua casa, no bairro do Rosário, no dia 17 de 

novembro. A entrevista teve duração de 01h07min22seg.  

- Antônio Abelin concedeu entrevista na sua casa, no dia 10 de novembro. A mesma 

teve duração de 38min58seg. 

 

3.2 REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Para entrevistar os escritores foi montado um roteiro de perguntas abertas, levando em 

consideração as peculiaridades de cada escritor e principalmente as épocas em que 

colaboraram com o jornal A Razão. As entrevistas foram pré agendadas, em lugares que os 

próprios entrevistados escolheram, tais como escritórios, casas, sala de trabalho entre outros. 

As perguntas foram feitas em ordem e outras foram inseridas no contexto a partir do 

andamento da conversa. No dia da entrevista, os três fatores indispensáveis para a 

confiabilidade de uma história oral, estavam no local sem nenhum imprevisto: entrevistado, 

entrevistador e aparelho de gravação. As entrevistas variaram de  20 minutos a uma hora e 

cinquenta  

 

3.3 ANÁLISE E CONTEXTUALIZAÇÃO DA FALA DOS ENTREVISTADOS 

 

 A análise de todo o material recolhido, foi feita no intuito de entender como os textos 

opinativos se apresentaram no jornal, nos períodos estudados. A partir das conversas com os 

cronistas e articulistas, foi possível entender como aconteceram as mudanças na escolha e 

produção dos textos opinativos na ditadura e como fazem hoje para observar e entender quais 

foram as estratégias usadas pelos articulistas para driblar a censura logo após instituído o AI5.  

Descobrir se, hoje há alguma restrição para que os artigos entrem nos jornais e ainda 

contextualizar as épocas de  1968, 1985, 1992  e  2008.  

 



 
 
 
 
 

 
4 OS ESPAÇOS DE OPINIÃO NO JORNAL A RAZÃO  

 

4.1  1968 - A MEMÓRIA VIVA DOS ANOS DE CHUMBO  

 

  O Brasil vivia em 1968, um cenário de censura, em particular no mês de dezembro, em 

que foi promulgado o Ato Institucional número 5 (AI5), considerados por muito o “golpe 

dentro do golpe. No dia 13 de dezembro de 1968, o Presidente da República, Costa e Silva, 

proclamou o Ato Institucional nº. 5. Este Ato possui alguns elementos que o diferencia dos 

outros que o antecederam, pois, restringiu a liberdade de imprensa, acabou com hábeas 

corpus, com as manifestações sindicais, reforçou a votação indireta, a liberdade vigiada, entre 

outras medidas que, fizeram do Brasil um país totalmente comandado pelo regime militar.  O 

Artigo 4 do AI5 definia:  

 
No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o 
Conselho de Segurança Nacional, e sem as limitações previstas na Constituição, 
poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e 
cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais ( AI5 , decretado em 13 de 
dezembro de 1968).  

 

 O artigo 5 em complemento ao 4 decretava: “A suspensão dos direitos políticos, com 

base neste Ato (artigo 4) , importa, simultaneamente, em”:  

I - cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função;  

II - suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais;  

III - proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política;  

IV - aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança:  

a) liberdade vigiada;  

b) proibição de freqüentar determinados lugares;  

c) domicílio determinado 

 Neste contexto, escrever em 1968 foi, para quem tinha a intenção de enfrentar o 

regime, algo complicado e desafiador. Uma das pessoas que passou por todos estes momentos 

e viveu como cronista do jornal A Razão, em 1968 e ainda hoje escreve, é Máximo José 

Trevisan. Advogado, 67 anos, formado pela Universidade Federal de Santa Maria e pedagogo 

formado pela antiga Faculdade Imaculada Conceição (FIC), hoje Centro Universitário 

Franciscano (Unifra), é especialista na Área do Comportamento Humano, pela Universidade 

de São Paulo (USP) e tem Mestrado em Administração Pública, pela Fundação Getúlio 

Vargas (GV) do Rio de Janeiro. Trevisan é casado, tem quatro filhos e escreve como  
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colaborador no jornal A Razão, desde 1965. A partir de 1971, começou a ter uma participação 

semanal no periódico. O escritor concedeu uma entrevista para esta pesquisa em seu escritório 

de advocacia em Santa Maria. 

 Sobre seu estilo de escrever, Trevisan não se considera um formador de opinião e não 

tem pretensão que os seus leitores pensem da mesma maneira que ele. Considera um marco 

importante da sua vida a oportunidade que teve de estudar em São Paulo e Rio de Janeiro, na 

época da ditadura. Para ele, foi um divisor de águas, isso tudo antes de 1968, quando escreveu 

no jornal A Razão. Trevisan explica: 

 
Exatamente estas duas experiências em duas cidades importantes, vivendo como um 
graduado, com várias cores ideológicas me fez, menos radical naquilo que 
acreditava. Ter menos certezas, ser menos catequético, de pensar que ‘olha eu penso 
assim e gostaria que você leitor também pensasse assim’, nunca tive essa pretensão. 
O cronista deve fazer um recorte da realidade e dizer que naquele momento, com 
aquela idade, você vai percebendo como a percepção é relativa, na hora que você 
aborda algum valor, por exemplo, hoje eu tenho netos, na época (1968) eu era 
solteiro, só isso já é muito diferente. 

 

Ele também considera que, a experiência de ter vivido em duas capitais importantes do 

Brasil e ter convivido com o movimento estudantil da época, não foi fator determinante para 

que ele escrevesse sobre a ditadura. Ou até para que ele tomasse uma posição contra ou a 

favor do período. Ele confessa que escreveu com suas limitações, sabia até onde poderia ir 

com seus textos e não tentava burlar as regras dos coronéis. Sendo assim, Trevisan nunca 

recebeu nenhum “telefonema” que o proibisse de escrever sobre isto ou aquilo. Apenas 

escreveu, sobre arte, lugares, vivências, mas nada que afetasse o governo e o Estado da época.        

Outro escritor que também passou pelo jornal A Razão em 1968, como funcionário, 

foi Antônio Abelin, casado, 81 anos, formado em Ciências Políticas e Econômicas, pela 

Universidade Federal de Santa Maria. Abelin se afastou de Santa Maria de 1978 à 1989, 

quando foi morar em Brasília. Hoje, o escritor ainda colabora com o jornal A Razão. Sendo 

assim, ele tem condições de fazer um paralelo da produção opinativa entre 1968 e 2008. Em 

1968, ele escrevia seus artigos sobre temas que não eram relacionados a política, segundo ele 

“para não se incomodar” e nunca teve uma posição definida. Nas crônicas que escrevia, 

preferia não combater o regime e diz que se fosse incumbido de fazer alguma reportagem (na 

época em que era repórter) contestando a ditadura, não a faria. O clima do jornal há 40 anos, 

segundo ele, era conturbado, mas de total respeito entre colegas. Não havia instabilidade 

dentro do jornal, mas sim fora. Abelin concedeu entrevista na sua casa.  
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Ele relembra que, alguns colegas preferiam não escrever, a escrever sobre temas que 

colocassem em cheque o funcionamento do jornal. Da mesma forma que Trevisan, Abelin 

também explica como era sua posição:  

 
Eu não me fixei na análise política até porque a análise política não era fácil naquela 
época. Como jornalista eu procurei fazer os temas da atualidade para que não 
houvesse nenhum tipo de problemas para o repórter ou para o editor do jornal. Então 
no período que estive no jornal eu escrevia mais sobre problemas locais. 

 

Segundo Abelin, os repórteres dificilmente traziam pautas da rua, mas os cronistas e 

articulistas tinham liberdade para escrever sobre os assuntos que desejavam, sempre dentro 

das limitações impostas pelo regime. Apesar da sua ausência de contestação, Abelin lembra 

que, todo o esforço da imprensa da época, mesmo que silencioso, era para derrubar o AI5 e 

destruir este ato que acabou com a liberdade dos jornalistas. 

O escritor também conta que, a única obrigação do jornal em 1968, era publicar os 

artigos de Assis Chateaubriand, que chegavam de avião toda semana. E este, não importava o 

conteúdo, ele tinha de ser publicado na íntegra. 

Abelin diz que, se fosse fazer um paralelo entre as duas épocas distintas da história do 

país, não faria nenhum juízo de valor quanto à qualidade de textos dos seus colegas, acredita 

que, as páginas tanto em 1968 e 2008, eram e são suficientes para o espaço opinativo. “Se o 

jornal tomou posição política em 1968, deve ter sido muito pequena, eu não sei de alguma 

redação que tenha tomado iniciativa, tudo para evitar represálias”, relembra Abelin. Ele 

reconhece o esforço de quem contestou o regime da época. 

 
Os artigos de 68 foram válidos quando apresentados pelos autores que contestavam 
o estado de sítio, os atos institucionais, eles falavam sobre tudo, eles estavam no 
direito deles e muitas vezes publicavam. Não houve perda de qualidade, quase todos 
os jornais reagiram no sentido de libertar o país do AI5 a maioria contestou. Houve 
gente que escreveu muito bem.  

 

Trevisan lembra que, há pouco tempo fez uma experiência e selecionou várias 

crônicas que tinha escrito quando era jovem e que foram publicadas no jornal. Segundo ele, a 

diferença foi gritante, o que confirma que seus textos mudaram conforme sua maturidade. Ele 

coloca sua trajetória como ponto fundamental, para explicar suas atitudes e a maneira como 

compõe suas crônicas, a partir dos valores impostos de uma ou outra época.  Para Trevisan, 

não fizeram tanta diferença, as limitações de 1968. E ele não foi tão contestador porque seus  
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valores pessoais diziam que não era correto enfrentar a “força maior”. Apesar do contexto de 

censura, o advogado afirma que nunca recebeu algum aviso do jornal para fazer “isso ou 

aquilo” 

 
Passei 1965 em São Paulo, 1967 no Rio, então eu estava chegando dessa vivência 
toda. Não era do meu perfil contestar, eu não estava vinculado a partido político, a 
algum movimento de esquerda que pudesse estar a serviço. Na época eu não tinha 
liberdade que tenho hoje, acho que escrevia sobre educação (...) Quando há 
turbulência política, você também tem que estar mais atento para não escrever 
bobagem, você se agarra numa espécie de lucidez para não ser atropelado pela 
realidade. (..) Nunca fui convidado pelo jornal a pensar “olha não pode ser assim, 
nós temos que ter cuidado”, não. Nunca recebi um aviso assim “olha te cuida, não 
podemos assumir esse risco”. 

 

                 Alguns jornais que funcionavam na ditadura, quando censurados deixavam espaços 

em branco, para mostrar que ali deveria ir algo que foi proibido, era uma forma de protesto. 

Trevisan diz que, mais um motivo para tomar cuidado com o que se escrevia era à maneira de 

punição. Por mais que o repórter assinasse a matéria, quem seria punido era o diretor do 

jornal. Trevisan relembra: 
 

Eles deixaram os espaços em branco, imprimiam os jornais e deixavam janelas em 
branco, pra dizer, o que não está ali foi censurado, os demais  viveram aqueles 
momentos para evitar o pior e agente escrevia sobre temas que não eram 
conflitantes, porque o tema que você escolheu refletia no diretor, então se tu 
escrevesse qualquer coisa quem iria responder era o editor, então nós jogávamos 
temas de educação assim... Que não tinham esse vínculo. 

 

Quanto a visibilidade que o jornal dava para os textos opinativos, Trevisan acredita 

que, hoje o jornal permite muito mais lugar para os leitores, quanto para que os colaboradores 

escrevam e opinem  sobre o mundo. O espaço sempre foi dado, mas hoje o jornal tem um 

espaço determinado, o que segundo ele, da credibilidade ao periódico. E o motivo que o faz 

participar dessa discussão de idéias do jornal hoje, não é o hábito, mas, porque ele ainda sente 

condições de estar na realidade, falando sobre alguns assuntos e interagindo com o leitor.  

Outro autor que publicava crônica e artigos diários no jornal A Razão em 1968, foi o 

escritor José Bicca Larré, casado, pai de sete filhos, dois já falecidos. Em dezembro de 1968, 

apenas um texto opinativo foi encontrado no jornal A Razão e levava a sua assinatura. Bicca 

Larré foi editor, cronista, articulista e repórter do jornal. Foi também Secretário de Imprensa e 

Relações Públicas, no governo do prefeito Paulo Lauda e Adelmo Simas Genro, pelo Partido 

Trabalhista Brasileiro, exatamente na época em que estourou o golpe de 64. Ele foi preso por  
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45 dias e absolvido por insuficiência de provas. Segundo ele, a sua prisão se deu porque 

“estava na vitrine”, não havia como escapar e porque era de um partido considerado 

subversivo. “Foi um dos últimos hábeas corpus cedidos antes do AI5”, lembra Larré.  

Ele afirma que apenas uma vez foi chamado para conversar sobre uma matéria 

publicada no jornal A Razão. Quando ainda era editor do jornal, o general Edson Figueiredo, 

o chamou para conversar sobre uma matéria que, segundo o militar, era considerada 

subversiva. Larré como era editor do jornal, teve que responder pelo ato. Ao chegar à frente 

do general na delegacia, Larré pediu para ver a matéria e o general se irritou com ele. “Como 

não sabia do que se tratava se era editor do jornal?”. Larré explicou que, devia ter sido um 

descuido, pois, todas as matérias que vinham da Agência de notícias Meridional (AM), já 

estavam previamente censuradas e então ele nem lia, ignorava e não publicava. Era o caso 

desta, ao lado da matéria estava AM, ou seja, não publicável.  Mas naquele caso houve um 

erro, em que a matéria passou, sem querer . O general convencido da explicação lhe entregou 

o jornal e pediu que ele lesse a matéria. E o diálogo foi o seguinte:  

 
- O senhor já foi preso. Disse o general  
- Mas fui absolvido. Retrucou Larré  
- É, mas o senhor foi preso, o senhor foi subversivo. 
- Não senhor. Eu fui considerado pelos militares daqui subversivo, mas a mais alta 
corte dos militares do país me absolveu dizendo que não havia provas. 
- Bom, seja como for vamos aproveitar a ocasião. Nós temos o senhor na marca do 
pênalti, então só quero lhe avisar: não bobeie que eu chuto. 
- Então está bem o Senhor faz a sua parte, cumpre seu dever e eu cumpro o meu 
como jornalista. 

 

Uma semana depois, o general Edson Figueiredo, se encontrava em fase terminal de 

câncer e faleceu. Bicca Larré a pedido de um amigo do general, que publicava algumas 

notícias militares no jornal A Razão, foi visitá-lo antes de morrer. Muito emocionado, 

Figueiredo afirmou que, nenhum dos seus amigos tinha vindo lhe ver, apenas ele. Antes de 

falecer o general escreveu um cartão para o seu sucessor pedindo que tratasse bem o jornalista 

Larré, porque era um profissional digno, responsável e que só tinha acusações de subversivo, 

mas não era nada disso. Segundo Larré, isso lhe rendeu tranqüilidade. O cartão foi passado 

por mais quatro generais e na comunidade militar daquela época, isso era levado muito a sério 

e tinha que ser respeitado. Foi assim que o jornalista passou a ser respeitado pelos generais e 

por isso considera que foi mais tranqüilo trabalhar naquela época. Mas nem por isso pôde se 

manifestar contra o regime em seus textos opinativos. Larré se afastou do jornal em 1969. A 

Universidade Federal de Santa Maria, que ganhou esse nome em 1965, também tomava  
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espaço no jornal e ocupava as temáticas das crônicas e dos artigos, assim como o fechamento 

da cooperativa dos ferroviários.  Larré explica: 

 
Não havia nem ambiente para qualquer jornalismo opinativo, a favor do regime 
sempre havia, mas eu nunca faria isso, mas que pudesse ser contra o regime militar, 
não havia espaço. Tratavam dos assuntos locais e não saíam nunca disso, dessa 
esfera. Não tive nenhuma dificuldade, escrevia artigo sobre coisas locais. Era uma 
coluna assinada de caráter opinativo. Não tinha maiores problemas. (..) Não tinha 
contorno político partidário. 

 

Segundo Larré, o tema política era pouco abordado nos artigos e crônicas de 1968, 

porque não havia clima no jornal para isso. Ele conta que os colegas politicamente ligados a 

direita, tomaram conta do jornal na época, assim, como os líderes políticos também 

interessavam ao jornal.  

Sobre a qualidade dos textos de 1968, Larré julga que o jornalismo opinativo tem um 

caráter diferente daquela época, até mesmo pela criação dos cursos de jornalismo. “Entrava-se 

no jornal antigamente por talento e afinidade”, lembra Larré. Do ponto de vista técnico e de 

textos, ele afirma que cronistas e articulistas eram muito poucos e os jornais se valiam de 

grandes intelectuais. Para ele, os textos de 1968 eram muito mais “pobres” e hoje os 

jornalistas voltaram a ocupar  o lugar que deveriam ter tido sempre. Ele analisa: 

 
 O prejuízo que o regime militar trouxe para país não se recuperou até hoje, foi uma 
longa noite de 21 anos, um atraso em todos os sentidos, como toda ditadura, seja de 
direita ou de esquerda. E os reflexos disso na imprensa no nosso caso, foram 
devastadores, porque os jornalistas, formadores de opinão, tiveram sua boca 
costurada, foi um  regime de atraso para o país. (...) Acho que no sentido mais amplo 
da palavra política, hoje se fala mais, exatamente em função da liberdade. Naquela 
época a política era muito mais partidária concentrada nas lideranças e não na 
sociedade. A democracia, sem dúvida levou uma politização geral do brasileiro, isso 
é incontestável. 

 

4.2 1985: A LUTA DAS DIRETAS, AS ELEIÇÕES DE 85 E A ESPERANÇA DE 

DEMOCRACIA.  

 

Mais que uma abertura política, o país pedia em 1983 e 1984, por liberdade. Apesar de 

a ditadura estar se dissolvendo, a sociedade queria ser parte efetiva da decisão política do seu 

país. O Brasil depois de ter as ruas lotadas por estudantes e militantes, que pediam “Diretas 

Já”, escolheu Tancredo Neves, como o primeiro civil eleito presidente depois de um regime 

militar de 21 anos. As campanhas foram populares, mas não ainda de forma direta. Por causa  

 



 
 
 
 
 

 
30 

de sua morte, assumiu seu vice José Sarney, para desilusão dos revolucionários. Escrever no 

jornal A Razão nesta época, se tornava algo muito mais fácil. As crônicas de Celina Mayer, 

Humberto Gabbi Zanatta e Orlando Fonseca, algumas vezes evidenciavam a ânsia que vinha 

das ruas pedindo a volta da democracia. 

Orlando Fonseca, 53 anos, formado em Letras pela Universidade Federal de Santa 

Maria, é Mestre em Literatura Brasileira e Doutor em Teoria da Literatura. Hoje, coordenador 

do curso de Letras na UFSM e escritor semanal do jornal Diário de Santa Maria. Orlando 

escreveu no jornal A Razão como funcionário e como colaborador em 1985. Sua trajetória de 

professor, se misturava com sua vida de cronista dentro do jornal. Questionador e crítico, 

Fonseca sempre se pôs a frente dos acontecimentos nacionais. Apoiou as Diretas Já em 1983 e 

foi um dos tantos brasileiros que se decepcionou com as eleições em 1985. Orlando é 

militante e filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT) desde 1984. O professor começou a 

escrever no jornal em 1979 e diz que, nunca sofreu algum tipo de censura do ponto de vista 

ideológico ou político, até porque suas crônicas não tinham o foco na política. Apesar disso, 

ele confessa que, a crítica à realidade do país era clara em seus textos. Ele explica como era 

escrever em momentos sócio-políticos bem conturbados.  

 
De 84 a 85 eu escrevi em mais de uma ocasião a respeito das Diretas, que era o 
movimento do ano anterior e também como um observador atento da nova 
república. Mas não que o foco do meu trabalho fosse este, mas eu olhava a realidade 
em Santa Maria como reflexo dessas mudanças, ou seja, da passagem dum estado de 
exceção para um estado de direito. 

 

 As crônicas eram entregues por Fonseca, semanalmente no jornal e passavam por um 

revisor de gramática. Sua relação com o jornal e os jornalistas da época, segundo ele, era de 

extremo respeito e confiança. Ele considerava sempre ciente das idéias que circulavam 

naquele momento, mesmo que não cumprisse horário no jornal. De 1979 à 1983, Orlando era 

funcionário do jornal e recebia para trabalhar, por isso escrevia nas seis edições semanais do 

jornal. Mas em 1985 e também em 1992 era colaborador, então escrevia semanalmente e não 

recebia por isso. Fonseca afirma que, o jornal era quem  fornecia as laudas para que o cronista 

escrevesse exatamente naquele tamanho e assim não havia texto para mais nem para menos, 

era um espaço de 60 toques, em 22 linhas. Hoje, escrevendo para outro jornal, ele confessa 

que tem uma qualidade maior daquilo que produz, não se limita a escrever sobre qualquer 

assunto, tem uma disciplina maior de produção e diz que, o mais difícil a “essas alturas da 

vida” é ainda achar o tom certo para escrever o que ele quer, sem perder o humor,  
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provocando, mas não sendo prepotente.  

 Ele diz que, nunca teve nenhuma restrição do ponto de vista editorial, no jornal A 

Razão. Nunca ouviu um “isso pode e isso não pode abordar”. Mas, como Trevisan, ele diz 

que, cedo na vida aprendeu que há coisas que ele não podia abordar. “Eu não tive em um 

determinado momento alguém que me chamasse num canto e me dissesse “não escreva sobre 

isso. Se não me engano foi em 1985 que acabou a censura oficialmente”, lembra Orlando. Ele 

ainda coloca diferenças marcantes na sua construção de texto: 

 
Eu acho que a conjuntura política nestas épocas de 85 e 92 eram mais provocadoras 
do ponto de vista, de situar o meu espaço de representação, inclusive em 
representação política. Talvez não por acaso mas me filiei ao PT em 84 quer dizer, 
era uma filiação política que coincidiu em 85 com uma série de movimentos 
político. Antes disso, eu tinha vinculação com estes grupos em 78 e 79 com a anistia 
e em 84 o movimento pelas diretas. Então, a minha situação política em 
representação de mundo pelo viés da política era muito forte. Com o tempo eu fui 
buscando alternativas até porque o estado democrático me permitiu não fazer 
aquelas abordagens que me impulsionavam em 1º plano, a fazer outras abordagens, 
em fazer reflexões sobre a vida, sobre o mundo, sobre o destino humano, não de um 
modo lírico, dificilmente eu escrevo crônica, embora algumas eu tenha escrito 
realmente, e no início tinha um volume maior de reflexão lírica.  

 

 Assim como Trevisan, Fonseca não se considera um formador de opinião, mas pensa 

que, a crônica tem o poder de provocar e nunca se colocou como um ser longe de seus textos, 

mas segundo ele, era um participante. “Não apenas falava de alguma coisa que eu não estava 

participando, como escrevia na tentativa de mobilizar as pessoas, ou então tirar as pessoas da 

imobilidade”, analisa ele.  

 Orlando acredita que em função da sua boa relação com o diretor do jornal, na época, 

Luizinho de Grandi, a censura nos seus textos era muito mais difícil de acontecer. Ele foi 

convidado por Luizinho para trabalhar no mesmo e quando foi demitido, foi por causa de uma 

“greve” que fez em solidariedade aos seus alunos da UFSM. Os redatores do jornal fizeram 

uma greve por melhores salários e ele colaborou durante duas semanas com os grevistas não 

mandando seus textos, o que acabou resultando na sua demissão. Segundo ele, se fosse dono 

do jornal, faria a mesma coisa. Apesar de não se arrepender do que fez, acha que sua atitude 

foi muito radical.  

 Outra fonte que também deixou marcada no jornal A Razão a sua opinião, em 1985, 

foi Celina Fleig Mayer. Ela não conta a sua idade, mas diz que está na faixa dos 60. É casada, 

tem três filhas, é formada em Letras pela Faculdade Imaculada Conceição (FIC) em 1971 e 

em Jornalismo em 1980, pela Universidade Federal de Santa Maria. Celina diz que em 1985  
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era um pouco apolítica, não opinava muito sobre os acontecimentos do país na época, mas no 

final de 1984 ela escreveu sua crônica aspirando um 1985 mais sadio e democrático, deixando 

clara nas metáforas a indignação por um país mais humano. Celina escrevia sobre tudo, sobre 

as coisas que a rodeavam, sobre o cotidiano e sobre a cidade. Ela relembra: 

 
Quando eu vejo um cara puxando um carrinho de papelão eu fico comovida e 
escrevo. (...) Eu sou muito apolítica, podendo fugir, eu fujo. Hoje sou mais crítica, 
nessa época (85) foi a primeira vez que me posicionei, estava muito envolvida com 
as crianças. Mas eu achei maravilhoso aquele movimento. Quando o Tancredo 
ganhou, fiz uma crônica dizendo que o Brasil ficou pintado, todo pintado de verde, 
verde da esperança, porque de repente saiu do sufoco. Claro que depois voltamos 
para o mesmo ponto. Mas eu me empolguei muito.   

Foi em 1987, um ano antes da morte de Luizinho De Grandi, que Celina foi mandada 

embora do jornal. Segundo ela, foi porque fez uma crônica no jornal a respeito do sumiço de 

uma comentarista da TV Imembuí, a Veneza. Ela escreveu criticando os meios de 

comunicação, por serem tão inseguros, em que os funcionários uma hora estavam trabalhando 

e numa outra já estavam demitidos, tudo por não concordar com a política deles. Os donos do 

jornal, que eram ligados também a TV Imembuí, não aprovaram a crônica dela e a demitiram. 

Celina sempre escreveu sobre tudo, cotidiano, literatura, poesia e assim ela afirma que 

sua trajetória que não foi fácil. Conciliou trabalho em um banco e no colégio, estudos, filhas 

pequenas e por conta disso, não tinha muito tempo para se manifestar, escrever sobre a 

realidade do país, ou ler sobre o que acontecia no momento. Ela relembra: 

 
Os textos daquele tempo (85) eram muito pueril, olho e penso “que horror”, claro 
que serviu para a época e para minha idade, tava certo, mas eu não escreveria mais 
assim. Hoje sou mais realista, mais pé no chão, não menos emotiva, mas mais 
realista, sem enfeitar tanto ou acreditar tanto, com a idade a gente vai melhorando se 
cuida, no sentido de não ficar cheia de manias. 

 

 O jornalista Humberto Gabbi Zanatta, foi mais um dos escritores que opinou no jornal 

A Razão em 1985. Casado, 60 anos, pai de cinco filhos. Graduado em Direito no ano de 1973  

e Jornalismo em 1982, pela Universidade Federal de Santa Maria, tem especialização em 

Sociologia do Desenvolvimento, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro no 

ano de 1974 e especialização em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos em 

1976.  

 O escritor tem uma trajetória de estudante revolucionário e chegou até ser chamado de 

Che Guevara por alguns colegas, pela barba grande e por estar sempre à frente de discussões 

políticas, debates e manifestações. Foi censurado uma vez no jornal, por escrever sobre temas  
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considerados subversivos, mas isso, em 1974, quando a censura ainda era mais forte. Sobre 

1985, Zanatta afirma que, não havia tantos problemas em escrever suas crônicas, mas tomava 

sempre os cuidados necessários. Era bem crítico à época, participou dos movimentos pelas 

“Diretas” e pelo impechameant do Collor. Ele lembra como era escrever em épocas: 

 
Cada época com suas características. Mas o público leitor, certamente, aumentou. E 
a participação, no espaço do leitor, parece ser maior e mais freqüente. E há mais 
liberdade e democracia. Provavelmente aí esteja a diferença entre aquela época e 
hoje. Era mais arriscado e difícil ter opinião própria - e conseqüentemente expressá-
la - vindo daí, talvez, a percepção de que havia mais destaque e visibilidade às 
opiniões escritas. 

 

 Zanatta acredita que, o cronista ou articulista deve estar sempre preocupado com o 

contexto no qual vive. Segundo ele, o risco de um profissional que expõe a opinião, é sempre 

a matéria-prima da sua fala, da sua observação. Para ele, nunca se pode perder a dimensão do 

contexto histórico com todas as virtudes e defeitos, e isso vale para todas as épocas, não só 

para 1985 e 1992, quando aconteceram movimentos sociais de força maior. Para Zannata, o 

regime militar e mesmo a abertura dos anos 80, exigia outras atenções e preocupações - até 

uma espécie de auto-censura, mas, nunca fragilizando ou desqualificando as próprias 

informações. Para ele, hoje as diferenças ao expressar opiniões são maiores do que antes e até 

mais incentivadas, o que aumenta também a responsabilidade do que se escreve.   

 
Não sei, exatamente, se a sociedade era mais politizada. Mas havia grupos políticos, 
considerados aqui cidadãs e cidadãos conscientes, que participavam mais. Talvez 
por serem mais ativos, ajudassem a sociedade a ser mais politizada. Ou seria apenas 
impressão? O certo é que na seqüência consolidaram-se muitos partidos, sindicatos e 
movimentos sociais, rurais e urbanos, de diferentes matizes e visão do mundo. 
Muitos ainda estão aí ativos e participativos, equivocados ou não, mas presentes e 
atuantes. O que é melhor que a alienação ou a inconsciência.  

 

As posições políticas de Zanatta sempre foram marcadas pela sua permanência, 

primeiro no Partido Democrático Trabalhista (PDT) e depois no Partido dos Trabalhadores 

(PT). Seus textos eram carregados de ideologias e aspirações típicas de um político de 

esquerda.  

 
A época do Collor - diga-se de passagem, teve muitos fãs e eleitores em Santa Maria 
- já era vereador. O meu partido, então, teve como candidato a Presidente, Leonel de 
Moura Brizola. No segundo turno, apoiamos Luiz Inácio LULA da Silva. Lembro-
me que fiz campanha para o Lula, em vários municípios da região central. (...) As 
manifestações (contra) ocorriam mais na tribuna da Câmara de Vereadores. É  
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provável  que também tenha feito manifestações escritas ou de viva voz - se a lei 
permitia - no jornal e no rádio. Em Santa Maria, já antes e durante o processo de 
impedimento do Collor, participei das manifestações públicas, passeatas e outras 
atividades  do "Fora, Collor", inclusive com meus filhos.  

 

Com toda a movimentação que se criou em anos de censura e democracia, Trevisan  

sempre se posicionou a favor da tranqüilidade. Apesar de apreciar os movimentos populares, 

confirma que o jornal A Razão acompanhou de perto todas as fases do Brasil ditatorial e do 

Brasil democrático, atento às vezes questionador, mas nada que arriscasse um ou outro 

membro do periódico. Ele considera que o jornal não tem posições ideológicas e da provas 

disso quando apresenta diversos segmentos de pensamentos dentro do jornal. Nunca o dono 

do jornal chegou para ele e afirmou que deveria ou não deveria escrever sobre determinados 

assuntos, mas os seus valores e tendências não lhe deixavam fugir daquilo que era permitido. 

Trevisan explica: 

 
O jornal A Razão tem essa marca de não estar atrelado a um segmento só, mas o 
dono do jornal não tem essa de dizer “ou você entra nessa linha ou não”. Tem as 
preferências com certeza, mas não da esta marca negativa e isso é um valor que 
Santa Maria preza no jornal A Razão. 

 

4.3 1992: BRASIL VÊ O PRIMEIRO IMPECHAMEANT DE UM PRESIDENTE  
 

Até agora, o país respirava mudança. Os brasileiros elegeram um presidente de forma 

direta, com segundo turno, eleições populares, debate de idéias. Um novo cenário começava a 

se desenhar a partir da eleição de Fernando Collor de Mello em 1990. Um carioca, com 

família alagoana, que se vestia bem, sabia falar e agradou 49,9% da população nas eleições de 

1989, enquanto que, Lula ficou com 44,2%.  Collor nasceu no Rio de Janeiro, em 12 de 

agosto de 1949, em uma família com tradição política. Conclui o estudo secundário em 

Brasília, em 1968 e cursou economia na Universidade de Brasília. Em 1973, assumiu o 

comando do jornal da família em Maceió, a Gazeta de Alagoas. Iniciou sua carreira política 

como prefeito nomeado de Maceió em 1979 e, três anos depois, foi eleito deputado federal 

pelo Partido Democrático Social (PDS).  

Em 1986, ganhou a eleição para governar Alagoas pelo PMDB (Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro). Durante sua gestão, ganhou popularidade nacional como 

o "caçador de marajás", devido à repercussão de seu programa de combate à corrupção de 

funcionários públicos que recebiam salários milionários. Um escândalo de corrupção, mais  
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uma vez acabou com o sonho de muitos brasileiros e levou a multidão para as ruas a fim de 

tirar o presidente da sua cadeira. Democraticamente, Collor entrou no Palácio do Planalto e da 

mesma forma saiu. Isto gerou uma movimentação geral da nação. Em Santa Maria muitas 

passeatas foram feitas.  

Trevisan lembra que, em 1992, o momento lhe cobrou muito mais do que ser um 

simples observador, pois foi importante para o país. Ele acredita que o ato de o povo ir para as 

ruas e tirar um presidente foi histórico. Segundo ele, o Brasil vivia um momento especial e diz 

que escreveu várias vezes sobre Collor. Hoje, gostaria de fazer uma releitura da capacidade 

investigativa que dispunha na época. Ainda afirma que o país não é mais o mesmo de anos 

atrás, do ponto de vista político e econômico e de suas relações internacionais.  

 
Eu olho a política como instrumento de poder, eu faço crônicas que examinam bem. 
Na campanha do Collor, são temas amplos, é complicado abordar em uma crônica 
apenas, temas tão complexos. É difícil você dizer em poucas linhas isso Como o 
jornal A Razão era o único jornal em SM, ele era porta-voz, não podia deixar de 
abordar assuntos. Eu tenho a lembrança que o jornal acompanhava o caso sim.  

 

Trevisan também afirma ser um cronista que olha a realidade de um ponto de vista 

mais descomprometido. Ele pretende que o leitor leia sua crônica porque gosta ou pelo 

humor, ou pela ironia, ou pelo trocadilho, mas, se acha muitas vezes sério demais. Sobre o 

contexto que o país vivia em 1992, ele não deixou de manifestar suas opiniões nos textos.  

Fonseca demonstrou não só nas crônicas, a sua inquietude com a situação do país na 

época, mas participou dos protestos de 1983 e 1992 e afirma que era uma vontade muito mais 

pessoal do que coletiva.  

 
Parece que no meu caso, no impeachment do Collor, era uma coisa pessoal, eu não 
tinha votado nele, não gostava dele, portanto a minha maneira de reagir a isso era 
utilizando as armas que eu dispunha. No caso das Diretas, havia uma representação 
da realidade política de uma maneira que, eu colocava a luta pela volta do estado de 
direito e as eleições como símbolo num nível mais universalizado. No caso do 
Collor, embora eu tenha participado do coletivo que tenha reagido ao impeachment 
do presidente, eu tinha uma queixa pessoal contra ele, então a minha crônica tem 
isso, nos meus textos da para observar isso.  

 

Zanatta da mesma forma que Fonseca, lembra de como os jornais se movimentaram na 

época e pediram muito mais atenção da sociedade que tinha eleito Collor. Ele também analisa 

que, os textos estavam inseridos no contexto da época. Tudo pedia por uma movimentação 

feita por estudantes. 

 



 
 
 
 
 

 
 

4.4 -  2008: A DEMOCRACIA E OS TEXTOS OPINATIVOS  

 

Depois de 21 anos sob regime democrático, o Brasil volta a respirar democracia em 

1989. As eleições municipais e estaduais, ganham força como um processo eleitoral 

totalmente democrático. O voto eletrônico inserido no Brasil pela primeira vez em 1996, 

apenas para as cidades que tinham mais de 200 mil habitantes, foi um impulso ao incentivo 

da democracia. E foi só em 2000 que, todo o país foi atingido pela modernização das eleições. 

O que garantiu mais segurança e agilidade para o cidadão.  

A cidade de Santa Maria viu em 2008 uma campanha disputada. Com dois candidatos 

principais, que levavam junto com as suas trajetórias, uma rixa histórica de ideologias e 

embates: César Schirmer da coligação “Juntos por uma Santa Melhor” do (PMDB) e Paulo 

Pimenta, do (PT) da coligação “Santa Maria não pode parar”. Ainda como terceira candidata 

estava Sandra Feltrin, do Partido Socialista (Psol) da coligação “Santa Maria em tuas mãos”. 

Os maiores tempos na televisão e no rádio ficaram reservados para as maiores coligações: PT 

e PMDB. Assim se formou uma campanha democrática, mas com muitas brigas, debates e 

panfletos provocadores. César Schirmer concorria pela terceira vez à prefeitura, já as 

candidaturas de Paulo Pimenta e Sandra eram inéditas.  

As eleições municipais de Santa Maria tiveram em 2008 um caráter bem polarizado, 

apesar de serem três candidatos, Schirmer e Pimenta disputavam a linha de frente, tanto nas 

pesquisas, como nas ruas e nas propagandas. Foi uma campanha que rendeu muito assunto, 

direito de resposta e diversas provocações. Tanto Schirmer quanto Pimenta, tinham espaço no 

jornal A Razão, antes de se candidatarem à Prefeitura. Espaço este, que foi retirado dos 

políticos em respeito à lei eleitoral. Os cronistas e articulistas que escrevem no jornal, também 

deveriam respeitar esta lei que, proíbe que se faça qualquer tipo de campanha nos veículos de 

comunicação. 

Questionar a política hoje, pode ser um ato tão cuidadoso quanto em 1968, 1985 ou 

1992. Em razão da democracia, os textos ficam mais vulneráveis, às críticas pesadas e 

incisivas aos políticos. Mas, a liberdade é mais forte segundo os autores dos textos opinativos 

de 2008. 

Trevisan acredita que hoje o cronista tem muito mais liberdade, do que em 1968 ou 

1985, mas o leitor está muito mais exigente. Ainda diz que, não deixa de questionar a política, 

mas que continua tomando os mesmos cuidados. Ele exemplifica.  
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As vezes eu faço estas crônicas questionando a política, não podia nesta última 
eleição colocar numa crônica o candidato Schirmer é assim, o candidato Pimenta é 
assado. Isso seria colocar numa prateleira uma série de opiniões. É difícil você 
colocar em 60 linhas uma avaliação da campanha política em Santa Maria. Eu 
gostaria, mas acho tão limitado. (...) O jornal fez 74 anos se você olhar a edição do 
jornal, até hoje você vai ver como tem colaboradores de diversas tendências, 
Fabiano Pereira, César Schirmer, Paulo Pimenta, Marcos Rolim, isso é interessante, 
porque o jornal não está a serviço de um grupo.  

 

As diferenças sociais, culturais, políticas, econômicas e estruturais são muito 

diferentes no paralelo “ontem e hoje”. Poucas das pessoas que escreveram em 1968 ainda 

escrevem. E, mais do que isso, hoje estão em uma fase diferente de suas vidas. Algumas não 

se preocupam tanto com as polêmicas, mas sim em fazer seus textos por hábito, por prazer e 

não por obrigação. Abelin exemplifica seu estilo de escrever: 
 

Eu preparo a crônica de sábado, por exemplo, durante toda semana. Agora vou  
tratar da Feísma e da Romaria da Medianeira, que considero os maiores 
acontecimentos da cidade. Eu prefiro dar uma dimensão mais local, mesmo que hoje  
haja uma ampla liberdade no sistema político. Se eu falar sobre os problemas da lei 
eleitoral, aí vem um e me diz que não pode que ta errado, aí eu quero contrapor e 
tenho que pesquisar, eu já não tenho mais idade para isso. No meu caso eu penso: 
“vou escrever sobre este assunto”. (...) Às vezes eu recebo indicações “olha o asfalto 
e São Pedro está ruim”, mas dificilmente escrevo sobre um assunto polêmico, a essa 
altura da minha vida entendeu? 

 

Ao contrário de Abelin, Celina hoje se considera muito mais crítica, com mais 

maturidade. Confessa que é bem corajosa e informada para opinar e debater assuntos e 

também diz ser muito crítica ao governo atual. Ela critica algumas posições radicais demais, 

tanto de esquerda quanto de direita. Celina afirma que também nunca se perguntou porque 

ainda escreve, mas sabe que tem condições de opinar e criar debates. 

 
Confesso que sou bastante critica a este governo, acho um absurdo. (...) O pessoal 
tem bastante liberdade hoje, chega um PT e escreve, chega outro e escreve também 
contra o PT e tudo bem. A coisa ta bem liberal e isso é bom, ta bem democrático. 
Hoje eu não tenho preocupações, a coisa está tão boa que eu não me policio, claro 
que moralmente sim porque tem a madre igreja.  

 

Já Zanatta afirma que, não se pode negar que há um refluxo, uma calmaria dos 

movimentos sociais, suas formas de luta e busca de atendimento às demandas.  Para ele, a 

análise desta realidade é mais complexa e mais ampla, sem dúvida. Ele acredita que, se 

deveria analisar a realidade mundial e brasileira, seja lá o  nome que se dê, sem escamoteá-la 

ou encobrí-la, a partir, especialmente, dos anos 1980 do século passado até as mais recentes  
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crises de 2008. “Sem o jogo simplista de palavras bonitas e ocas que expressam, quase 

sempre, a dominação e exploração de uns poucos sobre muitos”, conclui Zanatta.  

Apesar de não escrever mais no jornal A Razão, Fonseca afirma que, os textos 

opinativos, não só deste jornal, mas nos jornais como um todo, ocupam um espaço aos textos 

desprestigiados. Para ele, a maneira como apareciam no jornal era mais valorizada, pois, 

ficavam na página dois e depois ainda foram para o 2º caderno no jornal. 
 

Os cronistas do final de semana têm destaque agora os outros estão lá colocados em 
uma página da esquerda, não tem muito destaque. Talvez em outro momento o 
cronista tivesse uma importância maior para o jornal. A Razão é um jornal 
tradicional na cidade, na época que eu escrevi estava o Zanatta e o Máximo 
Trevisan, então ficávamos os três. Acho que os jornais em geral não têm esta visão 
do cronista como formador de opinião.  

 

Ao contrário de Fonseca, Trevisan acredita que hoje o jornal permite muito mais lugar 

para os textos opinativos e para que os colaboradores escrevam e opinem sobre o mundo. O 

espaço sempre foi dado, mas hoje o jornal tem um espaço determinado, o que dá credibilidade 

ao periódico. E o motivo que o faz participar desta discussão de idéias do jornal hoje, não é o 

hábito, mas, porque ele ainda sente condições de estar na realidade, falando sobre alguns 

assuntos e interagindo com o leitor.  

Trevisan acredita que agora o cronista tem muito mais liberdade, do que em 1968 ou 

1985, mas o leitor está muito mais exigente. Ele não deixa de questionar a política, mas  

continua tomando os mesmos cuidados de antigamente. O advogado explica como trataria 

assuntos políticos em sua crônica sem perder o espaço de questionamento:  

 
Existem coisas politicamente que é possível pensar tipo: o prefeito escolhe sua 
equipe posso pensar que ele seleciona por um critério e avalia por outro. Às vezes 
você escolhe um secretário porque ele é do partido, é um cara legal, trabalhou na 
campanha, aí você escolhe por amizade, seis meses depois você vai ver se ele é 
competente, se está fazendo um plano de governo razoável e aí você escolheu sobre 
um critério e está avaliando por outro, isso eu acho válido colocar em uma crônica. 

 

Para Trevisan, o jovem de antes era muito mais sindicalizado, lutava pelas suas causas, 

tinha tendências ideológicas fortes e afirmativas, tanto que o PT e o MDB nasceram nessas 

épocas de luta nas ruas. Com toda a movimentação que se criou, em anos de censura e 

democracia, Trevisan sempre se posicionou a favor da tranqüilidade, apesar de apreciar os 

movimentos populares. Ele confirma que o jornal A Razão acompanhou de perto todas as 

fases do Brasil ditatorial e do Brasil democrático, atento, às vezes questionador, mas nada que  
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arriscasse um ou outro membro do periódico. Ele considera que o jornal não tem posições 

ideológicas e dá provas disso quando apresenta diversos segmentos de pensamentos dentro do 

jornal. Nunca o dono do jornal chegou para ele e afirmou que deveria ou não deveria escrever 

sobre determinados assuntos, mas, os seus valores e tendências não lhe deixavam fugir 

daquilo que era permitido. 

 
O A Razão tem esta marca de não estar atrelado a um segmento só, mas o dono do 
jornal não tem esta de dizer “ou você entra nessa linha ou não”. Tem as preferências 
com certeza: mas não da essa marca negativa, e isso é um valor que Santa Maria  
preza no jornal A razão”. 

 

Celina lembra que nunca foi uma pessoa que deixou expressar tanto suas posição 

política nos textos, mas afirma que os movimentos sociais surgiram muito mais pela 

capacidade de indignação da esquerda que até hoje opinam e tomam frente dos assuntos, 

muito mais que a direita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa se propôs a fazer um estudo qualitativo e gradual dos espaços de opinião 

no jornal A Razão, tendo por base os anos referenciais de 1968, 1992, 1985 e 2008. O 

objetivo do trabalho, que pretendia entender estes espaços opinativos que o jornal A Razão 

nesses 40 anos, foi alcançado graças às entrevistas das fontes. Foi através do relato de quem 

escreveu nas épocas estudadas que, se conseguiu embasamento para entender os períodos e a 

valorização destes na mídia impressa, no caso o jornal A Razão. Todos os depoimentos 

resgataram a memória da imprensa em Santa Maria e permitiram entender como são regradas 

as opiniões.  

 Nota-se que, muito mais do que opiniões, os textos de caráter opinativo eram 

carregados de ideologias. As formas de dizer e de mostrar o que se pensava, eram criadas 

muito por causa de toda a bagagem e trajetória que o escritor possuía, do que pela posição que 

o jornal tinha na época. Se hoje, a pluralidade de assuntos, de crenças e de ideologias, é 

visível no jornal A Razão, pode-se dizer que, isso não foi alcançado de graça e nem de um dia 

para o outro. Foram mudanças que levaram anos e só aconteceram porque pessoas de 

diferentes pensamentos contribuíram para isso.  

 Todas as opiniões registradas pelas fontes desta pesquisa, encontram-se carregadas dos 

contextos cultural, social, econômico, que Máximo Trevisan, Celina Mayer, Orlando Fonseca, 

Humberto Gabbi Zanatta, Antônio Abelin e José Bicca Larré representam. Larré, por 

exemplo, fez campanha contra Abelin para a Prefeitura de Santa Maria na década de 60. Isso 

demonstra também as suas posições políticas. 

 Em  1968, as conjunturas de um país que vivia sob censura, influenciaram nos textos 

dos autores Máximo Trevisan, Antônio Abelin e José Bicca Larré. Pois, fica claro nas suas 

perspectivas sobre o que estava acontecendo na época. Alguns se posicionaram mais que 

outros, não necessariamente foram a favor ou contra o regime, mas, tinham seus ideais e isso 

transparece nas entrevistas. 

 Apesar das eleições de 1985 ficaram marcadas na história do país, por toda a 

revolução que causou no perfil da sociedade brasileira. As crônicas e os espaços de opinião 

registraram isso de diversas formas, que dependiam da disposição dos autores. Celina, 

Fonseca e Zanatta, foram atores de uma realidade que pode ser contada através dos seus 

escritos. Fonseca sabe que toda a conjuntura política do país mexeu com ele, com as suas 

idéias de esquerda. Zanatta, que se interessava por política de forma mais intensa, tanto que  
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foi vereador, fez dos seus textos opinativos uma forma de desabafo, fez campanha contra 

Collor em 1989. O que demonstra suas preferências políticas. Celina, que se diz um pouco 

apolítica, mesmo assim se manifestou e, algumas vezes tomou partido da situação vivida no 

país. A mudança estava acontecendo e não adiantava negar e muito menos se omitir. Hoje, ela 

se coloca muito mais crítica diante das situações que o país vive, mas não deixa clara 

nenhuma posição político-partidária. 

 Toda a trajetória do jornal está baseada nos ideais de quem o faz, de quem escreve 

nele. E estes ideais são inevitavelmente de cunho político. O trabalho escolheu épocas em que 

o Brasil vivia um cenário atípico, para que se pudesse perceber o quanto a mídia impressa, no 

caso o jornal A Razão, tratava disso, com que grau e de que maneira. Percebeu-se que, a 

maneira tratada diz respeito a cada autor dos textos opinativos. São eles que ditam a 

construção do espaço no jornal. Hoje o jornal A Razão tem a pluralidade de opiniões e de 

nomes. Esta tradição sempre foi mantida, mas foi conquistada aos poucos, com característica 

de cada pessoa que marcou época no periódico. Percebe-se que, é impossível fazer dessa 

observação o único parâmetro para entender a história do jornal A Razão. Trata-se, aqui, de 

uma visão parcial e com o olhar direcionado aos textos opinativos. Sempre há mais para 

estudar. É assim que este trabalho deixa linhas abertas pois há outras observações e 

percepções do jornalismo.   
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ENTREVISTA MÁXIMO TREVISAN 

 
Trevisan é casado, tem quatro filhos e escreve como colaborador  no jornal A Razão, desde 
1965. A partir de 1971, começou a ter uma participação semanal no periódico. O escritor 
concedeu uma entrevista para esta pesquisa em seu escritório de advocacia em Santa Maria.  
 
O senhor escreveu no jornal A Razão além desses anos 1968,1985,1992  e 2008 em quais 
outros períodos? 
 
Eu quando fui fazer curso de, de .. especialização que na época não foi aprovado o mestrado , 
então fiz curso de especialização na Universidade de São Paulo foi em 1965 então eu 
mandava colaborações , reportagens culturais, por que eu era estudante, me formei em 65 na 
faculdade de Direito, depois eu fiz mestrado  na fundação Getúlio Vargas em 1967 e aí eu 
comecei no retorno a ser mais freqüente, não em recordo bem mas se não me engano foi em 
1971 que comecei a ter uma participação semanal no fim de semana escrevendo crônicas par 
ao jornal  A Razão,  aí um pouco mais de trinta e poucos anos que eu tenho assim ... uma 
freqüência semana no jornal A Razão.  
 
 Como era escrever para um jornal? 
 
M: O jornal A Razão na mesma época que era um jornal único assim... nesse porte por 
exemplo hoje temos o  diário de santa maria que tem um porte equivalente,e lê sempre 
manteve esse espaço , confesso que nunca sofri um telefonema , é ... vamos dizer assim  
comentando atos que eu abordei  e .. o jornal sempre proporcionou uma diversidade de 
leituras, seja local , estadual, nacional e até internacional e então sempre os articulistas e os 
cronistas tiveram esse espaço e hoje o jornal se caracteriza por essa diversidade, vamos dizer 
assim ... essa leitura multifacetada da , da realidade , se fosse observar e fizer uma leitura 
durante a semana, você vai observar q há não só na área política , deputados de tendências 
diversas na a´rea cultural, na aérea social, onde for... você vai verificar, você já deve ter 
estudado isso, que o jornal  ele permite a ocupação de espaços é ...  digamos assim que não 
respondem à uma única orientação do jornal , isso eu gosto no jornal , por que digamos assim 
...  permite que o cronista seja ele mesmo, com as limitações normais , afinal de contas a 
agente sabe né , a lei de imprensa e tal está aí para não criar problemas para o próprio jornal 
 
E como que é a rotina do jornal? Em 68 por exemplo? 
 
Eu não tenho vínculo com o jornal, vínculo que eu quero dizer  empregatício, nunca fui 
servidor do jornal aliás nunca recebi remuneração pelas crônicas e isso de certa forma 
Cria e uma  liberdade na medida em que não estão me pagando para ocupar espaço no jornal, 
mas o jornal ele , ele eu diria assim que nunca percebi eu tinha acabado de passar uma no rio 
de janeiro numa entidade de ensino  muito respeitada que era fundação Getúlio Vargas é .. só 
pra te dizer naquele ano eu tive  oportunidade de participar da reunião do Fundo Monetário 
Internacional que foi no museu de artes do Rio de Janeiro e  eu pude sentir essa realidade, 
então o |rio de janeiro a época era o centro  muito ativo  na área política na área econômica e 
na área cultural, ainda hoje no eu diria assim o RJ é um centro cultural, um centro político, 
mas  na época era muito mais , Brasília cresceu muito ao longo desses anos por uma série de 
razões e a vivência de uma ano, aconteceu um curso de mestrado que selecionou professores 
em todo o país, entoa a convivência com esse, com esse grupo  que tinha desde o nordeste até 
aqui o sul realmente  eu acho que é uma experiência que me fez assim rever certas leituras 

 



 
 
 
 
 

 
que eu tinha , eu tinha uma leitura mais  doméstica, digamos assim .. de quem vivia em Santa 
Maria e embora dois anos antes eu tenha passado na universidade de São Paulo e em 1965 
quando ouve inclusive intervenção militar na USP eu  freqüentava o bloco F que era na  
cidade universitária, inclusive nós tivemos lá , na invasão militar da própria universidade, que 
era o bloco F do campus. Então desde então eu saí diretamente  de uma área geográfica , por 
que Santa Maria sempre foi muito ativa, mas assim ... geograficamente menor para um centro 
como São Paulo que recebia estudantes praticamente de todo país, então essa  união do ano de 
1965 com o ano de 1967 creio q eu foi assim um mexida muito grande  na leitura de mundo 
que eu fiz de convivência com uma realidade política em duas universidades  uma na USP e 
outra na FGV  e realmente hoje olhando pra trás  não sei como é que eu tive esse privilégio de 
ter tido essas duas oportunidades que me foram dadas e pra mim foram muito valiosas 
 
 O que é mais difícil quando vai se fazer uma crônica, a escolha do tema, a edição? Ou 
tem algum outro ponto? 
 
O limite te faz pensar mais né, se você tem seus limites você tem  60 linhas, 45 linhas você a 
limitação te faz assim pensar mais para dizer menos né, eu me recordo  de uma frase que 
parece ser muito adequada a isso de Pe Antonio Vieira quando ele disse que “dei-me duas 
horas e eu falarei dez minutos, dei-me 10 minutos e eu falarei duas horas” é mais ou menos 
isso , quando a gente tem muito tempo e agente se cobra  e a gente fala menos , fala menos 
por que você repassa, revê, corta, acrescenta, vê aquilo que é superficial, aquilo que é 
desnecessário, aquilo que é duvidoso , a quando você tem pouco tempo, por isso que digo 
aquelas pessoas que vão para o computador e fazem os textos nascerem na hora, ele vai ao 
texto e o que  ocorre ele passa pro texto então na crônica, como eu encaminho na quinta-feira 
por exemplo, no início da tarde eu fico evitado que ela saia no jornal de final de semana esse 
espaço, eu não posso ocupar um espaço em que eu possa ser atropelado pela notícia da sexta-
feira ou do sábado de manhã não é verdade? Isso então eu tenho que ter um foco na minha 
crônica para falar de temas que não tenham tanta permanência ou volatilidade como seria o 
caso, por exemplo, de um fato político, exemplo se o Sr. escreve hoje (terça-feira) para ser 
publicada amanhã de manhã, ele teria grandes chances de não errar sobre essa crise 
internacional que está acontecendo, agora se eu escrevesse hoje para publicar no sábado de 
manhã é muito provável  que eu mesmo estranharia minha crônica pela rapidez e 
complexidade e os acontecimentos que vão se multiplicando e se tornando obsoletos, 
entende? As vezes eu deixo  de abordar temas que eu gostaria, a minha coluna durante muitos 
anos era “Da minha janela ou da nossa janela” exatamente por que eu diria que da nossa 
janela a gente enxerga o mundo mas muitas vezes  não enxerga do lado, por quê a janela 
limita e nem atrás, então todo  cronista tem um coluna parcial mesmo querendo ser verdadeiro 
e ter um compromisso com a realidade, naturalmente ele faz uma leitura parcial ele não 
consegue ter essa compreensão.  
 
E isso é difícil? O que Sr classificaria como o mais complicado? Apesar de já ter a 
prática. 
 
M: O leitor é cada vez mais exigente,  veja você mesmo, você pega a edição de sábado de 
manhã ou mesmo no domingo você senta lá e pega o jornal e vc lê e analisa, você é exigente é 
como alguém que vai ao restaurante e não interessa se a cozinheira passou a noite em claro 
com o filho doente, ele quer saber que aquele prato que ele encomendou tenha qualidade e 
está de acordo. Então eu percebo assim que a ... eu mesmo me cobro mais , porque as pessoas 
lêem, longe de quem escreveu e vivendo suas circunstâncias, por isso que agente sempre 
entende que o leitor se  coloca as vezes eu me encontro com o leitor e ele diz, “ ah eu li tua 

 



 
 
 
 
 

 
crônica interessante, você disse isso e isso “ eu confesso que as vezes  eu não disse isso que 
ele ta pensando, mas ele concluiu isso, é muito interessante. 
 
 O que lhe motiva a escrever p/ o jornal? 
 
Eu acho que o compromisso ao menos quando estiver escrevendo me faz um leitor mais atento 
da realidade eu também cronistas, eu também leio comentários políticos, tenho uma freqüência 
eu me sinto na obrigação de ler uma Folha de São Paulo diariamente, né? Não é por quê. é um 
jornal Exatamente essas duas experiências em duas cidades importantes, vivendo como um 
graduado, com várias cores ideológicas me fez, menos radical naquilo que acreditava. Ter 
menos certezas, ser menos catequético, de pensar que ‘olha eu penso assim e gostaria que você 
leitor também pensasse assim’, nunca tive essa pretensão. O cronista deve fazer um recorte da 
realidade e dizer que naquele momento, com aquela idade, você vai percebendo como a 
percepção é relativa, na hora que você aborda algum valor, por exemplo, hoje eu tenho netos, 
na época (1968) eu era solteiro, só isso já é muito diferente. Todo cronista é parcial por mais 
que tenha uma relação com realidade.  
 
Eu lia muito os jornais de qualidade, com uma capacidade, e a folha de São Paulo é um jornal 
do país, né? Diante de um fato que está acontecendo agora, relacionada a essa crise 
econômica, o mundo, em decorrência do que está acontecendo nos EUA. Claro q o espaço é 
tão pequeno e ao mesmo tempo tão grande, se formos olhar de um lado é pequeno 60 linhas, 
mas de outro lado é um espaço que afinal da pra você dizer várias coisas, quando você 
escreve coisas que não é bem aquilo que você queria escrever. Agente nota que as coisas dão 
maior repercussão quando a gente não é tão feliz como gostaria de ser, e aí eu percebo que as 
leituras são feitas.  
 
O ano de 68 foi marcado pelo AI5, isso influenciou alguma coisa no teu trabalho como 
cronista? 
 
Exatamente essa duas experiências que te falei, em duas cidades importantes vivendo com os 
graduados várias cores ideológicas, me faz mais assim menos radical nas coisas que 
acreditava, ter menos certezas e de me colocar ser menos catequético de chegar  e dizer “olha 
eu penso assim e gostaria que você leitor pensasse assim” isso nunca me .. sabe ,comecei 
desde cedo a achar que era um formador de opinião pública eu nunca me passou, as vezes as 
pessoas dizem “ah tu um formador de opinião pública e eu me choco um pouco né, daonde 
que tu tirou isso?”. Então me parece que o cronistas deve expressar, fazer um recorte do 
cotidiano, um recorte da realidade  que naquele momento, vivendo aquela realidade com a 
idade depois de 20 ou 30 anos é .. selecionei umas crônicas . Exatamente essas duas 
experiências em duas cidades importantes, vivendo como um graduado, com várias cores 
ideológicas me fez, menos radical naquilo que acreditava. Ter menos certezas, ser menos 
catequético, de pensar que ‘olha eu penso assim e gostaria que você leitor também pensasse 
assim’, nunca tive essa pretensão. O cronista deve fazer um recorte da realidade e dizer que 
naquele momento, com aquela idade, você vai percebendo como a percepção é relativa, na 
hora que você aborda algum valor, por exemplo, hoje eu tenho netos, na época (1968) eu era 
solteiro, só isso já é muito diferente. 
 
 
O Senhor acha que os fatos políticos desses anos todos, AI5, o caso do Collor, as diretas e 
as eleições de 2008  influenciam o leitor a procurar um artigo? 
 

 



 
 
 
 
 

 
Eu acho que sim. Eu gostaria que o jovem tivesse essa curiosidade. Não há esse compromisso, 
mas vejo por outro lado que tem muitas pessoas que contestam. O rádio, por exemplo, a 
televisão. Há um tempo eu lia que o jornal ia sumir. E o cronista o que ele vai dizer?  
 
Claro que vocês vai freqüentando ambientes, vai tendo suas leituras, nas viagens que tu faz, e 
isso tem me tornado muito mais consciente da limitação da gente. O que está atrás da 
epiderme, daquela notícia? O Brasil de hoje não é o de anos atrás, não adianta não querermos 
assumir isso.  
 
O tema política foi abordado pelo Senhor nos textos? 
 
É... eu olho assim a política como um instrumento de poder as vezes eu faço umas contas que 
examinam como que os políticos como Collor e tal .. mas é difícil numa pequena crônica você 
abordar aspectos tão amplos 
 
O A Razão tem essa marca de não estar atrelado a um segmento só, mas o dono do jornal não 
tem essa de dizer “ou você entra nessa linha ou não”. Tem as preferências com certeza: mas 
não da essa marca negativa, e isso é um valor que Santa Maria  preza no Jornal A razão.” 
 
Eu gostaria de fazer em 60 linhas uma avaliação da campanha política em Santa Maria, mas 
isso da no radio e deu. Existem coisas politicamente que é possível pensar tipo: o prefeito 
escolhe sua equipe posso pensar que ele seleciona por um critério e avalia por outro. Às vezes 
você escolhe um secretário porque ele é do partido é um cara legal, trabalhou na campanha, aí 
você escolhe por amizade, seis meses depois você vai ver se ele é competente, se está fazendo 
um plano de governo razoável e aí você escolheu sobre um critério e está avaliando por outro, 
isso eu acho válido colocar em uma crônica. 
Não é fácil você colocar as coisas sobre uma ótica que não é comum. Quando eu me deparo 
com diferentes abordagens fico entusiasmado, acho que esse é um leitor que cobra.Ou pelo 
humor ou pela ironia, ou pelo trocadilho, esse é o meu perfil. Não podemos ser muito sérios. 
Eu escrevo para alunos de 7º ou 8º série como eles vão interpretar. Esse é o mundo da leitura, 
isso me envolve, me faz bem.  
 
Eu saí de uma escola do segundo grau fiz faculdade de Direito, tava chegando dessa vivência 
toda, Não estava  vinculado a partido político a nenhum movimento de esquerda que pudesse 
me comprometer, não me recordo de ser alguém que fazia da sua coluna um instrumento de 
combate até por que minha coluna não tinha essa capacidade.  
 
Análise sobre os textos opinativos de 68 pra cá?  
Eu tava fazendo minha dissertação de mestrado sobre a Crise na Universidade Brasileira. Os 
diretórios acadêmicos estavam não. não muito ativos não. Em 65 quando me formei, ainda. 
Claro que 68 houve toda aquela manifestação da Arena, do teatro, da música. A pergunta era 
como protestar sem ser preso? O Chico era um gurizão. 
 
O movimento estudantil foi marcante e era um laboratório. Depois o jovem ficou meio 
mutilado, os sindicatos viraram assistenciais. Creio que o país amadureceu política 
 
Há 40 anos atrás eu fiz duas especializações e achava que tava com o tanque razoavelmente 
cheio, hoje vocês tem que se jogar, ler  e aprender muito mais. Por que o mundo de hoje pede 
isso  
 

 



 
 
 
 
 

 
 

ENTREVISTA ORLANDO FONSECA 
 
53 anos, começou a escrever na razão em 1979 como colunista, antes escrevia 
esporadicamente em outros jornais, formado em letras entrou na universidade em 1977 e se 
formou em 1983 tem mestrado em literatura brasileira e doutorado em teoria da literatura. 
Concedeu entrevista na sala de chefia do curso de Letras da USFM onde trabalha. 
 
Como era escrever para o jornal em 1985? 
 
Desde 1977 quando comecei já havia uma distensão política, não havia censura previa no 
jornal, mas né..a gente sempre tinha cuidado em relação aos temas que ia tratar no jornal, 
embora em nenhum momento eu tenha sofrido qualquer tipo de censura do ponte de vista 
ideológico, do ponto de vista político em alguns outros momentos eu passei por restrições de 
não escrever mas não em função da conjuntura política como eu já havia começado em 1979 
eu já tinha uma prática de produção de crônica e como era uma crônica não de tema político 
ou de qualquer outro cunho econômico então a minha crônica tinha um espaço literário se 
referia a temáticas do cotidiano e evidentemente que a minha crítica a realidade a realidade 
política do país era clara, de 84 a 85 eu escrevi em mais de uma ocasião a respeito das diretas 
que era um movimento do ano anterior e também como um observador atento da nova 
república, mas não que o foco do meu trabalho fosse esse, mas olhar a realidade em Santa 
Maria como reflexo dessas mudanças, ou seja, da passagem de um estado de seção para um 
estado de direito. 
 
 
O senhor fazia parte da rotina do jornal ou enviava as crônicas semanalmente? 
 
como em 85 ainda não tinha a facilidade da internet eu tinha que ir levar a crônica no jornal, 
eu não produzia os textos lá, eu tinha uma relação com os jornalistas, com a redação do jornal 
que me fazia conviver com os temas que estavam sendo tratados e com as idéias que 
circulavam naquele momento, mas eu não cumpria um horário no jornal. 
 
 
Era remunerado ou era colaborador ? 
  
De 1979 até 1983 aproximadamente, era remunerado, mas eu escrevia todos os dias. O jornal 
tinha seis edições então eu escrevia seis crônicas por semana. A partir de 85 eu escrevia 
semanalmente daí não era mais remunerado. 
 
 
O que é mais difícil na hora de escrever a crônica.......... 
 
Veja bem, é uma coisa bem interessante isso porque quando eu comecei a escrever, escrevia 
em laudas, que o jornal fornecia pra gente escrever e tinha um espaço ali de 60 toques 
datilografados, 22 linhas, então dava umas três folhas, a diagramação na época permitia um 
texto maior. 
Hoje escrevendo com o computador escrevo um texto com 3.000 caracteres, e hoje no diário o 
texto máximo permitido é de 2.100 caracteres. 
Isso pra mim é muito bom, porque me permite fazer uma economia de construção de texto 

 



 
 
 
 
 

 
que me força a ter uma disciplina de produção, não é algo que me limite do ponto de vista da 
criatividade. 
O que é mais difícil nessas alturas da vida, de 79 até hoje escrevendo então já não tenho tanta 
dificuldade assim, o que eu me propuser a escrever eu escrevo, é claro que hoje eu tenho um 
controle de qualidade do que eu produzo, muito maior do que ante, eu já não me permito 
escrever sobre qualquer coisa, procuro visualizar o leitor e os interesses do jornal 
evidentemente onde ele circula, portanto não tenho dificuldade do ponto de vista de temas ou 
de construir o texto, na verdade a minha dificuldade está em achar o tom certo para aquilo que 
eu pretendo fazer. 
 
 
 
 
O que lhe motiva a escrever? 
 
 
Sim, eu acho que a conjuntura política nessa época de 85 até 92 pra mim elas eram mais 
provocadoras, do ponto de vista de situar o meu espaço de representação, inclusive 
representação política, eu me filiei ao PT em 84 foi uma filiação política que coincidiu em 85 
com uma série de movimentos políticos, mas já antes disso eu tinha uma vinculação com 
esses grupos então a minha situação política de representação de um mundo pelo viés da 
política ela é muito mais forte, com o tempo eu fui buscando alternativas e até por que o 
estado democrático permitiu não fazer aquelas abordagens que impulsionavam no primeiro 
plano e a fazer outras abordagens de reflexão sobre a vida, sobre o mundo, sobre o destino 
humano, não do modo lírico dificilmente eu escrevo crônicas embora algumas tenha escrito 
realmente e no início tinha um volume maior de reflexão lírica hoje o lirismo deu lugar a 
ironia, ao humor, essa é a minha... se eu tenho alguma missão escrevendo no jornal e que me 
motiva pra isso é exatamente essa de buscar um olhar bem humorado sobre a realidade. 
 
 
 
 
Como 85 foi marcado pelas diretas, tinha alguma restrição do jornal a razão  
 
eu nunca tive nenhuma restrição no jornal A razão do ponto de vista editorial, é lógico que 
cedo na vida eu aprendi que há coisas que eu não poderia abordar naquele jornal, embora eu 
nunca tenha nenhum editor nem o dono do jornal, que eu fui convidado pelo Luizinho de 
grand, não tive em nenhum momento alguém me chamasse a atenção não escreva sobre isso, 
e se eu não me engano foi em 85 que acabou a censura oficialmente mas não houve da parte 
do jornal nenhuma censura. 
 
 
Os textos eram publicados na íntegra ou passavam por.......... 
 
 
Claro que o editor sempre lia pra marcar o texto enfim, ele era datilografado então ele 
precisava ser composto e tinha o trabalho do revisor que hoje não existe mais, então esse 
revisor entrava em contato comigo para ver se realmente o que eu tinha escrito era assim que 
era pra escrever, mas não havia cortes, nem do ponto de vista do manual da redação do 
editorial ou da linha ideológica não havia esses cortes. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
Tinha algum tema que tu abordavas mais? 
 
Eu acredito que os temas políticos, mas, até teria que fazer um levantamento pra lembrar de 
todos, mas lembro que as diretas de 84/85 realmente foram reflexões que tomaram conta em 
maior volume daquilo que eu produzia, é claro que o tema político nem sempre se presta pra 
fazer um tipo de reflexão que naquele momento ainda era minha maneira de escrever  o 
humor foi ganhando,com o tempo, aquilo foi ganhando outras manifestações, outras formas e 
mesmo a nova república, o governo Sarney com os altos e baixos que teve possibilitou 
produzir inúmeros textos sobre a conjuntura nacional e a influência que ela tinha no cotidiano, 
no nosso cotidiano porque a perspectiva sempre era essa do cotidiano da cidade embora a 
conjuntura nacional e a conjuntura internacional sempre compareceram nos meus textos, hoje 
com maior incidência, até pela facilidade de acesso a outras informações. 
 
 
Eu não tive censura em nenhum momento, no jornal a razão eu não tive censura alguma. A 
única censura que eu tive foi uma vez que os redatores fizeram, mas isso há muito tempo 
atrás, foi depois desse período aí, eles fizeram uma greve, eram 12 jornalistas e fotógrafos 
também que inclusive a maioria eram meus alunos do curso de comunicação social da federal, 
então eu fiz uma solidariedade com eles eu não mandei minhas crônicas duas semanas eu não 
mandei em solidariedade aos grevistas, aí eu fiquei aí sim a direção resolveu me dispensar. 
Mas não era censura ao meu texto, mas a minha atitude, e eu acho compreensível afinal o 
dono do jornal tinha esse direito porque eu também não precisava fazer o que fiz; não que eu 
me arrependa de ter demonstrado minha solidariedade com aqueles jornalistas, mas não era 
uma coisa que eu devia fazer. 
 
 
Tu acreditas que hoje o jornal dá mais visibilidade para as crônicas, artigo que naquela 
época? 
 
Não, acho que não. Ele ta desprestigiado até, porque eu escrevia na segunda página e depois 
com o tempo houve mudança para o interior, para o segundo caderno o caderno de cultura, 
também com lugar de destaque, onde hoje acho que só no fim de semana aparece ali os 
cronistas, de um modo geral aqueles cronistas do final de semana tem destaque mas os outros 
estão lá colocados numa parte que não tem muito destaque. 
 
Qual as maiores diferenças em escrever em 85 e 92 ? 
 
Parece que no meu caso, no impeachment do Collor, era uma coisa pessoal, eu não tinha 
votado nele, não gostava dele, portanto a minha maneira de reagir a isso era utilizando as 
armas que eu dispunha. No caso das Diretas, havia uma representação da realidade política de 
uma maneira que, eu colocava a luta pela volta do estado de direito e as eleições como 
símbolo num nível mais universalizado. No caso do Collor, embora eu tenha participado do 
coletivo que tenha reagido ao impeachment do presidente, eu tinha uma queixa pessoal contra 
ele, então a minha crônica tem isso, nos meus textos da para observar isso.  
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
ENTREVISTA HUMBERTO GABBI ZANATTA  
 
Meu nome é Humberto Gabbi Zanatta tenho 60 anos sou  casado com  cinco filhos. Meu 
formei em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria em 1973. Depois em formei em 
Jornalismo pela também pela UFSM em 1982. Concedeu entrevista no Escritório do 
Deputado Federal Paulo Pimenta, local de trabalho do entrevistador.  
 
Tens alguma especialização?  
 
 Tenho sim, especialização em Sociologia do Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro especialização em Direito pela Unisinos. Pel PUC em 74 e pela 
Unisinos em 77. 
 
Como era escrever no jornal naquela época?  
 
Eu escrevia quando ainda era estudante, fiquei três anos fora de Santa Maria, voltei em 77. 
Tive uma crônica censurada e fui suspenso do jornal em 75. Colocaram matéria paga contra 
mim. Em 77 havia uma censura velada, por que toda a estrutura da opinião pública na cidade 
que vivia como exército, com a universidade foi no sentido de não fazer críticas.  
 
O que lhe motiva e lhe motivava a escrever em um jornal?  
 
Penso que escrever é o exercício de um talento, de um dom, quase uma necessidade. E isto 
deveria ter a devida compensação, inclusive em termos de remuneração. Lamentavelmente o 
acesso à leitura e à arte no Brasil, além de ser possibilidade de poucos, não tem a devida 
difusão.   
       Escrever para jornal, ainda mais diário, é sempre a possibilidade de uma relação mais 
próxima e mais imediata com o leitor, com a comunidade. É a possibilidade de que, o que se 
pensa e se expressa, possa ter a necessária crítica do leitor. É um diálogo permanente com o 
outro sobre os mais diferentes assuntos.  
 
Qual sua análise sobre o conteúdo dos textos opinativos feitos em 1985 e 1992 e os de 
hoje?  
         - O risco do cronista ou de quem opina, analisa, critica é sempre a matéria-prima da sua 
fala, da sua observação. Que é produzida dentro de um determinado contexto. Por isso,deve-
se levar em conta os meios e informações de que se dispõe. Não se pode perder esta dimensão 
do contexto histórico com todas as suas virtudes e defeitos. E isto vale para todas as épocas, 
não apenas para 1985 e 1992     
 
As eleições de 85 influenciaram na abordagem dos teus textos?  
 
Escrevi sobre as diretas apesar da censura que vinha de dentro da universidade também, 
assumi a responsabilidade da chefia de departamento. Mas até 85 houve censura, sobre as 
diretas  eu escrevi, mas esse não era o meu tema, claro que como cronista tive a preocupação 
de abordar temas da atualidade e contribuir. Tanto da candidatura de Tancredo Neves, que 
também foi falada. Na verdade para escrever eu nunca tive censura nessa época. Sofri por ter 
defendido determinadas posições políticas, por usar camisetas do Che, por ser barbudo. 
 
Sobre o Collor, escreveste alguma coisa?  

 



 
 
 
 
 

 
 
Em 1992 participei das poucas passeatas que tiveram aqui em Santa Maria, votei com o 
Collor em 89, era uma questão de ideologia mesmo. 
 
Acho que a sociedade, não que era mais politizada, mas em razão da repressão, dos partidos 
políticos, interessava mais ir contra o que estava acontecendo. A sociedade era mais animada, 
discutia nas salas de aula a briga era bem maior.  
 
Como analisa a qualidade dos textos daquela época e hoje? 
 
A qualidade dos textos é boa, a temática que hoje é um pouco alienada, não sintonizada com a 
realidade política do país. Não tem ressonância e respaldo no ponto de vista sócio-político 
brasileiro , temos carência nisso  
 
A maioria dos jornalistas do A Razão eram de esquerda, contra o regime militar. A equipe do 
jornal era formada por estagiários, no entanto estudantes que davam esse perfil ao jornal.  
 
O que tua acreditas que mudou nos textos opinativos de 85 e 92 e os de hoje?  
Sempre peguei um perfil político social de reflexão dos fatos do cotidiano, tive também um 
viés da política social, sobre a realidade brasileira, com a desigualdade, as injustiças sociais. 
   
 
Acredita que a opinião no jornal A Razão ganha hoje mais destaque e visibilidade do 
que na época que você escreveu?  
 
         - Toda a comparação limita, é restritiva. Cada época com suas características... Mas o 
público leitor, certamente, aumentou. E a participação, no espaço do leitor, parece ser maior e 
mais freqüente. E há mais liberdade e democracia. Provavelmente aí esteja a diferença entre 
aquela época e hoje. Era mais arriscado e difícil ter opinião própria - e conseqüentmente 
expressá-la - vindo daí, talvez, a percepção de que havia mais destaque e visibilidade às 
opiniões escritas.            
   
Quais suas maiores preocupações hoje quando escreve um texto opinativo? São 
diferentes das que tinha anos atrás?  
     - As preocupações são as mesmas, do ponto de vista da responsabilidade, que sempre tive 
em relação ao respeito que devo e merece o leitor. Antes, o contexto sócio-político exigia 
outras atenções e preocupações - até uma espécie de auto-censura - num conflito 
permanente para não fragilizar informações ou a própria consciência. Hoje, a pluralidade e a 
possibilidade de expressar as diferenças são maiores e até incentivadas. A responsabilidade de 
quem escreve opinando ou de quem opina escrevendo, alcançam, sem dúvida, outros 
patamares, outros compromissos.   
   
   
   
Como era tua abordagem sobre o Caso Collor? Lembra de ter falado algo sobre as 
passeatas em São Paulo ou Rio?  
             
          - Á época do Collot - diga-se de passagem, teve muitos fãs e eleitores em Santa Maria - 
já era vereador. O meu partido, então, teve como candidato a Presidente, Leonel de Moura 

 



 
 
 
 
 

 
Brizola. No segundo turno, apoiamos Luiz Inácio LULA da Silva. Lembro-me que fiz 
campanha para o Lula, em vários municípios da região central, com um grupo de deputados e 
vereadores, onde incluiam-se Renan Kurtz, Marcos Rolim(deputados estaduais), Paulo 
Pimenta, Valdeci Oliveira e Arnildo Müller (vereadores), Antero Scherer(ex-prefeito de 
Cacequi) e outros que a memória não resgistra com clareza.  
                    As manifestações (contra) ocorriam mais na tribuna da Câmara de Vereadores. É 
provável  que também tenha feito manifestações escritas ou de viva voz - se a lei permitia - no 
jornal e no rádio.  
                     Em Santa Maria, já antes e durante o processo de impedimento do Collor, 
participei das manifestações públicas, passeatas e outras atividades  do "Fora, Collor". 
Inclusive com meus filhos.           
   
Acredita que a Sociedade era mais politizada nessas épocas de movimentos sociais?  
                       
                     - Não sei, exatamente, se a Sociedade era mais politizada. Mas havia grupos 
políticos, considerados aqui cidadãs e cidadãos conscientes, que participavam mais. Talvez 
por serem mais ativos, ajudassem a Sociedade a ser mais politizada. Ou seria apenas 
impressão?  
                         O certo é que na seqüência consolidaram-se muitos partidos, sindicatos e 
movimentos sociais, rurais e urbanos, de diferentes matizes e visão do mundo. Muitos ainda 
estão aí ativos e participativos, equivocados ou não, mas presentes e atuantes. O que é melhor 
que a alienação ou a inconsciência .  
                         De outra parte, não se pode negar que há um refluxo, uma calmaria dos 
movimentos sociais, suas formas de luta e busca de atendimento às demandas, específicas ou 
não, que foram bandeiras defendidas com veemência e sangue. A análise desta realidade é 
mais complexa e mais ampla, sem dúvida. E aí se deveria analisar a realidade mundial e 
brasileira - seja lá o  nome que se dê - sem escamoteá-la ou encobri-la, a partir, especialmente, 
dos anos 1980 do século passado até as mais recentes crises de 2008. E sem o jogo simplista 
de palavras bonitas e ocas que expressam, quase sempre, a dominação e exploração de uns 
poucos sobre muitos.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

ENTREVISTA CELINA FLEIG MAYER  
 

Celina Fleig Mayer formada em Letras pela FIC  e em Jornalismo pela UFSM , casada três 
filhas. Concedeu entrevista na sala de sua casa. 

Qual tua idade? 
A idade? Ah não, esses dias eu fui entrevistada pelo Diário e não falei também. Bom eu 

entrei na faixa dos 60. Ta bom?  

A senhora é formada em jornalismo? 
Não eu me formei em Letras primeiro em 71. Fiz jornalismo e terminei em 80. Entre o 

jornalismo eu fiz especialização em Literatura Brasileira e Portuguesa na FIC. Me arrependo de 
não ter feito mestrado, mas eu tinha 40hs no magistério. Ou seja, 40 horas no magistério fazendo 
jornalismo e ainda fazendo essa especialização que era de fim de semana. Foi bem puxado. 

Como era escrever no jornal em 1985? 
Foi em 82 ou 84 que eu escrevia quatro vezes por semana, 85 já não eram tanto assim. Era 

cronista e escrevia, não era essa facilidade de hoje, a gente escrevia e esse queria corrigir tinha 
que riscar ou se não quisesse mandar riscado,  a gente ficava sem cópia. Eu lembro que quando eu 
saí da A Razão eu tinha deixado três  trabalhos prontos, eu gostei daqueles trabalhos, quando me 
dispensaram eu fui lá buscar e não tinha mais. Tinha esses problemas: se não fosse xerocar ficava 
sem cópia.Tinha erros muito tristes de português, a pessoa que copiava errava muito.  Hoje é uma 
beleza, tu escreveu saí tal qual. 

Então tu começou a escrever no jornal em 74? 
Isso por que eu estava no jornalismo, foi a morte de um médico muito importante de Santa 

Maria, e eu fiquei tão chocada por que eu tinha sido secretária dele no meu primeiro emprego, 
quando eu tinha 16 anos. E eu escrevi sobre isso e achei que não ia sair, não sei quem que levou 
pra mim. Meus colegas me questionavam muito, achavam um absurdo eu estar fazendo 
jornalismo pra fazer croniquinha. Só que ele  a minha turma assim ... eu acho que se tem alguém 
... na minha turma não tem ninguém trabalhando em jornalismo. Ele criticavam o meu trabalho 
mas não faziam nem parecido né.  

Foi até quando escrevendo?  

Até quando me chutaram. Eu tive um problema que eu fiz um comentário sobre a Veneza 
maior. Ela era professora de jornalismo da federal, ela era professora da TV. Naquele tempo a TV 
Imembuí era ligada á A Razão e a Veneza sumiu. Sumiu do vídeo. E eu fiz uma crônica que os 
meios de comunicação eram um pouco ....  davam uma certa insegurança para quem trabalhava, 
por que de repente a pessoa não  estava de acordo coma política dele e tal,  e ela acaba saindo. 
Mas nós os espectadores sentíamos falta. Aí eu recebi um telefonema do gerente, que disse não a 
Veneza é isso e tal e falou quais foram os problemas coma Veneza e eu achei que estava tudo 
bem e , isso me excluiu do jornal. Por oitenta e poucos isso, não me lembro bem. De vez em 
quando saía trabalho meu, mas por que eu fui insistente.  

 Como era  rotina do jornal naquela época?  
Eu fiz meu estágio lá na A Razão , na área educacional. Meu estágio foi lá, depois eu 

continuei fazendo, mas era muito pouco respeitado. Não havia respeito com o teu trabalho. A 
minha página um dia era a 5 no outro era 9, 10 . Não tinha o mesmo local. Eu fazia as notícias 

 



 
 
 
 
 

 
que estavam acontecendo no colégio, era bom para os alunos e para os professores. Até que 
chegou um dia em que não pararam de publicar. Eu perguntei por que eles disseram que não 
interessava mais.  

Sempre foi colaboradora?  
Exatamente, sempre colaboradora. Eu entrava lá conhecia todo mundo, mas nunca bati nada 

lá por que era muito barulho. Era gostoso, mas eu preferia estar em casa.  

 

O que era mais difícil?  
Eu escrevia coisas do momento, ou então comentários meus , era a opinião minha . As 

pessoas sempre me ligavam me davam retorno, nem sempre agradável né, mas as vezes muito 
agradável. A gente ficava muito contente mas, sempre tinha um retorno. Eu sempre fui de ler 
muito jornal,lia o Estadão, aquilo então me dava assunto ou algum enfoque.  

O que era mais difícil na criação dos textos?  
Eu nunca tive problemas, por que depois que tu começa a escrever crônicas, por exemplo. 

Eu comecei muitos anos antes, escrevia para a revista Rainha com 16 anos, sempre gostei. Fui 
bancária durante 5 anos e tinha uma revista do banco que se chamava Província, eu resolvi 
escrever uma vez por mês. Meus colegas de aula até ficavam bravos comigo por que eu tinha 
muita facilidade. Uma vez a professora mandou escrever  uma redação eu  tirei 10 sem saber 
muito do assunto, mas o professor achava o máximo.  

 

O que lhe motivava a escrever no jornal?  
Sabe que esses tempos eu li que alguém escreveu sobre isso, o por que de escrever. Sabe 

que eu nunca me perguntei, acho que é uma forma de tu ter a palavra, por que de repente tu tem o 
que dizer mas não tem um oportunidade, por que teu círculo é pequeno. E o jornal é uma coisa 
incrível. Naquele tempo era meio truncada a coisa, eu achava interessante que as  mulheres se 
identificavam muito comigo e os homens não. Eu meios que incitava as pessoas a reagir a falar 
sobre as coisas, questionava certos costumes. Sempre fui opinativa, eu gostava demais desse 
movimento que eu criava ao redor de mim. Era muito gostoso. Claro que nunca vou chegar a ser, 
não me considero, pertenço a academia brasileira de Letras , mas vou dizer a vida inteira que sou 
cronista, escritora eu não aceito esse título de jeito nenhum.  

 

Tu te considera uma formadora de opinião então? 
É ... uma vez  me atacaram numa crônica no Diário,o Diário me pagava. Me atacaram por 

que eu usei uma vez, assim: “os marginais e tal”. Aí uma menina não sei de que curso lá na 
Unifra , dizendo que esse termo não estava mais uso que não existia marginais. Que ela muito se 
admirava de  mim que era uma formadora de opinião usar um termo desses. Aí eu respondi pra 
ela que quem está a margem da sociedade é marginal, daquilo que se espera que se faça ,é uma 
marginal.  

       

Qual as maiores diferenças entre os textos de 85 e os de hoje?  
Os textos daquele tempo (85) eram muito pueril, olho e penso “que horror”, claro que serviu 

para a época e para minha idade, tava certo, mas eu não escreveria mais assim. Hoje sou mais 
realista, mais pé no chão, não menos emotiva, mas mais realista, sem enfeitar tanto ou acreditar 

 



 
 
 
 
 

 
tanto, com a idade a gente vai melhorando a gente se cuida, no sentido de não ficar cheia de 
manias. Quando eu vejo um cara puxando um carrinho de papelão eu fico comovida e escrevo. Tu 
fica pensado “ nossa ele é um cara que se esforça (...) Eu sou muito apolítica, podendo fugir, eu 
fujo. Hoje sou mais critica, nessa época (85) foi a primeira vez que me posiciono, estava muito 
envolvida com as crianças. Mas eu achei maravilhoso aquele movimento. Quando o Tancredo 
ganhou, fiz uma crônica dizendo que o Brasil ficou pintado todo pintado de verde, verde da 
esperança por que derrepente saiu do sufoco. Claro que depois voltamos para o mesmo ponto. 
Mas eu me empolguei muito.   

 

Qual avaliação tu faz dos teus textos hoje?  
Confesso que sou bastante critica a esse governo, acho um absurdo. O pessoal tem bastante 

liberdade hoje, chega um PT e escreve, chega outro e escreve também contra o PT e tudo bem. A 
coisa ta bem liberal e isso é bom, ta bem democrático. Hoje eu não tenho preocupações, a coisa 
está tão boa que eu não me policio claro que moralmente sim por que tem a madre igreja. Sabe eu 
achava um absurdo os posicionamentos , não tanto do Costa e Silva, mas do Figueiredo , do 
Geisel, criatura sem preparo. E hoje o Fabiano por exemplo o PT com o rabo mais sujo não pode 
ta, e ele podendo botar na Yeda ele ta botando.  

 

Tu teve alguma dificuldade em publicar teus textos?  
Não, não. A Razão cuidava muito disso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

ENTREVISTA COM JOSÉ BICCA LARRÉ  
 
Larré, casado pela segunda vez, publicava crônica e artigos diários no Jornal A Razão em 
1968, tem sete filhos, dois já falecidos. Em dezembro de 1968 apenas um texto opinativo foi 
encontrado no jornal A Razão, assinado por ele. Larré foi editor, cronista, articulista e repórter 
do jornal A Razão. 
Ele concedeu a entrevista em sua casa, em uma sala de pouca luz, cheia de livros nas estantes 
e inúmeros móveis. Ele sentou em cadeira estofada um pouco se deitava para trás, ria e 
puxava lembranças da memória. A entrevista foi interrompida por pessoas que passaram na 
sala, pelo cachorro da casa, pela campanhinha e pelo telefone.  
  
A única crônica que tinha em 68 era uma sua , o senhor lembra de como era escrever 
naquela época.  Como é escrever para Jornal? 
 
 
 
Em jornal já fiz tudo quando comecei na Gazeta o processo de edição era tipográfico, eu 
comecei a escrever e fazer reportagens A maior parte desse período eu fiquei em Santa Maria 
na A Razão que era dos Diários Associados. Uma vez me deram um cargo de repórter 
itinerante, fiz isso durante dois anos e depois voltei para a redação do A Hora e fui nomeado 
pra dirigir uma sucursal dos Diários Associados na Serra , depois trabalhei no jornal Pioneiro. 
Saí e criei meu próprio jornal, era bem diferente que deu muito certo, fez escola, isso lá em 
Caxias, Novo Hamburgo, São Leopoldo tudo copiaram com sucesso tb. Era de distribuição 
gratuita. Era uma derivação de revistas. EU tinha plena liberdade, até hoje as pessoas falam e 
me podem,. Era o Panorama.  
 
 
 

Lá em Caxias eu terminei casando, até por que precisava refazer minha vida, meses 
depois eu fiz concurso para justiça do trabalho e passei. Naquele tempo você poderia escolher 
o local que queria ir. A minha mulher não tinha gostado muito de Caxias, por que aqui ela era 
estrela, mas lá não, ninguém á conhecia. Como tinha ficado bem colocado eu pude escolher a 
cidade que queria ir. Obviamente que escolhi Santa Maria, por causa da minha mulher, 
concordei né?  
 

Cheguei aqui em pleno inicio da campanha, fim de 62, fazia anos que estava afastado 
não conhecia ninguém do panorama político. Mas minha mulher tinha se tornado muito amiga 
do Paulo Lauda e Adelmo Simas Genro e eles me convidaram para dirigir a campanha. Eu 
falei que não sabia mais nada de campanha política de Santa Maria, muito a contragosto fui. 
O Adelmo venceu contra todos os demais partidos coligados. Foi uma vitória espetacular. 
Eles concorriam contra inclusive, o Antônio Abelin. O Lauda conseguiu minha cedência da 
Justiça Federal para a Prefeitura, acabei tendo que assumir. Eu era secretário de imprensa e 
relações públicas. Logo quando estourou o golpe eu era da administração municipal, era quem 
estava mais na vitrine. Em função da profissão e do cargo. 
 
Primeira prisão eu fui junto, fiquei 45 dias preso, junto com os ferroviários da cooperativo, 
mas fomos julgados e absolvidos. O general que me chamou depois de  

 



 
 
 
 
 

 
Foi um doa último hábeas corpus julgados antes do AI5. Fomos hunanimemente absolvidos 
pela corte militar nacional  
 
Existiam restrições para escrever? 
 
Quando eu  ainda era editor do jornal, o General Edson Figueiredo me  chamou para 
conversar sobre uma matéria que segundo ele era considerada subversiva. Eu como era editor 
do jornal tive que responder pelo ato. Ao chegar à frente ao general na delegacia, pedi para 
ver a matéria e o general se irritou comigo. Como não sabia do que se tratava se era editor do 
jornal? Expliquei que devia ter sido um descuido, pois todas as matérias que vinham da 
Agência de notícias Meridional (AM), já estava previamente censurada e então nem lia, 
ignorava e não publicava. Era o caso dessa, ao lado da matéria estava AM, ou seja, não 
publicável.  Mas naquele caso houve um erro, em que a matéria passou, sem querer . O 
general convencido da minha explicação me entregou o jornal e pediu que ele lesse a matéria 
e falou assim:  
- O senhor já foi preso.  

  - Mas fui absolvido.  

 - É, mas o senhor foi preso, o senhor foi subversivo. 

 - Não senhor. Eu fui considerado pelos militares daqui subversivo, mas a mais alta corte dos 
militares do país me absolveu dizendo que não havia provas. 

- Bom, seja como for vamos aproveitar a ocasião. Nós temos o senhor na marca do pênalti, 
então quero só quero lhe avisar: não bobeie que eu chuto. 

 - Então está bem o Senhor faz a sua parte, cumpre seu dever e eu cumpro o meu como 
jornalista. 
 
       Uma semana depois o General Edson Figueiredo ficou em fase terminal de câncer e 
faleceu. A pedido de um amigo do general, que publicava algumas notícias militares lá no 
jornal fui visitá-lo antes de morrer. Muito emocionado ele disse que nenhum dos seus amigos 
tinha vindo lhe ver, apenas eu. Ai se criou uma coisa surpreendente antes de falecer o general 
escreveu um cartão para o seu sucessor pedindo que tratasse bem o jornalista Larré, por que 
era um profissional digno, responsável e que só tinha acusações de subversivo, mas não era 
nada disso. Senti-me aliviado e tranqüilo. O cartão foi passado por mais quatro generais e na 
comunidade militar daquela época isso era levado muito a sério e tinha que ser respeitado. 
Foi assim passei a ser respeitado pelos generais e nem por isso pude me manifestar ou algo 
parecido contra o regime em seus textos opinativos, aí me afastei em 1969. A Universidade 
Federal de Santa Maria, que ganhou esse nome em 1965, também tomava espaço no jornal e 
ocupava as temáticas das crônicas e dos artigos, assim como o fechamento da cooperativa dos 
ferroviários.  Larré explica: 
 
Não havia nem ambiente para qualquer jornalismo opinativo, a favor do regime sempre 
havia, mas eu nunca faria isso, mas que pudesse ser contra o regime militar, não havia 
espaço. Tratavam dos assuntos locais e não saiam nunca disso, dessa esfera. Não tive 
nenhuma dificuldade, escrevia artigo sobre coisas locais. Era uma coluna assinada de caráter 
opinativo. Não tinha maiores problemas. Não tinha contorno político partidário. 
Voltei para Justiça do trabalho e me aposentei.  
 
E os textos eram muito censurados?  
 

 



 
 
 
 
 

 
Não havia espaço para se fazer textos opinativos, aliás havia, para quem quisesse se 
posicionar a favor, mas é lógico que eu nunca ia fazer isso. Tratavam dos assuntos locais e 
não tive nenhuma dificuldade. 
 
 
Hoje a sociedade é mais politizada?  
 
Hoje eu sou um homem politicamente desiludido. Como Mário Quintana quando quiseram 
colocar ele numa facção política  e ele disse: “Eu nada entendo da questão social , eu sei 
apenas que faço parte dela, eu to por aí também. Evidente quando eu tenho que opinar eu me 
considero independente. Sou desiludido total da política , acho que a política brasileira é a 
coisa mais deprimente que existe do ponto e vista ideológico. Mas tenho muitos amigos 
políticos, o senador Pedro Simom é meu amigo irmão inclusive é padrinho de um dos meus 
filhos. Mas eu nunca pisei no Palácio Piratini quando ele foi governados, qualquer coisa que 
eu veja que vai comprometer minha liberdade de pensamento e de opinião eu não aceito.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
ENTREVISTA ANTÔNIO ABELIN  
 
Antônio Abelin, casado, 81 anos, formado em Ciências Políticas e Econômicas, pela 
Universidade Federal de Santa Maria. Concedeu entrevista na sala de sua casa. Em uma de 
moveis antigos e bastante luz. Abelin disse ter aberto uma exceção, pois não está mais 
concedendo entrevistas devido a problemas de saúde.  
 
Como é escrever para Jornal? 
 
Eu não me fixei na análise política até porque a análise política não era fácil naquela época. 
Como jornalista eu procurei fazer os temas da atualidade para que não houvesse nenhum tipo 
de problemas para o repórter ou para o editor do jornal. Então no período que estive no jornal 
eu escrevia mais sobre problemas locais. 
 
Os artigos de 68 foram válidos quando apresentados pelos autores que contestavam o estado 
de sítio, os atos institucionais, eles falavam sobre tudo, eles estavam no direito deles e muitas 
vezes publicavam. Não houve perda de qualidade, quase todos os jornais reagiram no sentido 
de libertar o país do AI5 a maioria contestou. Houve gente que escreveu muito bem.  
 
 
O que é mais difícil a criação, a escolha do tema ou a edição? Ou ainda algum outro 
ponto? 
 
No meu caso eu penso no assunto e  penso “ eu vo escrever sobre esse assunto”. A Feísma foi 
minha inspiração. Às vezes eu recebo indicações “ ah o asfalto de São Pedro ta ruim”, mas 
dificilmente escrevo sobre um assunto polêmico, a essa altura entendeu? Eu com 80 anos. 
Falei das eleições da eleições, uma sobre os prazos para registros dos candidatos e outra sobre 
a importância de Santa Maria escolher candidatos de nível para que pudessem enfrentar o 
futuro. Às vezes eu me antecipo por alguns assuntos, que as pessoas deveriam pensar bem , 
que eleições era importantes. Pela minha a idade não me permito escrever sobre coisas 
polêmicas até nem tenho tempo pra isso, então eu procuro fazer coisas da comunidade que 
ocupa meu dever no jornal que é ser colaborador, não sou funcionário do jornal. Eu gosto de 
escrever, é por isso que escrevo. Eu faço sem obrigação nenhuma 
 
O que lhe motiva e lhe motivava a escrever em um jornal?  
 
Agora até que não tenho vontade de escrever sobre assuntos polêmicos nas eleições, mas na 
época se tivesse condições escreveria , acho que houve muita liberdade, tivemos toda 
liberdade que queríamos.  
 
 
Qual sua análise sobre o conteúdo dos textos opinativos feitos em 1968 e os de hoje? 
 
Eu não quero entrar no mérito da atividade dos meus colegas, mas eu acompanhei como 
acompanhou toda a imprensa com certa restrição. Se o jornal tomou posição política em 68 de 
vê ter sido muito pequena, eu não sei de alguma redação que tenha tomado iniciativa, pra 
evitar represálias.  
 
 
Hoje não há nenhum impedimento, agora tão numa campanha pela liberdade de imprensa, tem 

 



 
 
 
 
 

 
um projeto de lei que quer barrar a liberdade de imprensa. Esse sim, que vai barrar a liberdade 
de imprensa isso não é democrático, ouve uma reunião no ano passado contrapondo essa 
posição, se é que já não foi para o congresso.  
 

O jornal tinha diretor, gerente e o chefe da redação, quem pautava geralmente era o 
chefe da redação. “eu quero uma reportagem sobre o produtor agrícola e o que ta pensando o 
míni empresário sobre os aumentos dos impostos”. Então ele pautava raramente o repórter 
trazia algo, a não ser naquelas áreas que era especializado. O repórter policial fazia ronda, ia 
nas delegacias e perguntava o que aconteceu na noite a noite perguntava  o que  eu aconteceu 
durante o dia.  
 
 
O ano de 1968 foi marcado pelo Ato Institucional número 5 , isso influenciou no seu 
trabalho como articulista/cronista/colaborador do jornal A Razão? 
 
Não me lembro de ter recebido, um mando pra fazer uma reportagem sobre o comando do 3º 
exército, até por que se tivesse recebido não faria. Não por que a minha posição de  repórter 
não me permitia isso, mas o ambiente no jornal era muito democrático, os repórteres se davam 
bem, o chefe de redação dava sua determinação, não me membro de ter ouvido alguma 
negativa de algum colega. Nessa época eu fui secretário d o jornal tb.. E muitas vezes não 
lembro se o jornal tomava posição de publicar um poema que nem fez o estadão. Onde devia 
sair a tal notícia saia. 
 
 
O senhor se posicionaria?  
 
Sim mas nessa época a responsabilidade era maior era com o jornal, então não podia me 
manifestar. Hoje eu falo, mas não me posiciono muito bem, eu preparo a crônica de sábado, 
por exemplo, durante toda semana. Agora vou ou tratar da Feísma e da Romaria da 
Medianeira que considero os maiores acontecimentos da cidade. Eu prefiro dar uma dimensão 
mais local, mesmo que hoje que haja uma ampla liberdade no sistema político. Se eu falar 
sobre os problemas da lei eleitoral, aí vem um e me diz que não pode que ta errado, aí eu 
quero contrapor e tenho que pesquisar, eu já não tenho mais idade para isso. No meu caso eu 
penso: “vou escrever sobre esse assunto”. (...) Às vezes eu recebo indicações “olha o asfalto e 
São Pedro está ruim”, mas dificilmente escrevo sobre um assunto polêmico, a essa altura da 
minha vida entendeu? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

1968  
 
Gêneros/ 
 Mês 

Artigo Crônica Carta 

Janeiro  2 11 6 
Fevereiro 31 7 6 
Março 35 10 1 
Abril 24 11 3 
Maio 17 10 3 
Junho 11 6 2 
Julho 3 5 - 
Agosto 2 3 4 
Setembro 2 3 - 
Outubro 3 3 - 
Novembro 3 4 - 
Dezembro 3 3 - 
Total:    136    76    25 
 
Fontes:  
 
Jorge Pimentel 
Pe. Pedro Luis  
Valdemar Ramos  
Benedito Ribeiro 
Garibaldi Dantas  
Dr. Herman Gorden  
Ubiratan Alves  
Benedito Ribeiro 
Hélio Ribas 
Gilberto Freire  
Eugenio Gudin  
Irmão Gelásio  
Manoel Braga Castal  
Máximo Trevisan  
Prof. Luis Gonzaga Isaia  
Antônio Carvalho Filho  
Celina Souza Fontoura  
Carlos Scarinei 
Maria de Loudes Gazola 
Antônio Abelin 
Berenice Fontoura 
Dunia Ramos 
Hugo Kulman 
Aires da Cunha 
Frederico Didanet 
Fernando Chateaubriand 
José Pacheco de Abreu (leitor) 

 



 
 
 
 
 

 
José Bicca Larré  

1985 
 
Gêneros/ 
 Mês 

Artigo Crônica Carta 

Janeiro  15 21 - 
Fevereiro 19 3 2 
Março 22 9 3 
Abril 30 9 - 
Maio 40 13 3 
Junho 29 15 - 
Julho 35 17 4 
Agosto 33 25 3 
Setembro 32 15 2 
Outubro 34 11 2 
Novembro 33 13 4 
Dezembro 25 17 - 
T    

otal:   347   168     24 

Fontes: 
 
Carlos Robinson  
Simon do Monte  
Cláudia Mayer  
J. P. Bisol 
Sérgio Blates 
Orlando Fonseca 
Maximo Trevisam 
Celina Mayer 
Humberto Gabbi Zanatta 
Ana de Vasconcellos 
José Fernandes  
Otto Gampert 
Gustavo Quesada  
Silvio Passareli 
A.C.A  Ribeiro 
Cândido Otto da Luz 
Luis Alberto Machado  
Abdon Barreto Filho 
Álvaro Bado 
Tau Golin 
Nelson Jobim 
Ana Ribas 
Glênio Daison Argemi 
Ida Tereza Ceran  
 

 



 
 
 
 
 

 
 

1992 
 
Gêneros/ 
 Mês 

Artigo Crônica Carta 

Janeiro  16 21 2 
Fevereiro 20 3 5 
Março 22 9 3 
Abril 30 9 2 
Maio 41 13 3 
Junho 33 15 2 
Julho 36 17 7 
Agosto 34 22 3 
Setembro 35 15 8 
Outubro 34 11 - 
Novembro 33 13 3 
Dezembro 28 17 10 
Total:                          362    165                                48 
 
Fontes: 
 
Humberto Gabbi Zanatta  
Sergio Blattes  
Máximo Trevisan  
Orlando Fonseca 
Adelmo Simas Genro  
Rony Valença 
Fátima Perucena 
Berenice Corsetti  
Alberto André 
Abdon Barreto Filho 
José Maria da Rocha Neto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

2008 
 
Gêneros/ 
 Mês 

Artigo Crônica Carta 

Janeiro  30 21 18 
Fevereiro 29 15 20 
Março 27 11 12 
Abril 31 10 15 
Maio 32 13 13 
Junho 29 15 13 
Julho 31 17 - 
Agosto    
Setembro    
Outubro    
Novembro    
Dezembro    
Total:    209   102    91 
 
 
Máximo Trevisan 
Celina Mayer  
Humberto Gabbi Zanatta  
Antônio Abelin  
 
 
 
 
 
Ano/Gênero              Artigos

  
Crônicas   Cartas 

 
 

1968 136 76 25 
1985 347 168 24 
1992 315 165 48 
2008 209 102 91 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
Roteiro:  
 
Nome: 
Idade: 
Profissão: 
Ano que escrever no jornal:  
 
 
1968 
 

1985 1992 2008 

Máximo Trevisan  
 

Maximo Trevisam 
 

Máximo Trevisan  
 

Máximo Trevisan  
 

Antônio Abelin 
 

Celina Mayer 
 

Humberto Gabbi 
Zanatta  
 

Zannata  

José Bicca Larré  
 

Humberto Gabbi 
Zanatta 
 

Orlando Fonseca 
 

Celina Fleig Mayer 

 Orlando Fonseca 
 

 Antonio Abelin  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
1968 
 
 
Como é escrever para Jornal? 
 
Como é (era) a rotina do jornal A razaõ? 
 
O que é mais difícil a criação, a escolha do tema ou a edição? Ou ainda algum outro ponto? 
 
O que lhe motiva e lhe motivava a escrever em um jornal?  
 
O ano de 1968 foi marcado pelo Ato Institucional número 5 , isso influenciou no seu trabalho 
como articulista/cronista/colaborador do jornal A Razão? 
 
Existiam restrições para escrever? 
 
Qual eram as estratégias (se existiam) para que o texto não fosse censurado.  
 
Entre os anos de 1968 e 1985 quais as maiores diferenças, quanto a liberdade para escrever. 
 
A política era um assunto abordado em 1968? Se não, quais eram os temas mais discutidos. E 
em 1985?  
  
Em dezembro de 1968, mês que entra em vigor o AI5, houve um a queda expressiva no 
número de textos opinativos. Como acontecia essa censura? 
 
Qual sua análise sobre o conteúdo dos textos opinativos feitos em 1968 e os de hoje? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
1985 
 
Como é escrever para Jornal? 
 
Como é (era) a rotina do jornal A razaõ? 
 
O que é mais difícil a criação, a escolha do tema ou a edição? Ou ainda algum outro ponto? 
 
O que lhe motiva e lhe motivava a escrever em um jornal?  
 
O ano de 1985 foi marcado pelos “caras pintadas” que pediam as eleições com voto direto. 
Esse assunto foi abordado no jornal A Razão pelos articulistas e cronistas, existia alguma 
censura ainda nessa época? 
 
Qual era o sistema utilizado para publicação dos textos? Existia alguma edição? 
 
Quais eram os temas mais abordados? Política, economia, saúde, lazer, entre outros 
 
Em qual época foi mais difícil publicar seus textos opinativos no Jornal A Razão? 
 
Você acredita que a opinião no jornal A Razão ganha hoje mais destaque e visibilidade do que 
na época que você escreveu? 
 
Quais suas maiores preocupações hoje quando escreve um texto opinativo? São diferentes das 
que tinha anos atrás? 
 
Qual sua análise sobre os conteúdo dos textos opinativos feitos em 1985 e os de hoje? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
1992 
 
Como é escrever para Jornal? 
 
Como é (era) a rotina do jornal A razão? 
 
O que é mais difícil a criação, a escolha do tema ou a edição? Ou ainda algum outro ponto? 
 
Em 1992 qual como funcionava o sistema de edição dos artigos? 
 
O escândalo Collor e consequentemente seu impeachemant teve um espaço considerável no 
jornal, em sua opinião? 
 
Você acredita que a opinião no jornal A Razão ganha hoje mais destaque e visibilidade do que 
na época que você escreveu? 
 
Quais suas maiores preocupações hoje quando escreve um texto opinativo? São diferentes das 
que tinha anos atrás? 
 
 Qual sua análise sobre o conteúdo dos textos opinativos feitos em 1992 e os de hoje? 
 
Considerando que hoje não há censura militar, você acredita que há ainda algum tipo de 
restrição imposta ao articulista/cronista? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 

 
2008 
 
Como é escrever para Jornal? 
 
Como é (era) a rotina do jornal A razão? 
 
O que é mais difícil a criação, a escolha do tema ou a edição? Ou ainda algum outro ponto? 
 
As eleições municipais 2008 estão em uma acirrada disputa. Você acredita que isso deveria 
ter mais visibilidade nos textos opinativos? 
 
Considerando que hoje não há censura militar, você acredita que há ainda algum tipo de 
restrição imposta ao articulista/cronista? 
 
Você acredita que a opinião no jornal A Razão ganha hoje mais destaque e visibilidade do que 
na época que você escreveu? 
 
Quais suas maiores preocupações hoje quando escreve um texto opinativo? São diferentes das 
que tinha anos atrás? 
 
Qual era o sistema utilizado para publicação dos textos? Existia alguma edição? 
 
Quais eram os temas mais abordados? Política, economia, saúde, lazer, entre outros 
 
Em qual época foi mais difícil publicar seus textos opinativos no Jornal A Razão? 
 
Quais suas maiores preocupações hoje quando escreve um texto opinativo? São diferentes das 
que tinha anos atrás? 
 
Qual sua análise sobre o conteúdo dos textos opinativos feitos em,1968 1985 e os de hoje? 
 
 
 


