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Essa lembrança que nos vem às vezes... 

folha súbita que tomba 

abrindo na memória a flor silenciosa 

de mil e uma pétalas concêntricas... 

Essa lembrança...mas de onde? de quem? 

Essa lembrança talvez nem seja nossa, 

mas de alguém que, pensando em nós, só possa 

mandar um eco do seu pensamento 

nessa mensagem pelos céus perdida... 

Ai! Tão perdida 

que nem se possa saber mais de quem! 

 

 

Mário Quintana 
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RESUMO 

 

A pesquisa objetiva resgatar parte da história dos 80 anos do Jornal A Razão, de Santa Maria 

(RS), bem como relatar acontecimentos e fatos que marcaram a trajetória do jornalismo 

impresso. E valorizar, através de depoimentos, os profissionais que atuaram e ainda atuam no 

periódico e destacar a história desse veículo de comunicação da cidade e da região central do 

Estado. O problema do estudo é saber quais são os principais fragmentos históricos que 

marcam a trajetória de 80 anos do jornal A Razão de Santa Maria (RS). O trabalho visa 

ressaltar um fio de memória local, por meio do uso de metodologias qualitativas que utilizam 

o recurso da história oral. Para tanto, utilizou-se da técnica metodológica de entrevistas semi-

estruturadas, que buscam resgatar, na memória coletiva (HALBWACHS, 2006), uma 

identidade de imprensa local, posta ao longo do tempo e que se confunde com a história do 

próprio município. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo local; História oral; Memória; Jornal A Razão. 
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ABSTRACT 

 

The research aims to recover part of the history of the 80 years of the Jornal A Razão, Santa Maria 

(RS), as well as reporting facts and events that have marked the history of print, enhance, through 

testimonials, professionals who worked and still work in the journal and highlight the history of 

this vehicle of communication in the city and the central region of the state. The problem of the 

study which is the main historical fragments marking the history of 80 years of the newspaper 

Jornal A Razão, Santa Maria (RS). The paper aims to highlight a thread local memory through the 

use of qualitative methodologies that utilize the resource of oral history. For this, we used the 

methodological technique of semi-structured interviews, seeking rescue, the collective memory 

(HALBWACHS, 2006), an identity of local media, put over time and that is intertwined with the 

history of the city itself. 

 

 

KEYWORDS: Local Journalism; Oral history; memory; Jornal A Razão. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Os entrelaçamentos entre memória, história e jornalismo perpassam o cotidiano e os 

modos de fazer da própria atividade jornalística. Realizar uma cobertura sobre o passar do 

tempo é parte das rotinas produtivas do ontem, do hoje e do amanhã, de forma que adequam 

os processos de suas redações a sempre fazer parte da história. Por um lado, o jornalismo 

cumpre com o papel de traduzir fatos em acontecimentos; por outro, a memória pode traduzir 

a capacidade de recuperar as reminiscências do passado, transformando informações 

referentes aos pensamentos e sentimentos em atos historicizados. Nora (1996) versou sobre a 

importante característica que remarca a experiência da memória nas sociedades 

contemporâneas, fundadas em padrões sociais de mudanças rápidas, em que o desaparecer 

torna-se naturalizado e acompanhado da ansiedade do homem em viver o presente sem 

lembrar do passado ou pensar no futuro. Contudo, a experiência da convivência permite aos 

indivíduos compartilhar lembranças e pertencer, exercer sociabilidades em determinados 

espaços sociais que fazem com que as individualidades tomem posse da memória coletiva no 

grupo (RICOUER, 2007, p.130). 

 Por meio dessas relações e laços é que os jornais contam histórias e fazem suas 

histórias. Atualmente, os jornais impressos buscam, de forma urgente, alternativas em suas 

linhas editoriais, através de uma remodelação para o digital, que visem construir novos 

espaços de comunicação, mas, sempre com a intenção de preservar seus acervos, o que lhes 

garantem memória e significados. Nesta perspectiva, uma memória jornalística situa o campo 

desta pesquisa, que tem por grande objetivo estabelecer aspectos sobre a importância social da 

memória do jornal A Razão, formado por pessoas, colaboradores, a partir da dimensão de 

memória que ultrapassa o viés individual, considerando que toda memória histórica é feita de 

lembranças coletivas, e são consideradas construções sociais por meio dos contextos tempo 

espaciais em que determinados grupos vivem e compartilham tudo que é memorável 

(HALBWACHS, 2006). Considerando uma possibilidade de recorte da memória, pretende-se 

apresentar um conceito de “memória coletiva” para as pessoas que fizeram e fazem parte da 

equipe do Jornal A Razão, a partir de uma questão da rememoração e da duração de uma 
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lembrança no tempo e no espaço para estes indivíduos em relação às vivências dentro da 

rotina e da atividade jornalística daquele jornal. 

 Neste contexto, a história viva do Jornal A Razão cruza-se com parte da história da 

cidade de Santa Maria, e, por isso, justifica-se seu resgate. Este jornal, que completa 80 anos 

em 2014, marcou sua primeira edição em 9 de outubro de 1934, e circula de forma 

ininterrupta até os dias de hoje. 

 

Figura 1 – Capa da edição de 28 de outubro de 1934 do jornal A Razão, mês de sua fundação. 

 Sendo assim, em razão desse momento histórico, interponho meu envolvimento 

pessoal e profissional com o jornal, que tem um importante valor como veículo de 

comunicação para a cidade, o que me motiva a resgatar parte da história dos seus 80 anos de 

impresso. Assim, o problema desta pesquisa é: Quais os principais fragmentos históricos 

que marcam a trajetória de 80 anos do Jornal A Razão de Santa Maria (RS)? Na 

intenção de compreender como resgatar parte da história dos 80 anos do Jornal A Razão, 

alguns objetivos específicos formam passos importantes para o cumprimento dessa pesquisa: 

relatar acontecimentos e fatos que marcaram a trajetória do Jornal A Razão; valorizar, através 
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de depoimentos, os profissionais que atuaram e ainda atuam no Jornal A Razão; destacar a 

história do jornal como veículo de comunicação da cidade e da região central do estado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O PAPEL DOS JORNAIS IMPRESSOS 

 

 Um jornal é considerado o principal mediador no processo de informação e 

comunicação, que chega para o leitor formatado em matérias, reportagens, notícias e notas. 

Martín-Barbero (1997) entende que o papel dos jornais está profundamente imbricado na 

cultura e na identidade de um povo. 

A fusão da realidade e fantasia efetuada no folhetim escapa dele, confundindo a 

realidade dos leitores com as fantasias do folhetim. As pessoas do povo têm a 

sensação de estar lendo a narrativa de suas próprias vidas. Era tal o efeito que os 

fourieristas do jornal Phalange assinam o Journal apoiando a coragem dos 

Mistérios... de denúncia da miséria. E um jornal proletário, La Ruche Ouvrière, 

exalta sua profunda concepção social do folhetim (MARTIN BARBERO, 1997, p. 

190). 

 

 

 Assim, a ideia de se encontrar num jornal emoções, sentimentalismos e todo tipo de 

afetação tornou-se parte do papel da imprensa, em anunciar e enunciar, opinar ou denunciar, 

divulgar, mas, sobretudo defender o chamado interesse público, função a qual o jornalismo é 

dedicado, e é, assim, expoente máximo dos jornalistas em suas diferentes propostas de 

trabalho. 

 De acordo com Sodré (1966), a imprensa no Brasil é inaugurada oficialmente somente 

três séculos após o registro do primeiro jornal impresso, que segundo alguns historiadores, 

data de 1597 e é intitulado “Jornal Completo do Mês Inteiro de Setembro”, editado em Praga. 

Com a vinda da família real para o Rio de Janeiro, em 1808, os primeiros impressos começam 

a surgir, a exemplo da Gazeta do Rio de Janeiro (SODRÉ, 1966), que, sem tipografia, é quase 

entendido como um panfleto, pela carta, pela gazeta manuscrita, pela canção, pelo repente, 

entre outros. Com a proclamação da República, as mudanças nos jornais impressos da época 

começam a aparecer por meio da criação da Lei de Imprensa e a contraditória censura. 

 Neste sentido, uma expansão do jornalismo iniciou no século XIX, a partir de uma 

gradativa conquista de espaço, mas evidenciada no século XX, com o surgimento do rádio e 

da televisão (TRAQUINA, 2005). Estes novos meios de comunicação demonstraram que a 

história da informação é sempre reconstruída no contexto tempo e espaço, por meio de ações 
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sociais e agentes históricos (TRAQUINA, 2005), dados os aspectos políticos, culturais, 

sociais e mercadológicos de cada sociedade. 

O jornalismo como conhecemos hoje na sociedade democrática tem suas raízes no 

século XIX. Foi durante o século XIX que se verificou o desenvolvimento do 

primeiro mass media, a imprensa. A vertiginosa expansão dos jornais no século XIX 

permitiu a criação de novos empregos neles; um número crescente de pessoas 

dedica-se integralmente a uma atividade que, durante as décadas do século XIX, 

ganhou um novo objetivo – fornecer informação e não propaganda (TRAQUINA, 

2005. p. 34). 

 

 

 Atualmente, a nova revolução do jornalismo, marcada pelo surgimento da internet e a 

consagração das redes sociais, instaura a era da informação e do conhecimento e exige 

transformações e adaptações por parte dos veículos impressos, que passam a organizar suas 

rotinas de acordo com a perspectiva de um jornalismo online. Para Traquina (2005), a 

expansão do jornalismo é decorrente também de fatores sociais como a escolarização da 

sociedade e o processo de urbanização, intensificando o crescimento de futuras metrópoles. 

Assim, os avanços tecnológicos também colaboraram para a transformação do próprio 

jornalismo. 

As melhorias na reprodução de imagem, sobretudo com a fotogravura em 1851 e a 

heliogravura em 1905, deram um novo élan à imprensa [...] Em particular, a 

invenção da máquina fotográfica iria inspirar o jornalismo no seu objetivo de ser as 

“lentes” da sociedade, reproduzindo ipsis verbis a realidade (TRAQUINA, 2005, 

p.38). 

 

 

 Desta forma, todo processo de apuração e rotina jornalística, hoje, depende das 

práticas de viabilidade que a internet e dos avanços tecnológicos proporcionaram, visando 

maior densidade de execução na busca pelo detalhamento da informação. Mesmo assim, a 

falta de tempo é, muitas vezes, a causa de uma cobertura jornalística superficial, evidenciando 

que a velocidade com que se pode chegar à informação é uma via de mão dupla: por um lado, 

há um leque de opções, assuntos a serem noticiados, fatos a serem transformados em 

acontecimento; por outro, o excesso provoca a falta de detalhamento, de tempo para 

cobertura, de preparo para saber olhar de perto os acontecimentos. 

O impacto tecnológico marcou o jornalismo do século XiX como iria marcar toda a 

história do jornalismo ao longo do século XX até o presente, apertando cada vez 

mais a pressão das horas de fechamento, permitindo a realização de um valor central 

da cultura jornalística – o imediatismo. De novas edições dos jornais no mesmo dia 

à quebra da programação televisiva anunciada como boletins, novos avanços 

tecnológicos nas últimas décadas do século XX tornaram possível, de longa 

distância, atingir o cúmulo do imediatismo – “a transmissão direta do 

acontecimento” (TRAQUINA, 2005, p.53). 
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 Assim, com o passar do tempo, o trabalho jornalístico foi configurado a partir de 

procedimentos calcados nas estruturas de poder e condições sociais, que constantemente são 

reinterpretados e readequados às mudanças do mercado e da própria sociedade. Neste 

contexto, alguns procedimentos organizacionais norteiam a postura dos jornalistas diante de 

suas rotinas e modos de atuação na atividade jornalística. Traquina (2001, p.72-73) descreve 

tais processos: 

 Os jornalistas têm medo de sofrerem punições ou retaliações profissionais e, 

dessa maneira, é estabelecida a ordem e autoridade institucional; 

 Os jornalistas, em grande maioria e assim como diversos outros profissionais, 

sempre almejam uma carreira ascendente e para tanto tendem a cumprir as 

normas das empresas de comunicação para as quais trabalham; 

 Os jornalistas, assim como diversas outras categorias profissionais, possuem 

superiores aos quais prestam respeito e subordinação; 

 O ambiente de trabalho jornalístico é relativamente pacífico; 

 Os jornalistas, geralmente, valorizam as oportunidades de conhecer em 

“primeira-mão” os acontecimentos importantes e de estarem sempre 

envolvidos em diferentes tarefas e assuntos; 

 A atividade jornalística é orientada pelo objetivo de se conseguir um número 

de notícias maior do que a concorrência, preferencialmente “furos de 

reportagem” – notícias exclusivas e inéditas. Essa prática harmoniza os 

interesses dos jornalistas com os dos editores e proprietários da organização. 

 

 Assim, a própria identidade dos jornalistas vai se moldando e vai construindo, 

inclusive, a identidade do próprio veículo onde exercem suas atividades profissionais. 

Constroem o que o referido autor (TRAQUINA, 2005) entende como ethos jornalístico, ou 

seja, o modo o a prática pessoal orientada pela prática jornalística, que é concebida pela 

manutenção de uma cultura profissional profundamente influenciada e construída pelo próprio 

processo de confecção e circulação da informação na sociedade. 

 Traquina (2005) também salienta a importância da liberdade de expressão para a 

construção do ethos jornalístico, no sentido de o jornalista ter a plenitude de seus valores 

reconhecidos pela independência de suas atividades profissionais. A liberdade passa pelo 

reconhecimento desta independência, no que se refere à objetividade jornalística firmada por 
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meio de credibilidade, que assegura a seriedade da cobertura jornalística, a partir da 

verificação entre fatos e acontecimentos. Neste viés, o ethos jornalístico concentra um 

conjunto de ideias que podem sustentar a função e os modos de fazer dos próprios jornalistas, 

legitimando socialmente um jornalismo, que é tanto ideológico quanto objetivo (SOUSA, 

2004).  

A ideologia da objetividade leva os jornalistas a construírem notícias de maneira a 

que estas “espelhem” o melhor possível a realidade; a ideologia do profissionalismo 

alimenta o sentido de missão dos jornalistas, contribuindo para uma atividade de 

vigilância ativa dos poderes (SOUSA, 2004, p. 26). 

 

 

 Sendo assim, os jornalistas tendem a partilhar valores ideológicos dentro de uma 

instituição e na construção de suas rotinas para o trabalho jornalístico de forma a criar uma 

cultura profissional (SOUSA, 2004) diante de sua função pública enquanto transmissores da 

realidade social. Operam sempre sob a âncora da objetividade quase imaginada, mas que 

representa o mundo nas notícias construídas no dia a dia dos veículos de comunicação e da 

atividade dos jornalistas. Para Pena (2005), o jornalismo é, sobretudo, uma atividade 

construtora de sentidos efetivados a partir dos valores ideológicos que são consolidados na 

história e nas memórias dos veículos e meios de comunicação, de modo que são tais valores 

que comprovam sua função pública e social. 

 Sodré (1999) entende que o jornalismo é um espelho da realidade; contudo, seu 

reflexo é subjetivo e depende ainda de fatos e versões que pontuam diversos aspectos da 

própria realidade. Desta forma, a atividade jornalística acaba por reconstruir a realidade, na 

medida em que conta suas histórias, executando pautas, organizando acontecimentos e dando 

voz a grupos ideológicos. Assim, abordagem jornalística pode ser caracterizada por uma 

rotina configurada a partir de uma cultura de saberes específicos do campo da comunicação e 

da informação, especialmente aqui tratados do ponto de vista do jornalismo. 
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2.2 OS JORNAIS NO BRASIL E NO RIO GRANDE DO SUL 

 

 O papel influente das mídias na história da humanidade é contado por meio dos livros, 

jornais, filmes, propagandas de rádio, pela televisão, possibilitando um contato que, ao 

mesmo tempo media e é mediado pela história e pela memória, alterando, muitas vezes, 

algumas mudanças na ordem da esfera pública e da vida em sociedade. Este contexto político-

social é creditado ao modo como os impressos podem interpretar os fatos. Desde a revolução 

francesa e a ascensão da burguesia (SODRÉ, 1999), que a circulação da informação 

formalizada nos impressos passou a ser utilizada como ferramenta estratégica do 

conhecimento acumulado para troca de ideias. Para Breton e Proulx (2002), a imprensa pode 

ter sido a causa de grandes mudanças sociais, já que renascentistas favoreceram técnicas 

tipográficas e contribuíram para o processo mecânico de reprodução de textos, o que 

favoreceu a corrente cultural da época do Renascimento. 

 A imprensa no Brasil, país descoberto por Portugal, começa constituir sua história com 

o início da imprensa no mundo (SODRÉ, 1999). Segundo o referido autor, a chegada ao 

Brasil, a convivência e relato sobre a cultura indígena, no que se referia a atividade jesuítica 

sobre a catequese, as leituras com os nativos e o processo de dominação cultural, formalizam 

os primeiros indícios de uma instalação de imprensa, especialmente com o advento das 

universidades no período colonial. 

As notícias da colônia eram passadas para Portugal via cartas. O livro, aqui no País, 

era destinado apenas aos religiosos e só a eles cabia o manuseio, até mesmo porque 

o analfabetismo impedia qualquer compreensão. As bibliotecas existiam em escolas 

e mosteiros, não em residências (MELO, 2005, p.10). 

 

 

 

 A circulação das notícias coincide com a chegada dos portugueses, que apresentam um 

discurso sobre a origem do Brasil e do indígena que aqui habitava, configurando os primeiros 

movimentos de um jornalismo impresso no Brasil. Este discurso, denominado “o discurso das 

descobertas, discurso das conquistas, discurso da dominação” (ORLANDI, 1990, p.19), foi 

projetado de forma a subverter uma ideia de começo de Brasil pela história contada pelos 

portugueses enquanto fundadores de uma cultura do conhecimento e do marco histórico do 

Brasil, fundando, assim, um primeiro fazer jornalístico. 
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 Para Sodré (1999), somente ao final do século XVIII, é que aparecem as bibliotecas 

particulares, a literatura, mesmo que de forma tímida, e novos espaços em folhetins de 

circulação pequena, que seriam entendidos como “espaços públicos possíveis”. A imprensa só 

vai desenvolver no Brasil, pela iniciativa de Dom João VI, em 1808, com a criação da 

chamada Imprensa Régia (SODRÉ, 1999), e com o surgimento do Correio Braziliense, 

editado por Hipólito da Costa, que acabou sendo o único veículo da época a mostrar as falhas 

administrativas brasileiras (SODRÉ, 1999).  

 Assim, a imprensa brasileira foi sendo desenvolvida, e, aos poucos, dadas as condições 

de independência e os novos rumos que a mesma poderia tomar. Assim, a imprensa foi tendo 

seu crescimento, e os jornais passaram a nascer, dando um papel mais posicionado para os 

impressos e um espaço de mídia no Brasil (SODRÉ, 1999).  

João do Rio é outro nome marcante, por favorecer o caráter literário do jornalismo, 

impondo uma grande fisionomia própria do fazer jornalístico a partir da observação 

da realidade, somada ao tratamento literário do texto. A passagem do século XIX 

para o XX é significativa no mercado jornalístico, por marcar a mudança dos jornais 

de estrutura simples, operando com oficinas tipográficas, para as empresas 

jornalísticas dotadas de equipamentos gráficos mais avançados e mais voltadas para 

o comércio. Começavam a desaparecer as iniciativas isoladas de jornais panfletários, 

aventuras individuais de poucos. Como empresas, os jornais ficaram em número 

reduzido, pois os avanços tecnológicos tornaram mais difícil a fundação de um 

periódico (MELO, 2005, p.11). 

 

 

 A imprensa cresce com o aparecimento de uma classe proletária, com o progresso 

industrial, e com as lutas e reivindicações sobre a vida social e política do país. Assim, uma 

circulação de pasquins, folhetins e outros impressos foram se tornando comuns e ganhando, 

cada vez mais, espaços possíveis (SODRÉ, 1999), e configurando uma pequena imprensa, que 

começava a ter poder. 

O desenvolvimento da parte gráfica dos jornais, com fotos e gráficos, o uso da cor, 

em contraste ao preto e branco, escondiam, segundo Sodré, uma falha do interior do 

jornalismo brasileiro: a posição diante dos problemas que noticia. Isso porque um 

jornal é lido e procurando pelo que expõe, por seu posicionamento, mas no Brasil o 

crescimento e a valorização da reforma gráfica acabou por escantear o essencial, o 

seu próprio discurso, que deveria ser esclarecedor, opinativo e capaz de abrir debates 

sobre as questões nacionais (MELO, 2005, p.12). 

 

 

 Desta forma, os jornais passaram a adquirir um mercado e se tornaram grande 

empresas, com o passar do tempo. A transformação evidente da imprensa em negócios foi o 

ponto de formação de um mercado da informação, inserido na economia do país, e que, 

naturalmente, conservava uma regulação de censura. Sodré (1999) entende que “de 

instrumento de esclarecimento, a imprensa capitalista se transformou em instrumento de 
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alienação, fugindo inteiramente aos seus fins originários” (SODRÉ, 1999, 408).  

 No Rio Grande do Sul, segundo Steyer (2010), alguns dos jornais de mais repercussão 

no estado são: Almanak Litterario e Estatistico do Rio Grande do Sul (1896, 1905, 1906, 

1908, 1910, 1911,1913, 1914, 1917); Almanaque da Estrella do Sul (1924-1930); Almanaque 

do Correio do Povo (1917-1924 e 1930); Almanaque do Globo (1917-1930); Correio do Povo 

(1898-1929); O Diario (1911-1917); Echo do Povo (1908-1914); A Federação (1897- 1930); 

Gazeta da Tarde (1897-1899); Gazeta do Commercio (1901-1911); Gazeta do Povo (1915 e 

1918-1923); Gazetinha (1896-1900); O Independente (1900-1923); Jornal do Commercio 

(1897-1911); Kodak (1912-1918); A Manhã (1921-1922); Máscara (1918-1928); A Noite 

(1914); Petit Journal (1904-1906); Revista do Globo (1929-1930). O referido autor estabelece 

ainda uma classificação contextualizada no tempo e no espaço, que marca a histórica da 

imprensa gaúcha a partir de quatro tendências/fases/modelos: 1) primórdios da imprensa 

gaúcha; 2) jornalismo político-partidário; 3) jornalismo literário independente; 4)jornalismo 

informativo moderno (STEYER, 2010, p.2). Dentro dessa perspectiva, o autor apresenta a 

história de alguns dos importantes jornais do Rio Grande do Sul, que, em sua maioria, tiveram 

origens em um jornalismo literário, e, posteriormente, conquistaram a posição dentro de um 

jornalismo informativo. 

O Diário, fundado em 1911, é um dos jornais que marca a transição do jornalismo 

literário independente para o jornalismo informativo moderno. Possuía maquinário 

moderno, grande número de páginas e uma série de inovações, como a impressão 

em duas cores e o uso regular de ilustrações, o que obrigou os concorrentes a 

melhorarem seu padrão técnico. Publicou a primeira reportagem ilustrada por 

fotografia do jornalismo gaúcho. Era sobre a famosa “Tragédia da Rua dos 

Andradas” (que inclusive ocasionou um documentário da empresa de Eduardo Hirtz, 

enorme sucesso nos cinemas de então), um crime de muita repercussão na época. A 

edição circulou com uma enorme foto de capa mostrando os corpos dos assassinos 

mortos apoiados numa parede (STEYER, 2010, p.4). 

 

 

 Desta forma, a pouca bibliografia sobre o assunto faz urgente uma retomada, uma 

reconstrução histórica do jornalismo gaúcho, a partir da memória de jornais locais, de forma 

sistematizada a partir de seus atores sociais que exercem papéis importantes dentro desses 

veículos de comunicação, que, com o passar do tempo, tornaram-se verdadeiros patrimônios 

culturais do estado e do país. 
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2.3 MEMÓRIA, HISTÓRIA E COMUNICAÇÃO 

 

 A comunicação e o pensamento social podem ser considerados marcos da memória 

vivida em sociedade. Estes marcos podem ser espaciais e temporais, mas, é certo que uma 

memória coletiva sempre é uma memória viva, vivenciada a partir de um lugar em que 

experiências foram compartilhadas. 

Memória coletiva é o processo social de reconstrução do passado vivido e 

experimentado por um determinado grupo, comunidade ou sociedade. Este passado 

vivido é distinto da história, a qual se refere mais a fatos e eventos registrados, como 

dados e feitos, independentemente destes terem sido sentidos e experimentados por 

alguém (HALBWACHS, 2006, p.24). 

 

 

 Assim, os recortes de histórias são contados por meio das convivências, e, por vezes, 

entrecruzam-se frequentemente ao longo de depoimentos. Tal premissa pode ser justificada 

“ilusão biográfica” proposta por Bourdieu (1996), evocando uma filosofia da história, em que 

o relato necessita fazer sentido dentro de uma lógica de empreendimento biográfico 

organizado e objetivado. 

Essa propensão a tornar-se o ideólogo de sua própria vida, selecionando, em função 

de uma intenção global, certos acontecimentos significativos e estabelecendo entre 

eles conexões para lhes dar coerência, como as que implica a sua instituição como 

causas ou, com mais freqüência, com fins, contra com a cumplicidade natural do 

biógrafo, que, a começar por suas disposições de profissional da interpretação, só 

pode ser levado a aceitar essa criação artificial de sentido (BOURDIEU, 1996, 

p.185). 

 

 Bourdieu (1996, p.185) justifica um certo “discurso romanesco como história coerente 

e totalizante, a partir da idéia de uma trajetória contada com ilusão retórica, articulando uma 

existência de forma coerente e classificando a própria individualidade por meio desta 

descrição oficial, que busca compreender a vida por meio de acontecimentos sucessivos que 

possuem vínculos”. 

Para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta que estes 

nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha deixado de 

concordar com as memórias deles e que existam muitos pontos de contato entre uma 
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e outras para que a lembrança que nos fazem recordar venha a ser constituída sobre 

uma base comum. (HALBWACHS, 2006, p.39). 

 

 Desta forma, percebo também uma relação intrínseca entre a memória individual e 

coletiva, a partir de lembranças que se identificam em grupos e fazem sentidos e influências 

recíprocas. Estes dois tipos de memória se entrelaçam na medida em que “o funcionamento da 

memória individual não é possível sem esses instrumentos que são as palavras e as ideias, que 

o indivíduo não inventou, mas que toma emprestado de seu ambiente” (HALBWACHS, 2006, 

p. 72), não deixando de ser levado em consideração ainda os vácuos, os silêncios, as omissões 

que acompanham esta trajetória intencionalmente contada. 

Quem diz "enquadrada" diz "trabalho de enquadramento". Todo trabalho de 

enquadramento de uma memória de grupo tem limites, pois ela não pode ser 

construída arbitrariamente. Esse trabalho deve satisfazer a certas exigências de 

justificação. Recusar levar a sério o imperativo de justificação sobre o qual repousa 

a possibilidade de coordenação das condutas humanas significa admitir o reino da 

injustiça e da violência. À luz de tudo o que foi dito acima sobre as memórias 

subterrâneas, pode-se colocar a questão das condições de possibilidade e de duração 

de uma memória imposta sem apreocupação com esse imperativo de justificação 

(POLLAK, 1989, p.7). 

 

 

 Assim, os estudos de história e reconstrução oral beneficiam-se dos aspectos que 

constituem a própria memória, que pode ser considerada coletiva (HALBWACHS, 2006) ou 

enquadrada (POLLAK, 1989), e dita ainda os modos como as identidades sociais podem ser 

definidas. Neste viés, Pollak (1989) entende que as recessões da memória configuram 

enquadramentos entendidos como pontos de referência particulares da nossa própria memória 

em meio ao contexto coletivo. Desta forma, a memória enquadrada (POLLAK, 1989) é um 

conceito que salvaguarda sentimentos e pensamentos em meio ao que coletivamente é 

reconhecido pelos acontecimentos historicizados.  

 Para tanto, pensar o processo de reconstrução de memória no universo da 

comunicação ou da ação das mídias, significa entender três vias em que podem se desdobrar 

estes relatos: a ação de construir discursos a partir de fatos e versões; a ação de reconstruir 

uma história em cima dos modos de contar tais fatos por meio da tessitura da própria matéria 

jornalística; e, por fim, a maneira pela qual estes indivíduos envolvidos na cobertura 

jornalística, que, dentro da rotina de uma redação, percebem suas próprias experiências e o 

modo como lembram mais ou menos de algumas recordações ou outras. Desta forma, a 

história oral, em suas abordagens e usos, é entendida como um recurso importante para o 
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registro oral e história das instituições e pessoas que dela participam. Assim, os acervos de 

depoimentos orais podem proporcionar a reconstrução de contextos históricos por meio das 

trajetórias que tais profissionais cumprem dentro destas instituições, especialmente aqui 

contadas do ponto de vista das práticas em comunicação, que tem repercussões históricas, 

sociais, políticas e econômicas. 

 O oferecimento de um arquivo oral e a possibilidade de um lugar de memória, como 

postula Pierre Nora (1996), pode significar o modo como se apresenta a identidade de tais 

instituições (ALBERTI et al, 2000, p.100), no sentido de reprodução de valores 

organizacionais que vão muito além da simples construção de imagem pública, já que 

assumem um sentido particular que somente a narrativa em história oral pode recuperar. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Este trabalho é de cunho qualitativo, e tem como percurso metodológico uma pesquisa 

bibliográfica sobre a história do jornalismo impresso. Desta forma, utilizou-se da técnica de 

entrevista narrativa (JOVCHELOVITH e BAUER apud GASKELL e BAUER, 2013), que é 

um método investigativo organizado a partir da aplicação de questionário ou perguntas a 

grupos sociais específicos a fim de se reconstruir histórias ou memórias sobre a experiência 

humana.  

A narrativa como uma forma discursiva, narrativas como história, e narrativas como 

histórias de vida e histórias societais, foram abordadas por teóricos culturais e 

literários, lingüistas, filósofos da história, psicólogos e antropólogos. [...] Na 

verdade, as narrativas são infinitas em sua variedade, e nós as encontramos em todo 

lugar. Parece existir em todas as formas de vida humana e, independentemente do 

desempenho da linguagem estratificada, é uma capacidade universal. Através da 

narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam a experiência em uma 

sequência, encontram possíveis explicações para isso, e jogam com a cadeia de 

acontecimentos que constroem a vida individual e social (JOVCHELOVITH e 

BAUER apud GASKELL e BAUER, 2013, p.90-91). 

 

 

 Desta forma, a história oral pode utilizar-se da técnica de pesquisa em 

entrevista narrativa para reconstruir histórias por meio do esquema pergunta-resposta, que 

constitui uma técnica sensível, por meio do uso de uma linguagem espontânea, visando 

perspectivas de ideias, linguagem e tudo que envolve a interação entrevistado/entrevistador. 

Levando em conta como forma de pesquisa, pode ser considerada um estudo de caso, já que 

se propõe a responder questionamentos sobre “como e por que”, com o intuito de 

compreender o discurso utilizado pelo veículo de comunicação. Para Yin (2011, pg. 26) “é a 

estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos contemporâneos sobre um determinado 

objeto de pesquisa”. 

 Sobre o percurso metodológico desta pesquisa, pode-se entender que a mesma foi 

organizada em três fases: a primeira consiste na construção de um referencial teórico com 

base nos estudos (artigos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses) sobre 

memória e história, no que consiste ainda os estudos sobre história do jornalismo e da 

comunicação; num segundo momento, foi organizado o questionário a ser aplicado com os 

entrevistados, bem como a adequação à escolha técnica da história oral por meio da entrevista 

narrativa; por fim, na terceira fase da pesquisa, foi aplicado o questionário e cruzados os 
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dados com as perspectivas teóricas escolhidas para esta pesquisa, também esta organizada em 

torno da reconstrução história por meio de alguns aspectos de pesquisa a serem observadas: a 

história, ao ingresso no jornal, a rotina da época, a importância dos avanços tecnológicos, os 

fatos marcantes, as personagens e a função social do jornal A Razão. 

 

3.1 O JORNAL A RAZÃO
1
 

 

 

Figura 2 - Sede do jornal A Razão na rua Serafim Valandro, esquina com a rua Paul Harris, centro de 

Santa Maria – RS. Foto de Deivid Dutra, Abril de 2014. 

 

 No dia 9 de outubro de 1934, circula em Santa Maria a primeira edição do jornal A 

Razão, que acaba de ingressar no 80º ano de circulação ininterrupta. Gerado a partir dos ideais 

republicanos, o jornal dava a largada com uma manchete nacional, relatando um incidente 

político entre integralistas e comunistas, que entraram em confronto no dia anterior nas ruas 

do Rio de Janeiro. Na época da Revolução de 30, o jornal se firmou e se constituiu no porta-

voz da região Centro do Estado. No decorrer destas oito décadas, A Razão noticiou fatos 

                                                           
1
 Para informações complementares, consultar também ANEXO I 
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importantes dos cenários internacional, nacional, regional e municipal. O seu acervo 

jornalístico é um dos mais ricos do interior, com milhares de reportagens, anúncios, 

ilustrações e fotografias, sendo uma rica fonte de pesquisa. 

 Nas páginas de A Razão estão registrados os “ciclos” de desenvolvimento da cidade, 

suas deficiências e virtudes, suas tragédias e conquistas. O jornal acompanhou a época áurea 

da ferrovia e o seu declínio; a pujança do comércio local e a sua afirmação como alavanca do 

progresso. Acompanhou passo a passo o crescimento do comércio e do setor de serviços. 

 Nesses 80 anos, acompanhou muitos estabelecimentos empresariais. Entre vários, 

muitos são seus anunciantes e parceiros de tantas décadas. Participou ativamente, noticiando, 

o trabalho do Dr. José Mariano da Rocha Filho, idealizador da primeira universidade federal 

do interior do Brasil. A partir do surgimento da Universidade Federal de Santa Maria, no 

início da década de 60, a cidade e a região começam a dar os primeiros passos em direção a 

um novo ciclo. A cidade, cuja principal atividade já se encontrava em declínio (transporte 

ferroviário), inicia com a UFSM sua caminhada rumo ao fortalecimento do setor educacional. 

Capital cultural da região desde longa data, com o advento da Universidade, inicia-se uma 

fase que levaria a cidade ao que é hoje: pólo educacional em pleno crescimento com duas 

universidades, um centro universitário e diversas faculdades, além de dezenas de escolas 

públicas e privadas que vão da pré-escola aos cursos profissionalizantes e preparatórios ao 

vestibular. 

 

Figura 3 – Impressora rotativa situado no parque gráfico do jornal A Razão em sua sede. Foto de Deivid 

Dutra, Abril de 2014. 



25 

 

 

 

 

Figura 4 - Em frente à sede do jornal A Razão  pessoas fazem fila para receber mudas de árvores 

distribuídas na campanha “Verde que te quero verde” que é promovida pelo Jornal há mais de 20 anos. 

Foto de Deivid Dutra, Abril de 2014. 

 

 

 Para o corpus da pesquisa, foram selecionados quatro entrevistados pela escolha 

prévia, pelo fato de terem participado da história do jornal A Razão, que completou 80 anos 

em 13 de fevereiro de 2012, de forma que participaram desta pesquisa profissionais com pelos 

menos 20 anos de atuação no impresso. Os entrevistados escolhidos são: 

1. Claudemir Pereira
2
 

                                                           
2
 Claudemir Pereira tem 50 anos e é formado em Jornalismo pela UFSM desde 1983 – tem, também, três anos 

concluídos no curso de Direito/UFSM e um no de Administração, da Universidade de Caxias do Sul. Exerceu, 

até setembro/2003, as funções de Editor-Chefe no jornal A Razão -, onde ainda mantém a coluna Observatório 

especializada em notas e informações políticas e econômicas. No mesmo veículo, desempenhou, com poucos 

intervalos, nos últimos 26 anos, também as funções de chefe de reportagem, repórter e colunista. É, no momento, 

além de titular deste site, comentarista político da rádio Antena 1 Santa Maria, onde também ancora o programa 

diário Sala de Debate. É, igualmente, o responsável pela assessoria de comunicação do Hospital de Caridade Dr 

Astrogildo de Azevedo. Também é o autor do projeto editorial-gráfico implantado por O Jornal (Concórdia, SC) 

em 2001 e em vigor, com pequenas adaptações, até hoje. É autor de dois livros: “E esse futuro que não chega (ou 

como se comportam os que detêm algum poder em Santa Maria)”, lançado em abril de 2003, tendo como base 
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2. Gaspar Miotto
3
 

3. Clotilde Gama
4
 

4. Jair Alan Siqueira
5
 

 Um questionário foi elaborado com as seguintes perguntas aos entrevistados 

selecionados: 

 

1. Como ocorreu a primeira oportunidade de atuar no Jornal A Razão? 

2. Como era a rotina de trabalho no jornal? 

                                                                                                                                                                                     
artigos publicados no jornal A Razão, e A Batalha de Outubro, focalizado especificamente o pleito municipal de 

2004, lançado em junho daquele ano. Fonte: http://www.claudemirpereira.com.br/sobre/#axzz3JSKDH2o9  
3
 Gaspar Miotto é graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria (1972) e possui graduação 

em Jornalismo (1976), com doutorado em Ciências da Comunicação, pela Universidad Nacional de Rio Cuarto-

Córdoba/Argentina (1993) e pós-doutorado pela Universidade Nova de Lisboa (1988). Trabalhou como 

jornalista por 12 anos na imprensa diária e depois ingressou na Universidade Federal de Santa Maria onde, por 

22 anos, lecionou disciplinas teóricas e técnicas da área. Suas pesquisas e textos publicados abrangem temas 

como: discurso jornalístico, enunciação, objetividade, ideologia e produção de notícias. Na Universidade criou a 

Coordenadoria de Comunicação Social, que reúne os serviços da emissora de rádio, a TV Campus, o jornal da 

UFSM, assessoria de imprensa e o setor de comunicação institucional - e foi titular desta coordenadoria por sete 

anos. Durante dois períodos - em 2002 e 2003 - foi membro da Comissão nacional de Avaliação do Curso de 

Jornalismo, indicado por Portaria Ministerial. Posteriormente, como integrante da equipe de avaliadores da 

Educação Superior do INEP - Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais/órgão ligado ao Ministério da 

Educação - participou de mais de 30 comissões que autorizaram e/ou reconheceram cursos na área da 

Comunicação Social. Depois de 22 anos como professor, diretor da rádio, diretor da Editora, titular da 

Coordenadoria de Comunicação Social, em 14 de dezembro de 2003 aposenta-se da UFSM. 
4
 Clotilde Gama é formada pela Universidade Federal de Santa Maria, curso de Comunicação Social, 

habilitação Jornalismo, em 1983. Trabalhou no Jornal O Expresso como repórter-redatora de 1981 a 1982; de 

1982 a 1985, trabalhou no jornal O Expresso sob nova direção; de 1985 a 1991 no jornal A Razão, 

primeiramente como diagramadora, depois editora e repórter de cadernos e Editora-Chefe; de 1991 a 1998, 

trabalhou como coordenadora de jornalismo na RBS TV e, atualmente, desde 98, exerce a função de editora de 

cultura e saúde e subeditora do jornal A Razão. 
5
 Jair Alan Cortes Siqueira é natural de Cruz Alta/RS, onde nasceu em 09/09/1951. É bacharel em 

Comunicação Social/Jornalismo pela UFSM (Universidade Federal de Santas Maria, em 1978). É mestre em 

Comunicação e Cultura pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Também fez Especialização em 

Cinema Digital, pela UFSM. Entre 1978 e 1979 trabalhou como repórter/redator nos jornais O Expresso e A 

Razão, de Santa Maria. Em 1979 foi para Empresa Jornalística Caldas Júnior como correspondente dos jornais 

Correio do Povo e Folha da Tarde, mantidos pela empresa. De 1982 a 1986, trabalhou na Fundação Rádio Rural 

e O Jornal de Concórdia (SC), mantidos pela indústria Sadia. É pioneiro na implantação do primeiro jornal 

informatizado do Brasil, o Diário Catarinense/RBS, de Florianópolis onde ingressou em 1986 como subeditor de 

Esportes. Depois exerceu as funções de subeditor de Economia, chefe das sedes de redação de Lages e Joinville, 

editor de Variedades e Repórter Especial. Em 1990 foi gerente da rede de emissoras do SCC/SBT, mas em 1991 

retornou ao Diário Catarinense como Repórter Especial. Em 1992 voltou para Santa Maria para ser editor do 

Jornal A Razão. Em 1993, fez concurso público e foi contratado pela UFSM. Fez parte do Conselho Editorial do 

Jornal A Razão. Na UFSM, na Rádio Universidade, mantém programas e é apresentador e produtor da TV 

Campus. Foi ator em diversas montagens teatrais nos grupos Presença, TUI (Teatro Universitário Independente), 

TUSE (Teatro da União Santa-mariense de Estudantes) e Arte-fatos (composto por estudantes do curso 

Comunicação Social – UFSM). Participou da criação do Cineclube Lanterninha Aurélio e do Cineclube da 

Biblioteca Pública. Esteve no movimento super-oitista dos anos 70. Fez vários comerciais (até hoje são cerca de 

40) para a televisão, principalmente para a SAB Propaganda e Gilpe Publicidade de Santa Maria e para empresas 

de Santa Catarina. 

http://www.claudemirpereira.com.br/sobre/#axzz3JSKDH2o9
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3. Relate fatos que você considera mais marcantes do Jornal A Razão ao longo destes 80 anos 

de história.  

4. Houve algumas mudanças no jornalismo com o avanço da tecnologia. Como eram 

coletadas as informações sem a agilidade e praticidade da internet e das assessorias de 

imprensa?  

5. Cite alguns colegas que atuaram no jornal A Razão e tiveram oportunidade na carreira em 

outros veículos de comunicação do estado e do país.  

6. Na sua opinião, qual o papel do jornal A Razão na sua área de abrangência e, 

particularmente, em Santa Maria?  

7. O Jornal A Razão cumpre as funções social e comunitária de informar os seus leitores? Por 

quê? 
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4. RESULTADOS 

 

5.1 A HISTÓRIA ORAL VALORIZADA 

 De Certeau (1994) já referira que a especialidade da história é o particular, mas o 

particular diferente do individual e o particular com especifica quer a atenção, quer a 

investigação histórica, não enquanto objeto pensado, mas, pelo contrário, com um limite 

impensável. Pollak (1992, p.2) reitera que “existem lugares na memória, lugares 

particularmente ligados a uma lembrança, que podem ser uma lembrança pessoal, mas 

também podem não ter apoio no tempo cronológico”. 

 Dessa forma, o objetivo desta pesquisa é promover insights históricos a partir das 

memórias particulares que ressignificam a trajetória deste jornal. A Razão produz notícias, de 

forma ininterrupta, desde 1940, quando fundado pelo jornalista Clarimundo Flores, que, mais 

tarde, vendeu aos Diários e Emissoras Associados, de Assis Chateaubriand. Nesta trajetória, 

diversos jornalistas passaram pela redação do jornal, testemunharam fatos, acontecimentos e 

movimentação da vida local, fazendo disso registro e constituindo assim a própria história do 

jornal. 

E Santa Maria participou da Legalidade. Da Arena e do MDB. Das Diretas Já. Da 

cassação de Collor e “A Razão” na História produziu as notícias, o novo, a 

informação. Produziu o conhecimento. A escrita e a imagem. Na reconstituição da 

história “A Razão” fez História: ofereceu através das notícias, dos artigos, dos 

editoriais, dos editais públicos, dos anúncios, dos avisos farto material de pesquisa 

onde é possível trabalhar um padrão representativo da sociedade por meio de cenas 

da vida cotidiana. São detalhes que ajudam a compor uma ideia de sociedade.No 

acervo de “A Razão” estão as ruas, as festas, as formações cívico-militares, os 

encontros literários, os enterros, as procissões, os casamentos, os nascimentos, os 

comércios, os estudos científicos, os comícios, as inaugurações de obras públicas, 

isso e mais, que ajudam a interpretar a sociedade que o jornal ajudou a criar. Fonte: 

“A Razão” da história, Prof. Joel Abílio dos Santos 

 

“A Razão”, pela influência que exercia na cidade e repercutia entre seus leitores, foi 

centro de polarização política e das grandes decisões em vários setores durante o 

período em que aqui trabalhei. Depois o jornal passou à propriedade e direção do 

saudoso Luizinho De Grandi, Celito De Grandi e Zaira De Grandi. Personalidades 

locais escreviam para o jornal e, não raras vezes, vinham até a sala do diretor nos 

fins de tarde ou à noite para uma troca de idéias ou debater problemas da atualidade 

local e nacional. Assim, comandaram este jornal, dentre outros, Nelson Dimas de 

Oliveira, que era o Diretor Geral (Superintendente) no Rio Grande do Sul, Franklin 

Perez, Ibanor Tartarotti, Cláudio Candiota, Robinson Flores, Paulo Gomes de 

Oliveira, Edmundo Cardoso e Felipe Monaiar. Deixei o setor de circulação e fui 

destacado inicialmente para a revisão, depois reportagem e redação. Já então, sob a 

direção dos colegas acima, acompanhei vivamente a trajetória do jornal somente sob 
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o comando dos Diários Associados. Pincei alguns episódios registrados e que 

ocorreram quando eu já fazia reportagens sociais, políticas, policiais e de assuntos 

gerais. Na redação, jovens e antigos repórteres como Paulo Flores (depois 

promovido a secretário), Victor Moraes, J. Bicca Larré, Prado Veppo, Rômulo 

Valente, Pedro Freire Jr., Bento do Carmo Machado, Nestor Calcagno, Napoleão 

Sacchis, Paulo Carús, Elizidério Almeida, José Seligman, Elias Antonio Said e o 

colunista. Ressalto que passaram pela redação dezenas de “focas” (assim chamados 

os iniciantes como repórteres) e profissionais mais experientes. Nomino ainda 

alguns que foram colegas no mesmo período de minhas atividades na redação, como 

os fotógrafos Walter Billa e João Rodrigues, o arquivista Darcy Lozza e os 

telegrafistas Antão Silveira e Dario Leal da Cunha. Vários exerciam tarefas de 

reportagem também em emissoras locais. Fonte: Aconteceu em “A Razão”, Prof. 

Antônio Abelin 

 

 Le Goff (1994, p.39) explica que “a história da história não se deve preocupar apenas 

com a produção histórica profissional, mas com todo um conjunto de fenômenos que 

constituem a cultura histórica ou, melhor, a mentalidade história de uma época”. Assim, o 

marco inicial da entrada desses profissionais para o trabalho jornalístico passa pelos convites 

até a maneira como certas personagens construíram suas histórias até os dias atuais, estando 

ainda presentes no imaginário coletivo desses jornalistas imersos sempre em um momento 

histórico que se confunde com suas próprias memórias pessoais. 

Fui convidado por Antonio Carlos Lemos, então diretor do jornal em 1978. Jair Alan 

Siqueira 

 

Em 1985. Comecei como diagramadora. Clotilde Gama 

 

Foi no ano de 1970, por acaso, que comecei a trabalhar em A Razão. Na época, era 

um dos fotógrafos da revista Rainha, uma publicação editada aqui em Santa Maria e 

certo dia o Luizinho De Grandi me convidou para integrar a equipe de A Razão, 

como fotógrafo. Quando cheguei no jornal, o diagramador, que era de Porto Alegre, 

precisou retornar à capital. Então Luizinho me convidou para diagramar o jornal. Na 

época era um grande desafio. Eu tinha poucas noções da arte de diagramar, mas com 

o auxílio dos colegas fui dominando a tarefa. Continuei fotografando, depois 

redigindo. Mais tarde assumi a chefia da redação e permaneci no jornal por muito 

anos. Gaspar Miotto 

 

Foi no segundo semestre de 1982 e coincidiu com o interesse do então diretor, 

Luizinho de Grandi, e da editora, Vera Pinheiro, que pretendiam profissionalizar o 

noticiário esportivo. Até ali, a norma era a utilização do trabalho de radialistas, que 

têm uma linguagem e uma dinâmica próprias. Eu atuava, esporadicamente, na rádio 

Imembuí e ainda era estudante de jornalismo. Claudemir Pereira 
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 Sobre o cotidiano e a rotina do jornal, os interlocutores relatam as dificuldades, os 

processos em outros tempos, antes dos avanços tecnológicos e do surgimento da própria 

internet. Observa-se um momento de enquadramento na história, que é implícito às memórias 

destes profissionais, já que a narrativa é desenvolvida por uma geração de jornalistas que 

contam o surgimento da notícia e dos acontecimentos com base nos antigos moldes de se 

fazer notícia, pensando a redação como parte deste processo, tendo em vista a perspectiva que 

sua remodelização modificaria profundamente os próprios modos de se fazer notícia. 

Não tínhamos editoria específica. Havia a pauta elaborada pela própria redação e 

cada um escolhia a que melhor pudesse desenvolver. Ambiente era de muita 

camaradagem. Um ajudava o outro. Era comum eu sair com uma prancheta, um 

gravador e uma máquina fotográfica. Dispúnhamos de apenas um fotógrafo e nem 

sempre ele podia acompanhar toda a equipe. Inclusive eu usava o meu carro em 

muitas reportagens, principalmente à noite quando o carro da firma tinha que ir a 

Porto Alegre levar o material que era impresso no Diário de Notícias. Uma vez o 

motorista saiu e esqueceu o envelope com as fotografias. Não pensei duas vezes e 

saí com meu carro atrás dele. Encontrei-o na entrada de São Sepé. Na realidade eu 

estava voltando achando que não havia conseguido encontrar o motorista. Foi 

quando o carro passou por mim. Fiz meia volta e segui atrás, mas o motorista 

acelerou quando comecei a buzinar. Tive que ultrapassá-lo e fazer com que me 

reconhecesse. Ele parou e alegou que havia pensado que era assalto, mas, na 

realidade, ele estava acompanhado e não era a esposa dele. Tive que guardar segredo 

para evitar o rompimento da família e possível demissão. Na época, não nos 

preocupávamos com horas extras (não pagavam mesmo!). Todos queriam fazer a 

matéria que daria a manchete. Havia muita brincadeira e criamos um mural bem 

humorado. O jornalista O Fernandes conseguiu em uma revista as palavras “O 

Imbecil” e assim passamos a identificar o mural. Era nosso “ombudsman”. Ali a 

gente analisava as matérias que publicávamos, corrigíamos os erros e até 

fofocávamos. Havia gente que nos visitava só para ler “O Imbecil”. Jair Alan 

Siqueira 

 

Naquela época, o jornal funcionava pela manhã e à tarde. Eu começava no início da 

tarde. As páginas onde era realizada a diagramação era no tamanho tablóide. 

Trabalhávamos em uma mesa grande, que comportava toda a página. Não havia 

projeto gráfico, não tinha nenhum planejamento. O editor me entregava todas as 

matérias da página por ordem de importância. Eu é que as distribuía na página; bem 

como via o tamanho da foto e dos títulos. Toda a diagramação era feita em paicas. O 

tamanho das fotografias era feito na proporcionalidade e mandada para o fotolito. 

Para diagramar as matérias, colocávamos a primeira palavra da matéria e no final a 

última. Isso também era feito com as legendas. Tudo tinha que ir para a oficina nos 

mínimos detalhes para que não houvesse trocas de matérias. Como as matérias eram 

datilografadas, todas as laudas tinham que ser marcadas, isto é, colocada o número 

da página em todas as laudas da matéria, na lauda da legenda, do título, etc. Essas 

páginas era enviadas para a oficina, onde os montadoras as colavam na parede e, 

numa mesa abaixo, transportavam o desenho com as matérias datilografadas pelos 

digitadores para uma outra folha, que, logo após, iria para o fotolito. E tudo tinha 

que ser  feito com muita rapidez, pois o jornal era impresso em Cruz Alta e tinha que 

estar pronto até as 17h, senão perdíamos o ônibus. Era uma correria só. Quando 

perdíamos o ônibus, o motorista (seu Pedro) tinha que levar a Cruz Alta. Fiquei 

pouco tempo só na diagramação, acho que uns seis meses. Logo após, seu Luizinho 
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lançou os cadernos e me convidou para assumi-los:  Informática, Indústria e 

Comércio, Saúde e Lazer e Agricultura. Era um por semana. Para produzi-lo, eu 

trabalhava pela manhã e, à tarde, retornava para minha função de diagramadora. O 

que também não foi por muito tempo, pois com a saída de Claudemir fui convidada 

para ser Editora. As notícias nacionais e internacionais vinham através de telex. Era 

o dia inteiro aquele barulhinho. As informações chegavam por uma agência de 

notícias. Os repórteres pegavam as folhas com as notícias e as digitavam na lauda. 

Mas, desde aquele tempo, o jornal sempre foi voltado para a sua comunidade. 

Divulgávamos tudo que era relacionado com Santa Maria e região. Clotilde Gama 

 

Passávamos grande parte do dia na redação. Nosso expediente era pela tarde, mas 

geralmente lá estávamos na redação na primeira hora da manhã. O jornal era o local 

de encontro dos repórteres. Como o jornal ficava num ponto central da cidade, junto 

à praça Saldanha Marinho, e as comunicações por outros meios eram precárias, as 

pessoas tinham o habito de chegar na redação para se informar do que estava 

acontecendo. A confecção do jornal era muito trabalhosa. Desde a fotografia, que 

precisava passar por um demorado processo até chegar nas páginas do jornal. E os 

textos eram digitados demoradamente pelos tipógrafos, que cometiam muitos erros. 

Por isso, cada um de nós procurava revisar seus textos. Muitas vezes ficávamos nas 

oficinas até o jornal ser impresso, no início da madrugada. A equipe era pequena, 

mas a dedicação compensava. Acredito que, na época, se praticava jornalismo. 

Tínhamos que buscar a notícia. O jornal estava sempre na frente dos demais 

veículos, que aguardavam a chegada do jornal para repercutir as notícias. Gaspar 

Miotto 

 

No meu caso, especificamente, havia uma peculiaridade. Como o jornal “fechava” 

cedo, pois era impresso em Cruz Alta, tinha a obrigação de encerrar o meu noticiário 

no início da tarde, mesmo antes dos treinamentos das equipes. Exigia muuuuita 

disposição e fontes, capazes de garantir informações diferentes daquelas que o 

consumidor de notícias esportivas já tinha nas emissoras de rádio. Era uma grande 

correria, mas me orgulho de, até por conta das fontes, até conseguir alguns 

“furinhos” para o jornal. Exemplo que me ocorre foi a venda do passe do jogador 

Gerson (Centurião), do Inter-SM, para o Inter-PA. Ele viajou de manhã para a 

capital e me garantiu que ninguém daria essa informação. O jornal (e a editora Vera) 

bancou e só nós demos no dia seguinte. O segredo foi garantido porque o Gerson 

era, além de meu amigo, na época marido de uma colega de faculdade. Coisas que 

acontecem. Claudemir Pereira 

 

 Esta narrativa, que é contada pelas memórias dos entrevistados, também descreve 

alguns fatos importantes na rotina produtiva de se fazer jornalismo. Um passado pessoal e 

coletivo relata fatos históricos, acontecimentos e particularidades, que são, ao mesmo tempo, 

a exposição da visão íntima de cada um, mas também uma narrativa saudosista, psicológica 

ou sociológica, que traduz um memorialismo jornalístico da própria época de atuação no 

jornal. De Certeau (1995) estabelece uma diferença entre espaço e lugar: “Um lugar é a ordem 

(seja qual for) segundo a qual se distribuem elementos nas relações de coexistência” (1995, p. 

201). Assim, em um dado contexto, o lugar indica uma configura instantânea de posições e o 



32 

 

espaço um lugar praticado. Neste viés, o jogo que envolve o estar na redação e fora dela, para 

a cobertura dos fatos é representado dentro daquilo que cada jornalista considera como fato 

importante dentro de suas “notas cobertas” elencadas como históricas para um dado momento 

em suas trajetórias. 

A criação da UFSM é a mais marcante. Nem precisamos entrar em detalhes. Uma 

edição que foi polêmica foi quando o Adelminho denunciou a carne podre que foi 

servido no Restaurante Universitário. Os militares, representantes da ditadura 

instaurada no país naquela época, exigiram a demissão do colega. Também teve uma 

grande gafe quando o jornal anunciou erradamente o nome de uma miss e depois 

teve que fazer uma edição especial se desculpando. Teve uma edição em que fiz uma 

entrevista com o então prefeito Osvaldo Nascimento. O regime havia permitido a 

criação de novos partidos políticos. O MDB estava no poder em Santa Maria e 

Osvaldo resolveu ir para o PTB. Corria o boato que ele demitiria os secretários que 

não lhe seguissem. Estrategicamente, o prefeito criou um projeto de prefeitura nos 

bairros e era quase impossível encontrá-lo no seu gabinete para que esclarecesse o 

fato. Resolvi segui-lo pela cidade até encontrá-lo em bairro. Não foi fácil. Tínhamos 

apenas informações vagas dadas pela sua assessoria. O carro de A Razão estava com 

o ar quente pifado. O calor na rua era insuportável e dentro do carro ficou pior. 

Osvaldo usou de alguns artifícios para não dar a entrevista, mas não largamos do pé 

dele. Até que ele concedeu a entrevista. Por precaução, gravei, pois sabia que seria 

polêmica. Não deu outra: ele disse que exigiria fidelidade dos seus secretários e 

quem não concordasse deveria sair. Publicamos a entrevista no outro dia. Os 

secretários que não concordaram pediram satisfação. O caso acabou em pancadaria e 

vários secretários pediram demissão. A turma do PTB não me perdoou e passou a 

me menosprezar, mas eu cumpri meu dever de jornalista. Jair Alan Siqueira 

Fundação da UFSM, compra pela família De Grandi, tragédia da Boate Kiss, 

Chacina da Lorenzi, vinda da BASM. Clotilde Gama 

 

Para o jornal e para a cidade, fato marcante nestes 80 anos foi quando Luizinho e 

Zaira adquiriram o jornal, em 1982. Até então, pertencia ao grande conglomerado de 

Assis Chateaubriand, dono dos Diários e Emissoras Associados. Com a aquisição 

por Luizinho e Zaira, o jornal passou a ser de Santa Maria, a dar destaque e a 

assumir as causas da cidade. No período em que pertencia aos Associados, A Razão 

tinha pouco espaço para o noticiário local. Reproduzia muitos e longos textos dos 

demais veículos do grupo Associado. Gaspar Miotto 

 

Dos meus cerca de 30 anos (inclusive os últimos 11, apenas como colunista), 

gostaria de lembrar de um que, para algumas pessoas, pode ser pequenininho. No 

entanto, para quem aposta na democracia como o melhor dos regimes, é 

fundamental. 1984. Campanha das Diretas. O jornal, depois de uma conversa que 

tivemos, eu e Luizinho (o diretor eterno), decidiu fazer um selo de apoio ao Diretas 

Já. E demos toda a cobertura daquele apelo pela democracia, inclusive com todo o 

apoio às manifestações havidas em Santa Maria. Me marcou demais, pois sabia que, 

naquele momento, estava no jornal certo de trabalhar, com minhas crenças em que o 

contraditório é sempre importante. Detalhe: o país ainda estava sob o regime militar. 

O que, quem é mais jovem precisa saber, fazia toda a diferença. PS. Obviamente que 

há outros, talvez o mais marcante tenha sido a cobertura da morte do Luizinho. Mas 

este, peço licença, prefiro ficar só pra mim e com quem conviveu naquele instante 

muito difícil para todos nós. Claudemir Pereira 
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 Sobre as mudanças e a tecnologia, percebe-se que a digitalização mudou de forma 

radical a adaptação das redações para um novo contexto de se fazer notícia. E, não se trata 

apenas de uma modificação técnica ou tecnológica; existe sim uma mudança nas rotinas, nas 

ações para cobertura jornalística, no prazo de validade dos fatos, nos modos de 

armazenamento de dados, dentre outros aspectos. Com a introdução dos computadores, os 

jornalistas tiveram de se adaptar à realidade profissional, que diz respeito também a 

intensificação de trabalho. Assim, essa transição é relatada pelos interlocutores. 

Mudanças radicais. Começou com o off-set que acabou com os linotipistas. Eu fui 

da equipe pioneira do Diário Catarinense, primeiro jornal informatizado da América 

Latina. Foi um choque para nós acostumados às barulhentas máquinas 

datilográficas. Mas ao dominarmos os novos aparelhos computadorizados, não 

queríamos mais voltar às antigas máquinas. Não havia mais revisor. A gente podia 

mexer na matéria de várias formas, acrescentar ou cortar textos, anexar, destacar, 

criar grifos e negritos etc. O baixamento das matérias ficou ágil e rápido. Antes 

disso, havia até o copy-desk, profissional encarregado de pegar matérias de agências 

e transformá-las em notícia. Muita coisa vinha pelo telex. Tínhamos que esperar os 

fotógrafos revelarem as fotografias para saber qual casaria melhor com a matéria. 

Muitas vezes, devido à pressa, tínhamos que ver no negativo e pedir as que nos 

interessavam. Era um horror de papel: uma para o título, outra para o olho da 

matéria, outra para o texto e várias para as legendas. As laudas costumeiramente 

eram rabiscadas devido às correções. O baixamento das matérias era feito por 

diagramadores que calculavam o tamanho dos textos em picas (leia-se paicas). 

Depois de tudo feito, a matéria ia para os digitadores de linotipo, máquinas que 

formatavam as palavras cunhadas em chumbo. Com o off-set este tipo de trabalho 

não foi mais necessário. Mas aí, tinha-se que esperar a revelação dos fotolitos e 

depois a impressão. Com o advento da computação, fazia-se a matéria em um 

arquivo. O editor buscava o texto, conferia e já baixava. Em questão de minutos a 

página era composta e já ficava à disposição da gráfica. Com a internet é possível se 

fazer jornal diariamente. A fonte é inesgotável. Na lógica trabalhista, atrapalha em 

épocas de greve da categoria. Antes, se a redação parava, era difícil manter uma 

edição. Agora basta se recorrer ao que a rede oferece. Algo que cresceu na 

consciência de classes política e empresariais é que é praticamente impossível 

sobreviver sem uma boa assessoria. O fato é positivo. Abre o mercado de trabalho 

na área de comunicação e colabora na formação de opinião. O negativo é que muitas 

redações contam com esta produção e evitam a contratação de profissionais para a 

confecção de notícias. A notícia vinda de uma assessoria é sempre em interesse da 

empresa que quer divulgação e nem sempre é a que interessa ao leitor. Portanto, não 

entra em conflitos e até omite dados que possam lhes ser negativos. Jair Alan 

Siqueira 

 

A mudança foi total. Quem não viveu aquela época, não tem nem como imaginar o 

trabalho que tínhamos. Mas tudo tem seu tempo. Embora fosse trabalhoso, tudo 

dava certo, saia no horário. As notícias nacionais e internacionais ( como já falei) 

vinham por telex. E tinham que ser reescritas na lauda pelo copy-desk, chamado 

também de responsável pelo telex. Ele tinha que estar sempre atento para não perder 

nenhuma notícia, pois elas chegavam uma atrás da outra rapidamente. 

Além disso, o repórter ia mais para a rua atrás das fontes. Hoje, fica mais dentro do 

jornal, atrás do telefone, do e-mail esperando os releases chegarem. As assessorias 
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de imprensa facilitaram muito o trabalho do jornalista. Isso sem falar do celular. 

Hoje, a fonte pode ser encontrada em qualquer lugar. Clotilde Gama 

 

 

Na segunda metade do século passado, duas grandes mudanças no jornalismo 

impresso. A primeira, no processo de coleta de informações. E a segunda, no 

processo de confecção do jornal. 

Na época, não havia acesso ao serviço de agência de notícias – elas existiam, mas os 

custos eram proibitivos. Só os grandes veículos da capital assinavam serviços de 

agências. 

Aqui no interior, além da escuta das emissoras de rádio, a maneira de buscar 

informações era sair pra rua. Os repórteres não ficavam na redação – lá ficava o 

chefe, que coordenava a ação dos diversos repórteres e fotógrafos. Com certa 

frequência, alguém – um leitor ou autoridade – passava pelo jornal para dar uma 

notícia. Com exceção da Universidade Federal – que mandava uns textos 

mimeografados, acompanhados de fotos – ninguém mais enviava matérias. Não 

havia assessorias de imprensa.  

Hoje, parece, o maior trabalho nas redações é de selecionar notícias entre uma 

infinidade de e-mails que chegam sem parar ao longo do dia. Gaspar Miotto 

 

Olha, tenho lá minha opinião sobre a prática do jornalismo. A principal delas, afora 

o preparo técnico e intelectual (lamentavelmente cada vez mais raro – mas isso já é 

outra discussão), que nada ajuda ou prejudica se o profissional não for ativo. Como 

diz meu amigo médico João Alberto Laranjeira, um “perdigueiro”. A preguiça é a 

mãe da falta de qualidade. As informações, como regra, estão disponíveis para 

todos. Eu próprio, como costumo dizer, normalmente dou “furos” que todos 

poderiam ter. Se procurassem. Digo isso para afirmar, com toda a convicção: a 

tecnologia, internet inclusive, e o auxílio das assessorias de imprensa, de nada 

adiantam se o profissional for preguiçoso. Jornalismo é, também e muito, trabalho 

insano. Claro que melhorou, com todas essas ferramentas. Mas melhorou para quem 

não se acomoda. Aos outros, não adianta nada. Claudemir Pereira 

 

 As narrativas são sempre a história da humanidade. Contar sobre as personalidades e o 

papel que as instituições exercem na trajetória e na constituição social de cada um desses 

indivíduos é parte do trabalho de reconstrução da vida em sociedade. Contar histórias sobre a 

comunicação significa entender, criar, inventar e modificar as relações e os laços em torno 

dos contextos vividos por cada indivíduo. Sendo assim, na memória coletiva ou particular de 

cada um dos interlocutores, estão presentes figuras icônicas que dão razão a própria trajetória 

do jornal. 

Adelmo Genro Filho, Sérgio “Jacaré” Metz, Verinha Pinheiro, Heitor Peretti, Tau 

Golin, Titi Roth, Orlando Fonseca, Recena Grassi, Claudemir Pereira, Tarcísio 

Poglia, Beto São Pedro, Marô Silva... A Razão sempre foi a principal fonte de 

consulta para quem quiser saber a história de Santa Maria. Jair Alan 
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Nilson Vargas, Ana Ribas, Néri Pedroso, Marilice Daronco, Caio Cigana, Marcelo 

Canellas, Gerson Pont, Paulo Pires, Luis Antônio Araújo, Arthur Ribas de Ávila, 

Clóvis Nunes da Silva, Marcelo Monteiro, Estela Benetti, Gilmar Penteado, Gustavo 

Dieh, Patrícia Comunello, Márcia Foletto,...... [..] O Jornal A Razão tem o papel de 

informar os seus leitores e assinantes sobre os acontecimentos em Santa Maria e 

região, com muita ética e responsabilidade. Clotilde Gama 

 

Diversos colegas que passaram pela redação de A Razão fizeram sucesso 

profissional, como jornalistas, ou em outras atividades profissionais. Destaco um: 

João Gilberto Lucas Coelho. Ele, por anos, foi responsável pela página "País e 

exterior", produzida, basicamente, através do serviço de radioescuta. E vibrávamos 

quando a manchete da página era a mesma do Correio do Povo, na época o principal 

jornal do Estado.Depois João Gilberto seguiu a carreira política. Foi vereador, 

deputado federal,... até vice-governador. [...] Apoiar e incentivar as boas iniciativas, 

que são promovidas pelas comunidades da região. Lembro que Luizinho tinha um 

princípio. Ele pregava que o jornal devia auxiliar efetivamente no processo de 

desenvolvimento da cidade. "Se a cidade e a região crescem, também o jornal vai 

crescer", dizia." Caso contrário, vamos todos bater no teto, vamos todos ficar 

pequenos". Por isso, ao longo dos nos, A Razão se preocupou e apoiou o 

desenvolvimento local. O jornal precisa dar força para a comunidade onde está 

inserido. Isso o grande jornal da capital não faz. É a função do jornal local. É claro, 

precisa informar o que acontece, dar as notícias da região. Mas o jornal do interior 

ainda tem características de jornal comunitário, que busca participar e apoiar o 

desenvolvimento da região. E esse papel o jornal A Razão vem desenvolvendo ao 

longo dos anos, em Santa Maria e na região central, onde está inserido. Gaspar 

Miotto 

 

Há muitos de gerações anteriores. E, com certeza, mais antigos poderão citá-los. De 

minha parte, fico com o Luiz Antonio Araújo. Um dos grandes talentos do 

jornalismo gaúcho e que começou a sua trajetória no jornal A Razão, em 1989. 

Também poderia citar outro, mas este ficou apenas um mês, cobrindo as férias de 

uma fera, o Neuzimar Pacheco, e também não esquece (e faz questão de dizer isso) 

daquele momento, que é o Marcelo Canellas. [...] O jornal sempre foi o escoadouro 

das principais reivindicações da comunidade. A ela serve e por ela é servido. Se 

conseguir ter o “timing” adequado para perceber isso (e ao longo dos 80 anos, 

invariavelmente teve), jamais deixará de ser o jornal da cidade e da região. 

Claudemir Pereira 

 

 Pollak (1992, p. 2) afirma ainda que “se destacarmos essas características flutuantes, 

mutáveis, da memória, tanto individual quanto coletiva, devemos lembrar também que na 

maioria das memórias existem marcos ou pontos relativamente invariantes, imutáveis”. 

Assim, pensar a função pública do jornalismo exercida dentro da rotina do jornal A Razão 

significa pensar a ligação intrínseca entre o próprio jornal, a cidade em ele esta 

contextualmente inserido e o modo como estes jornalistas observam as particularidades no 

cumprimento desta função pública e social, dentro da perspectiva sobre o que os jornalistas 
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devem fazer em suas atividade e o público receber ou exigir. Kovach e Rosentiel (2004) 

explicam que a principal finalidade do jornalismo é fornecer aos cidadãos as informações de 

que necessitam para serem livres e se autogovernar, em um determinado local ou região. 

Dentro dos seus limites o trabalho é satisfatório. O ideal seria ter uma equipe 

permanente por muitos anos. A rotatividade da equipe não permite que jornalistas 

especializassem-se em assuntos da cidade. Geralmente estes repórteres são 

estudantes que vieram de outras cidades e trabalham em A Razão por necessidade ou 

para adquirir experiência. Eles têm a visão parcial de nossa história, calcada no 

presente. Muitos fatos exigem o depoimento de quem conhece a cidade ou a região e 

não são consultados por desconhecimento por parte dos repórteres. Têm muitas 

reivindicações históricas da cidade que poderiam ser melhor contextualizadas se o 

jornalista tivesse o conhecimento da cronologia dos fatos. Há falta de reportagens. 

Elas são suporte para que se entenda o perfil da cidade e seus cidadãos. A Razão está 

muito distante das campanhas da cidade. Ela poderia ser um suporte nas 

reivindicações com campanhas fortes que exigissem atenção. Poderia promover 

mesas redondas, cadernos especiais. Com sinceridade, para mim, é apenas um órgão 

informativo, mas precisava se firmar como um veículo intransigente na defesa dos 

interesses da região. Jair Alan Siqueira 

 

Porque sempre esteve presente em campanhas em prol da comunidade de Santa 

Maria e região. O jornal realiza atividades que vão de encontro às necessidades da 

população santa-mariense, se integrando e apoiando muitos eventos. Clotilde Gama 

 

Acredito que cumpre sua função social. Especialmente pelo fato de fazer parte da 

comunidade. Mas sei que não é fácil cumprir essa tarefa, hoje. O papel do 

jornalismo não é de apenas informar. Tem que buscar o crescimento e a melhoria da 

comunidade onde o jornal está inserido. As diversas campanhas assumidas pelo 

jornal A Razão ao longo do tempo, mostram a preocupação com sua função social. 

Lembro que em 1988 A Razão recebeu o Prêmio Landell de Moura, da Diocese de 

Santa Maria. E o motivo foi pelo fato do jornal se preocupar com a dimensão social 

e comunitária.Na medida em que a cidade cresce, a tendência é do jornal ir se 

afastando dos interesses diretos da comunidade. Mas A Razão  segue cumprindo 

essa função, pois faz parte de seus princípios editoriais. Gaspar Miotto 

 

Penso que cumpre. Com as limitações eventuais, as falhas idem, mas sobretudo com 

a sua vocação primeira, de atender ao que pode ser importante para a comunidade, 

cumpre. E assim deve ser, para sobreviver num ambiente que, diferente de outras 

épocas, é bastante mais competitivo. Claudemir Pereira 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Para Bachelard (2000), o ato imaginativo diz respeito à memória e à contemplação, 

que explica ainda a importância desta imaginação criada dentro da dialética entre o interior e 

o exterior, da necessidade de o homem confrontar-se com seu intimismo e o mundo ao redor 

onde ele habita. Assim, a memória é um lugar que preserva informações que, por sua vez, 

constituem identidades, personalidades, pessoalidades e outros aspectos importantes e 

inerentes à formação dos indivíduos.  

A memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em 

primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode 

atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas. 

(LE GOFF, 1994, p.423). 

 

 Para relatar tais experiências, foram convidados quatro interlocutores, que contaram 

suas memórias, produzindo uma narrativa particular, e apresentando alguns fragmentos 

históricos que marcaram a trajetória de 80 anos do Jornal A Razão de Santa Maria (RS). 

Todos destacaram aspectos históricos, existência de situações ou momentos em que uma 

identidade do próprio jornal é confundida com a identidade da cidade de Santa Maria, 

contexto em que está inserido e espaço onde atua, exerce sua rotina e produz notícia. Em 

vários trechos de suas passagens, pode-se observar uma roteirização organizada de uma forma 

parcialmente cronológica, que passa pela imagem da figura icônica dos proprietários do jornal 

até a imagem dos colegas contemporâneos de redação de cada um dos entrevistados.  

A presença de todos em “A Razão” dava uma conotação de integração do jornal com 

a sociedade santa-mariense. O maior exemplo, dentre tantos que poderia citar, é 

destacado pela criação da Universidade Federal de Santa Maria, um acontecimento 

do século. Desta casa, não tenho dúvidas, partiram os apoios e manifestações em 

torno da possibilidade de criação da UFSM e o futuro reitor e inspirador professor 

José Mariano da Rocha Filho contava com este canal de ligação com a comunidade 

e as autoridades federais e estaduais para que o projeto se tornasse realidade. Esse 

talvez tenha sido um dos pontos mais importantes que “A Razão” referendou com 

seu apoio concreto à criação de nossa Universidade, especialmente na gestão de 

Robinson Flores, inclusive com a campanha em favor do microscópio eletrônico. 

Fonte: Aconteceu em “A Razão”, coluna especial da edição de 10 de outubro de 

1997 de autoria de Antônio Abelin 

 

 Em depoimentos como estes, observou-se a importância de um registro sobre o 

próprio jornal A Razão, que tem interfaces visíveis em torno dos aspectos cotidianos de cada 
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um dos interlocutores. Sendo assim, as narrativas exercem um papel fundamental nas histórias 

da pessoas, pensando a perspectiva dos laços, experienciados aqui pelas relações de trabalho 

dentro da redação de um jornal, auxiliando na reconstrução do passado e na construção de um 

futuro, por meio de uma memória resgatada, que é, ao mesmo tempo, individual e coletiva.  

 Todo indivíduo conta sua história com base em seu cotidiano e nas marcas que este 

deixa, de modo que é justamente na particularidade com que cada história é contada que se 

percebe a riqueza das memórias, contadas aqui em torno do jornal A Razão, reafirmadas pela 

importância das práticas compartilhadas. Desta forma, a construção deste resgate histórico é 

importante para reafirmar a identidade deste grupo social envolvido em sua construção sobre 

a informação, sobre a comunicação, sobre as rotinas produtivas e o modo de fazer notícia e 

acontecimento, que se confunde com suas trajetórias pessoais, mas que, sobretudo, reafirma 

que é a partir delas que a história de 80 anos do jornal A Razão é contada e construída. 
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ANEXO I – Matéria histórica sobre Jornal A Razão 
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