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Resumo 

A atuação do sociólogo e jornalista Gilberto Freyre ultrapassou as fronteiras das ciências 

humanas e sociais. No jornalismo, o pernambucano não só realizou mudanças significativas – 

com o que hoje é considerado o primeiro manual de jornalismo do país quando assumiu o jornal 

A Província, em 1928 –, mas também influenciou gerações de jornalistas nas redações dos 

principais jornais da capital pernambucana no século 20. O objetivo desse artigo é apresentar 

as visões de jornalismo e de comunicação do poeta, geógrafo e jornalista Mauro Mota (1911-

1984), considerado aqui um intelectual que girava em torno do pensamento freyriano e quadro 

de referência do Diario de Pernambuco. No jornal, Mauro Mota ocupou os cargos de redator, 

editor, secretário de redação, diretor, colunista, e manteve, paralelamente, a partir de 1970, 

assento como imortal na Academia Brasileira de Letras (ABL).  

 

Palavras-chave: história da imprensa; jornalismo cultural; jornalismo literário; gêneros 

jornalísticos. 

 

 

Introdução 

 

A participação de intelectuais como colaboradores, editores e jornalistas foi uma 

característica constante da imprensa brasileira até meados do século 20. Na imprensa recifense, 

o nome do sociólogo Gilberto Freyre (1900-1987) foi capaz de influenciar toda uma geração 

que, das páginas dos jornais, acabou partindo para diversos campos, como a poesia, as artes 

plásticas, a comunicação governamental e até a teoria do pensamento comunicacional. Esse é 

o caso do poeta Mauro Mota (1911-1984), que deixou também produções no campo teórico a 
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respeito de temas que variam desde a concepção do que seria um repórter ideal, até questões 

como a linguagem dos jornais e o conceito de suplementos literários, que, na sua visão, apesar 

de estar publicado em um jornal impresso, não era jornalismo, e sim, literatura produzida 

especificamente para o jornal. Seu pensamento, no entanto, circula entre tendências modernas 

e tradicionais, dialogando com o Regionalismo proposto pela concepção freyriana desde os 

anos 1920. 

O jornalista Mauro Ramos da Mota e Albuquerque, conhecido como Mauro Mota, 

nasceu no Recife em 16 de agosto de 1911. Fez o curso primário na cidade de Nazaré da Mata, 

na Zona da Mata Norte de Pernambuco, e o secundário no Colégio Salesiano e no Ginásio do 

Recife, ambos na capital pernambucana. Era bacharel em Direito, pela Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), curso concluído em 1937.  Iniciou sua carreira nas redações no ano de 

1935, quando assumiu as funções de secretário e redator-chefe no jornal Diário da Manhã, 

publicação ligada ao ex-governador de Pernambuco Carlos de Lima Cavalcanti. Estreou no 

jornal Diario de Pernambuco – fundado em 1825, no Recife, e considerado atualmente a 

publicação mais antiga do mundo em atividade em língua portuguesa – em 1941, como redator. 

Além do jornalismo, foi professor de diversas escolas, entre elas, o famoso e extinto Instituto 

de Educação de Pernambuco, onde foi professor catedrático de geografia do Brasil entre os anos 

de 1950 e 1971. 

Como jornalista, ultrapassou as fronteiras regionais do jornalismo impresso, 

colaborando com o suplemento literário do Correio da Manhã, entre 1947 e 1969, do 

suplemento do Diário de Notícias, entre 1961 e 1962, ambos no Rio de Janeiro. Foi autor da 

crônica Peço a palavra, reproduzida diariamente na Rádio Tamandaré, de Pernambuco, entre 

1952 e 1959. Foi diretor executivo do então Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais 

(atual Fundação Joaquim Nabuco – Fundaj), entre 1956 e 1970, órgão fundado pelo sociólogo 

e jornalista Gilberto Freyre. Além disso, assumiu importantes postos durante na área cultural 

durante o regime militar brasileiro (1964-1987), sendo membro do Conselho Estadual de 

Cultura de Pernambuco, a partir de 1969, e do Conselho Federal de Cultura, desde 1981. 

Retornou à Fundaj, em 1983, como membro titular do conselho diretor da instituição e foi 

diretor do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano (Apeje), entre 1972 e 1985. Apesar 

desses cargos, não encontramos referências em suas obras a temas e posições políticas. 

O pensamento de Mauro Mota sobre jornalismo e comunicação está disponível em 

livros de sua autoria e artigos publicados em revistas especializadas, como a revista 

Comunicação & Problemas. A publicação era editada pelo jornalista e primeiro doutor em 
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comunicação no Brasil Luiz Beltrão, e estava diretamente ligada ao curso de Jornalismo da 

Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), fundado por Beltrão nos anos 1960, e ao 

ICINFORM - Instituto de Ciências da Informação, primeiro centro de pesquisa da comunicação 

do país, instalado oficialmente em 13 de dezembro de 1963 pelos professores, alunos e 

pesquisadores do curso de Jornalismo da Unicap (MELO, 2007). As primeiras reflexões de 

Mauro Mota nesse sentido aparecem no livro Terra e Gente, publicado pela editora da UFPE, 

em 1963. Outras contribuições de Mauro Mota sobre o pensamento comunicacional estão 

disponíveis em obras como Modos e Modas, publicado em 1977, e em leituras secundárias, a 

exemplo da sua biografia Mauro Mota e seu tempo, escrita pelo seu amigo e também jornalista 

pernambucano Nilo Pereira (1909-1992). O romance O pátio vermelho (1984), também de 

autoria de Mauro Mota, fornece indicativos sobre o cotidiano em volta do jornalismo cultural 

praticado no Diario de Pernambuco nos anos 1940 e 1950.  

Essas são as fontes preliminares em torno do pensamento comunicacional do 

intelectual pernambucano. Até porque esse artigo faz parte de resultados obtidos de uma 

pesquisa sobre suplementos literários, iniciada em 2008, na Graduação em Jornalismo da 

Unicap, e ainda hoje em andamento no curso de Doutorado na Pós-Graduação em História da 

UFPE. Outra questão importante a salientar é que a reflexão de Mauro Mota a respeito de temas 

como o jornalismo e, também, o jornalismo cultural, não tem uma unidade proposta ou é 

condensadas em um único livro. O jornalista não realizou nenhum estudo ou publicação 

específica a respeito de temas teóricos em torno da comunicação. Essas questões são colocadas 

em artigos e trechos de seus livros que tratam de temas que vão desde a crítica literária até 

mesmo questões de ordem sociológica e histórica da cidade do Recife. Foram levantadas essas 

questões em torno de Mauro Mota por se tratar de um jornalista que marcou o jornalismo 

cultural pernambucano nos anos 1940 e 1950. 

É nesse período que surgem os primeiros trabalhos do jornalismo literário (New 

Journalism). Autores como o jornalista Daniel Piza atribuem que, em 1950, Lilian Ross fundou 

esse gênero ao produzir um perfil de Ernest Hemingway (PIZA, 2013, p. 23). Em 1959, a 

Universidade de Navarra, na Espanha, sistematiza os gêneros jornalísticos e coloca entre eles o 

de entretenimento. No Brasil, o jornalista Luiz Beltrão assume esse pioneirismo, sendo seguido 

pelo professor e ex-aluno José Marques de Melo, que trata o jornalismo cultural pelo critério 

das articulações interculturais (PENA, 2011, p. 19). Posteriormente, nos anos 1960, é fundado 

o primeiro curso de jornalismo da região Norte e Nordeste do Brasil na Unicap. Em suas 

referências ao jornalismo cultural, Mauro Mota cita intelectuais como Tristão de Ataíde (que 
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adotou o pseudônimo de Alceu Amoroso Lima), imortal da Academia Brasileira de Letras 

(ABL) e não faz referência aos trabalhos norte-americanos. 

Conhecido nacionalmente como poeta, Mauro Mota também ocupou assento na ABL 

desde 1970. O auge de seu trabalho na redação do Diario de Pernambuco foi quando assumiu 

a edição do suplemento literário denominado inicialmente de Quatro Páginas, entre os anos 

1947 e 1959. Diversos intelectuais nordestinos estiveram entre os colaboradores, alguns deles 

sendo lançados pelas páginas do jornal pernambucano, a exemplo do escritor baiano José Carlos 

Teixeira Gomes e do cineasta Glauber Rocha. Do Maranhão, o poeta Ferreira Gullar e o ex-

presidente da República José Sarney, o qual ainda não tinha iniciado sua carreira política, 

contribuíam com críticas e poesias diretamente do jornal O Imparcial, que, assim como o jornal 

pernambucano, fazia parte da rede de jornais Diários Associados, do empresário e jornalista 

Assis Chateaubriand. José Sarney era dirigente do suplemento literário do jornal maranhense 

(DUARTE, 2001). 

O caso do suplemento literário que editou no Diario de Pernambuco pode ser usado 

como exemplo do pioneirismo técnico de Mauro Mota. Apesar de ser uma realidade desde os 

anos 1920, os suplementos só foram retomados, de forma mais contínua pela imprensa 

brasileira após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) nos anos 1950. O Diario, assim como 

outros veículos dos Diários Associados, consolida esse tipo de produção na década de 1940, ou 

seja, dez anos antes de seus concorrentes. Em Pernambuco, o suplemento contou com 

colaboradores que já gozavam de certo reconhecimento entre a elite letrada, como o poeta 

Manuel Bandeira – que também assinava ilustrações na página de literatura –, os escritores 

Aderbal Jurema, João Cabral de Melo Neto, José Lins do Rêgo e o sociólogo Gilberto Freyre. 

Outros nomes, como os poetas Álvaro Lins e Carlos Pena Filho, tiveram seus nomes lançados 

nas páginas do jornal pernambucano.  

Aliás, é bom mencionar que essa rede de colaboradores no estado também tinha suas 

origens familiares. Álvaro Lins e João Cabral de Melo, que também foram imortais da 

Academia Brasileira de Letras, eleitos em 1968 e 1955, respectivamente; eram primos do editor 

do suplemento, Mauro Mota, que por sinal entrou para a ABL em 1970. João Cabral também 

era primo do historiador Evaldo Cabral de Mello, de Manuel Bandeira e de Gilberto Freyre, 

este último com presença marcante no Diario de Pernambuco desde a década de 1920, quando 

foi dirigente da empresa ainda na gestão da família Lyra (FREYRE, 2006).  

Cabe salientar, ainda, que esses intelectuais estavam envolvidos no Movimento 

Regionalista, lançado pelo Manifesto Regionalista de autoria de Gilberto Freyre, de 1926. Na 
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órbita do pernambucano, estavam literatos como Graciliano Ramos, José Lins do Rêgo, José 

Américo de Almeida e Antônio Cabral. A intenção do grupo, que ganhou força na década de 

1930, era criticar o “paulistocentrismo” do Modernismo e valorizar a modernização das artes e 

da cultura sem perder o “caráter regional”.  Mauro Mota, por sua vez, é colocado por alguns 

críticos como expoente da segunda fase do Modernismo (1930-1945), conhecida como “fase 

de consolidação”, ou Geração 45 (BOSI, 2006). Esse grupo foi marcado pelo nacionalismo e o 

regionalismo. Tal grupo ficou conhecido por buscar uma nova expressão literária por meio de 

experimentações e inovações estéticas, sobretudo a linguística. Preocupações encontradas na 

análise deste artigo.  

 

Linguagem de jornal na escola freyriana 

 

O pensamento de Mauro Mota sobre jornalismo e comunicação é influenciado, 

diretamente, pelo trabalho do jornalista Aníbal Fernandes (1894-1962), que, por sua vez, é um 

dos grandes nomes da imprensa pernambucana gerados pela “escola freyriana” de jornalismo. 

Por isso, neste artigo, fazemos uma ligação direta entre o pensamento freyriano e o de Mauro 

Mota. Ao sair da direção do Diario de Pernambuco, na década de 1920, Gilberto Freyre assume 

a chefia da redação do jornal A Província, onde instituiu mudanças significativas na forma da 

escrita, sobretudo “modernizando” a forma como o jornal era apresentado – aspectos de 

linguagem, principalmente, ao introduzir palavras do uso cotidiano e travando uma batalha pelo 

texto direto, objetivo, assim como o modelo da imprensa norte-americana que, aos poucos, era 

introduzida no Brasil. Em A Província Aníbal Fernandes assume o papel de “braço direito” de 

Gilberto Freyre até retornar ao Diario, onde assume a chefia da redação em período posterior.  

Um dos biógrafos de Mauro Mota, o jornalista Nilo Pereira faz essa ligação entre os 

três nomes ao mencionar a renovação da linguagem dos jornais no estado. Na avaliação de Nilo, 

a grande referência era Gilberto Freyre, que, como diretor de A Província, durante o governo 

de Estácio Coimbra, baixou a portaria proibindo certas extravagâncias e implantando um modo 

de dizer e escrever “seco, sem babados, sem arrebiques”. Nas ciências da comunicação, alguns 

estudos tratam essa portaria como o primeiro manual de jornalismo do Brasil. O jornalista e 

pesquisador da UFPE Alfredo Vizeu defende que, erroneamente, se atribui no país o manual do 

jornal Diário Carioca, de propriedade de Carlos Lacerda, como primeira experiência do gênero 

no país, nos anos 1950 (VIZEU, 2008). De fato, essa era uma preocupação do grupo que girava 

em torno de Gilberto Freyre. Além de Aníbal Fernandes, estiveram com ele em A Província 
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nomes como José Américo de Almeida, José Lins do Rêgo, Jorge de Lima, Mário Sette, Sylvio 

Rabello, Luís Cedro, Ascenso Ferreira e Manuel Bandeira. 

Em parte, a presença forte desses escritores no jornalismo explica uma tendência 

paradoxal de Mauro Mota: a defesa de um jornalismo “moderno”, direto, mas, no entanto, 

produzido por escritores. Em um dos relatos da biografia produzida por Nilo Pereira, o jornalista 

cita um caso de demissão em que Mauro Mota não concordava com o foca – repórter em início 

de carreira – que iniciava carreira no jornal (não identificado no livro qual publicação, nem o 

ano do caso): “(Mauro Mota) mandou-o fazer a reportagem de uma festa de confraternização 

da Marinha com a Aeronáutica. O assunto era da maior relevância” (PEREIRA, 2006, p. 46). 

Ao voltar à redação, o repórter iniciante sugeriu o seguinte título para a matéria: 

“Confraternização dos filhos de Netuno com os filhos de Ícaro”.  O caso foi o bastante para a 

demissão do profissional. Nos anos 1950, esse tipo de linguagem na imprensa já não era aceito 

em virtude da mudança do padrão do jornalismo brasileiro, pautado, sobretudo, no padrão norte-

americano após o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

No livro Terra e gente¸ publicado pela editora da UFPE no ano de 1963, Mauro Mota 

reforça a influência que teve de Aníbal Fernandes, ao lembrar que foi secretário de redação do 

jornalista durante 20 anos, enquanto ele foi o chefe da redação do Diario de Pernambuco, nos 

anos 1930 e 1950. Entre suas preocupações ficam claras as mensagens da escola freyriana de 

então: “Chamem as coisas pelos próprios nomes, não as rebaixem ou confundam com apelidos”, 

alerta o poeta e jornalista. “Jornalisticamente, chuva não é precipitação pluviométrica, nem 

cachorro é molosso ou mastim, nem aniversário é genetlíaco, nem fritada de carangueijo é 

fritada de crustáceos acéfalos” (MOTA, 1963, p. 73), completa. Na publicação, Mauro Mota 

relembra o manual de Gilberto Freyre em A Província e coloca a experiência como um modelo 

para os jornalistas de sua geração.  

“(O) Esfôrço (de Gilberto Freyre foi) decidido a favor da naturalidade no vocabulário 

do jornal, de protege-lo contra o preciosismo, foi exercido no Recife, por Gilberto Freyre, e 

através de ‘A Província’, quando a dirigiu entre 1928 e 1930”, relembra ao se referir, de forma 

positiva, ao trabalho do sociólogo no campo jornalístico. “Êle chegou a estabelecer multa para 

quem chamasse pai, genitor; recém-nascido, interessante petiz; bispo, respeitável prelado; 

comandante de navio, destemido lobo do mar, e assim por diante” (MOTA, 1963, p. 73). A 

discussão sobre a modernização do discurso jornalístico é reforçada com a seguinte afirmação: 

“Um jornal decente não circula com palavras fora de circulação” (MOTA, 1963, p. 74). Além 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

disso, ele cita a preocupação da época em afastar a opinião da reportagem e deixar esse papel 

para o editorial do jornal ou para os artigos opinativos. 

A modernização do discurso e da forma do fazer jornalístico, no entanto, são 

conflitantes no discurso de Mauro Mota. Ao mesmo tempo em que defende essa modernização, 

assim como foi o caso de Gilberto Freyre, compactua com velhas estruturas no campo da 

comunicação. No período da publicação de Terra e gente, a Unicap funda um dos primeiros 

cursos de jornalismo das regiões Norte e Nordeste. A iniciativa de Luiz Beltrão foi atender as 

novas exigências do mercado de trabalho. Afinal, esse tipo de jornalismo não poderia ficar 

apenas nas mãos de escritores, como foi o caso da geração de Freyre, Mauro Mota, Manuel 

Bandeira, entre outros. No entanto, Mauro Mota deixa claramente sua visão contrária a esse 

momento: para ele, o verdadeiro jornalista precisava ser escritor: “Se nem todo escritor é ou 

pode ser jornalista (conhece-se, por exemplo, a incapacidade que tinha Euclides da Cunha para 

escrever o tópico de jornal), o verdadeiro jornalista tem de ser escritor e isso não só para 

escrever artigo assinado” (MOTA, 1963, p. 77 e 78). 

No artigo O jornalismo literário no Diario de Pernambuco, do livro Modas e Modos, 

publicado pela editora Raiz, em 1977, no Recife, Mauro Mota reforça essa ligação: “Poucos 

escritores brasileiros não começaram pelo jornal. Alguns sem praticar o jornalismo de forma 

específica e disso conscientes; outros julgando praticá-lo, mas derivando para outras áreas” 

(MOTA, 1977, p. 20). Para Mauro Mota, a atividade jornalística – como a produção de títulos 

de matérias, escolhas de pautas e outras – era um trabalho que exigia a presença de um nome 

literário. “Até as coisas de aparência simples na redação de um jornal moderno, um título, um 

registro, solicitam presença de espírito na presença das palavras” (MOTA, 1963, p. 77 e 78). 

De fato, essa tendência de Mauro Mota demonstra sua preocupação com a possível perda de 

espaço por parte de escritores para um “novo jornalismo” que estava se projetando.  

Basta assinalar que, até então, eram nos jornais em que a intelectualidade conseguia 

espaço para divulgar suas obras e mesmo conseguir uma fonte de remuneração. Muitos dos 

escritores – uma tradição que, no Brasil, vem desde o século 19, a exemplo dos nomes de 

Machado de Assis e José de Alencar – tiveram no jornal uma primeira ou segunda profissão. 

As mudanças da década de 1950 não influenciaram a mudança de pensamento do escritor, que 

ainda defendia essa relação próxima entre literatura e jornalismo. “O jornalista faz o jornal e o 

jornal ‘faz’ o jornalista e neste, muitas vezes, o escritor” (MOTA, 1977, p. 22), diz ao citar os 

trabalhos do próprio Machado de Assis, no século 19, e de romances como Memórias de um 

Sargento de Milícias, de Manoel Antônio de Almeida, publicados no Diario de Pernambuco. 
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O clássico Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre, publicado na década de 1930, na ótica 

de Mauro Mota, teve como núcleo inicial o Livro do Centenário (ou Livro do Nordeste), editado 

por Freyre e encadernado na edição do centenário do Diario, em 1925. 

O próprio Gilberto Freyre, influenciador dos trabalhos de Aníbal Fernandes e Mauro 

Mota, assinala em sua autobiografia que, nos anos 1920, ao escrever para o Diario de 

Pernambuco, os vencimentos como colaborador eventual o ajudaram a se manter e conquistar 

novas ocupações profissionais. No Diario, Gilberto relata que, em 1924, parte do que recebia 

no jornal, em torno de quinhentos mil-réis, ajudava como fonte de renda, não sendo, porém, a 

principal. O sociólogo recebia o mesmo valor em um emprego formal, na Administração das 

Docas, cuja função era corrigir o português dos principais relatórios do diretor. “Pelo meu 

gosto, não aceitava nunca essa humilhação. Envergonha-me receber esses quinhentos mil-réis 

ao fim do mês. Mas a verdade é que minha situação na família é quase a de um parasita” 

(FREYRE, 2006, p. 48), relata no livro Tempo morto e outros tempos. 

De qualquer forma, Mauro Mota representa uma geração de escritores que tinha no 

jornal uma ferramenta de realização profissional. Aliás, sobre a plataforma – jornalismo 

impresso -, o poeta e jornalista reconhecia sua importância comparada ao livro: produtor final 

do trabalho de um intelectual, seja ele um romance, livro de críticas, etc. “Em geral a menor 

tiragem de um diário é superior à maior tiragem de um livro” (MOTA, 1963, p. 65), diz o autor 

em Terra e gente ao defender que os jornais impressos também tinham como potencialidade 

divulgar obras de literatos. Sobre essa relação, talvez, o suplemento literário que editou no 

Diario de Pernambuco, entre os anos de 1947 e 1959, seja um dos exemplos práticos da teoria 

de Mauro Mota. Para Nilo Pereira, essa geração nos anos 1950 compreendia o elo entre a 

comunicação e o mundo das letras: “Sua vida literária também é uma vida jornalística. Mauro 

Mota viveu um momento da imprensa do Recife. Identificado com Aníbal Fernandes, mas com 

o seu estilo próprio. O estilo plástico do escritor realizado no jornal” (PEREIRA, 1987, p. 37). 

 

Jornalismo cultural: da prática à teoria da expressão de cultura 

 

O suplemento literário do Diario de Pernambuco está inserido no contexto da imprensa 

dos anos 1940 e 1950. Parte da historiografia brasileira e das ciências da comunicação dedicou 

seus estudos, principalmente, à formação de novos jornais e as mudanças técnicas e editoriais 

ocorridas no período (BARBOSA, 2007). É neste momento, por exemplo, que são iniciadas as 

atividades do jornal Última Hora, de Samuel Wainer, e o tradicional Jornal do Brasil passa por 
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uma reformulação editorial, que iria influenciar todos os impressos do país. O Jornal do Brasil, 

inclusive, começa neste período a publicação do seu suplemento literário. De acordo com a 

historiadora Marieta de Moraes Ferreira (ALZIRA, 1996, p. 151), em 1956, se concretizam as 

primeiras manifestações mais visíveis de mudança. “Surgiu nesse ano, criado por Reinaldo 

Jardim, o Suplemento Dominical, que começou misturando vários assuntos e depois se 

transformou em suplemento literário”, diz a autora, revelando que a iniciativa resgatou uma 

antiga tradição do jornal carioca: abrigar intelectuais e promover debates acerca das questões 

culturais do país.  

Também aceleraram as alterações no JB as mortes do diretor financeiro Pires do Rio, em 

1950, e do antigo proprietário, o conde Pereira Carneiro, em 1953. O “novo estilo” do jornal, 

ancorado no modelo norte-americano, que privilegiava a informação e a notícia e separava o 

comentário pessoal, se consolidou com a contratação de Alberto Dines para o cargo de editor-

chefe, em 1961. No final da década de 1990, em um estudo pioneiro sobre os suplementos 

literários brasileiros na década de 1950, a historiadora Alzira Alves de Abreu selecionou alguns 

jornais da região Sudeste do Brasil que dedicaram páginas e cadernos especiais de literatura. A 

pesquisadora selecionou, para a análise, o Jornal do Commercio, Jornal do Brasil, Diário de 

Notícias, Correio da Manhã, O Jornal, Diário Carioca e A Manhã, todos do Rio de Janeiro. 

No estado de São Paulo, foram selecionados O Estado de S. Paulo e Folha da Manhã (atual 

Folha de S. Paulo). Em Minas Gerais, o jornal O Estado de Minas, de Belo Horizonte. Todos 

esses jornais impressos lançaram suplementos literários nos anos 1950.  

A autora elencou, após uma leitura sistemática, as três grandes temáticas desses cadernos. 

A primeira era a literária, com o assunto dominante em todo o período. Em segundo, os temas 

culturais e históricos, que tiveram ampla divulgação. Por fim, os temas relacionados à política 

e ao desenvolvimento brasileiro, que tinham um espaço reduzido nesses cadernos. Apesar de 

não ser alvo do estudo, o suplemento de Mauro Mota no Diario de Pernambuco também não 

privilegiava, em suas páginas, temas ligados a política e ao desenvolvimento econômico. Em 

um artigo, o poeta Waldemar Lopes relata que “faltou a Mauro Mota a emoção da atividade 

partidária” (JODEVAL, 2001, p. 211). 

Alzira Alves de Abreu também subdivide os suplementos em três eixos editorais. O 

primeiro é composto pelos suplementos que estavam voltados para a divulgação de ideias que 

tinham sido predominantes em décadas anteriores e que estavam vinculados ao passado e à 

tradição. Nesta lista estão: Jornal do Commercio, A Manhã¸ Diário de Notícias¸ O Jornal e O 

Estado de Minas. O segundo eixo editorial é dos suplementos que abriam espaço para 
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movimentos de vanguarda, seja na literatura, nas artes plásticas, no cinema e no teatro. Os 

destaques para essa categoria são Correio da Manhã, O Estado de S. Paulo, Diário Carioca e 

Jornal do Brasil. O terceiro e último eixo é formado pelos suplementos cuja orientação era mais 

de informação do que a divulgação de ideias. Neste grupo estão os suplementos dos jornais 

Folha da Manhã e O Globo (ALZIRA, 1996, p. 47). O Jornal e O Estado de Minas eram do 

grupo dos Diários Associados, que controlava, na época de Mauro Mota, o Diario de 

Pernambuco, que não foi citado na pesquisa. Parte do conteúdo publicado no jornal 

pernambucano era originário de O Jornal¸ considerado o “órgão líder” do grupo. “O suplemento 

de O Jornal teve grande prestígio, não só pelos intelectuais que nele colaboravam, como 

também pelo fato de suas matérias serem reproduzidas nos jornais de outros estados, uma vez 

que pertencia à cadeia dos Diários Associados”, define a autora (ALZIRA, 1996, p. 50). 

Apesar das limitações – até por não citar outras realidades fora do eixo Rio-São Paulo –, 

a autora defende que no momento da criação desses suplementos, o país vivenciava um período 

democrático, dos governos dos então presidentes eleitos pelas urnas Eurico Gaspar Dutra e 

Jânio Quadros, de 1946 e 1960. “O que evidentemente permitiu a livre expressão de ideias e o 

desabrochar da criatividade em todas as áreas do conhecimento” (ALZIRA, 1996, p. 15). O 

ambiente cultural da década de 1950, ainda de acordo com ela, favoreceu a criação desses 

suplementos literários. A historiadora lembra a construção de Brasília e das ideias 

revolucionárias em diversos campos. Na arquitetura, com Lúcio Costa e Oscar Niemeyer; na 

produção audiovisual, com o Cinema Novo e seus primeiros passos; na música, na ascensão da 

Bossa Nova, que incorporou o jazz e o bebop norte-americanos. Ainda há referências na 

literatura, nos desdobramentos da Geração 45 - grupo de poetas engajados politicamente, e no 

apogeu do romance regional.  

Na academia, o destaque era a “institucionalização das ciências”. Em São Paulo, o curso 

de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo (USP), sob a liderança de Florestan 

Fernandes. No Rio de Janeiro, também na área de Ciências Sociais, surgiam as lideranças de 

Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, no Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, do Ministério 

da Educação. Já no Recife, em 1946, as escolas de ensino superior foram reunidas na 

Universidade do Recife e ficaram sob a responsabilidade do governo federal, exigindo dos 

professores formação acadêmica e um novo concurso para permanecer na instituição 

(TEIXEIRA, 2007, p. 209). Todavia, esses avanços conviviam com velhas estruturas dos anos 

1920. Na capital pernambucana, por exemplo, o suplemento literário do Diario de Pernambuco 

convivia com uma população com alto índice de analfabetismo. No Censo de 1940, a população 
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era de 350 mil habitantes, sendo que 32% da população da capital pernambucana eram de 

analfabetos. Dos anos de 1940 para os de 1950, esse índice aumenta para 35% no analfabetismo, 

mas a população na cidade salta para 525 mil habitantes, graças a migração de moradores de 

regiões do semiárido nordestino (TEIXEIRA, 2007, p. 38). O cenário de baixa escolarização 

também é sentido em outras capitais brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo 

Horizonte. 

De acordo com o jornalista e crítico Daniel Piza, nos anos de 1940, por outro lado, começa 

a época da “grande crítica” nos jornais do Brasil, tendo seu ciclo encerrado a partir dos anos 

1960. “Neste período se distinguem dois nomes: Álvaro Lins (1912-1970) e Otto Maria 

Carpeaux (1912-1970). São dois críticos que combinaram o jornalismo e o enciclopedismo”, 

diz o crítico. “(Os dois aliaram) visões políticas sensatas e apurado estilo ensaístico” (PIZA, 

2013, p. 34). Os dois críticos foram colaboradores do suplemento do Diario de Pernambuco. 

Os livros de Daniel Piza (PIZA, 2013), assim como o de Felipe Pena (PENA, 2011), são 

considerados referências nacionais, mas não relatam, por exemplo, a discussão teórica de 

intelectuais nordestinos no campo dos jornalismos cultural e literário. Apesar das referências 

norte-americanas, a escola freyriana, neste artigo representada pelo pensamento de Mauro 

Mota, interpreta o jornalismo cultural sob a influência do Regionalismo. 

O próprio Mauro Mota argumenta que o jornalismo é um meio de expressão de cultura, 

ressaltando algumas variações. O pensamento, em parte, também é uma influência do escritor 

Alceu Amoro Lima, conhecido pelo pseudônimo Tristão de Atayde, presidente da Academia 

Brasileira de Letras (ABL), contemporâneo no órgão em que o próprio Mauro Mota ocupou 

assento. O jornalista Nilo Pereira (PEREIRA, 1987) reafirma a influência que Alceu Amoroso 

Lima teve sob Mauro Mota no campo do jornalismo cultural. Em Modas e Modos, Mauro Mota 

afirma que a obra O jornalismo como gênero literário, de Alceu Amoro Lima, deveria habitar 

as estantes de todas as universidades e a cabeça de todos os estudantes de jornalismo (MOTA, 

1977, p. 20). No livro, Amoroso defende que o jornalismo pertence mais aos gêneros de 

literatura que ao jornalismo propriamente dito. Ainda mais: os jornais impressos estavam se 

aproximando das revistas, assim como as revistas se aproximavam dos livros. E com isso, se 

transformariam cada vez mais em um instrumento de um autêntico gênero literário. Ainda, 

segundo ele, o jornalismo deveria ser analisado como uma literatura, até em termos 

comparativos: “O mau jornalismo será posto à margem da literatura, como a má poesia” (LIMA, 

1969, p. 24). 
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Na avaliação de Alceu Amoro Lima, ainda, mesmo sendo uma área de confluência – o 

jornalismo e a literatura -, haveria uma forma de separar e ignorar o texto jornalístico que não 

atingisse a qualidade esperada por uma obra literária. Além disso, seria possível identificar a 

presença de uma literatura “pura” dentro das páginas de um jornal, como o caso da poesia, que 

poderia ser publicada em um jornal já como um gênero independente:  

 

O jornalismo, como gênero literário, deve antes de tudo ser uma arte, isto é, uma 

atividade livre do nosso espírito no sentido de fazer bem alguma obra. (...) O modo de 

dizer é um elemento capital para que o jornalismo, como qualquer outro emprego da 

palavra, seja ou não uma arte. Quando a utilização da palavra, em um jornal, tem apenas 

um fim pragmático não é jornalismo. (...) Uma poesia publicada em um jornal, não é 

jornalismo, continua a ser poesia. Assim a crítica, etc.. O que faz o gênero jornalístico 

não é o meio de expressão, é o modo de expressão, é a natureza da expressão (LIMA, 

1969, p. 42).  

 

Ao tratar da discussão, Mauro Mota compactua da tese: “Embora sendo o jornalismo um 

gênero literário, o jornal, quanto ao seu espaço, pertence mais a outros gêneros de literatura do 

que ao jornalismo”, (MOTA, 1963, p. 41), reforça em Terra e gente no artigo O estilo da casa: 

Aníbal Fernandes e uma fase do jornalismo pernambucano. “Mesmo para atender às 

diversificações no gôsto dos leitores, o jornal moderno aumenta o número de secções e a 

maioria delas tem com o jornalismo só a vizinhança de página ou coluna”, completa. Na 

avaliação de Mauro Mota, o jornal também era um veículo de confluência. Nem tudo o que se 

publicaria nele era jornalismo, e nem tudo o que não publicaria deixava de ser jornalismo. “A 

matéria do jornal pode ser coisa nenhuma. Mesmo integrando um jornal, o suplemento literário 

é ficção, poesia, história, crítica. O suplemento de economia, economia; o esportivo, esporte” 

(MOTA, 1963, p. 21). Neste raciocínio, o suplemento literário seria “pura literatura”.  

Em seus artigos de cunho teórico, ao mencionar o jornalismo literário, Mauro Mota, além 

de se referir a Alceu Amoro Lima, ignora a discussão do jornalismo cultural norte-americano e 

lembra-se da experiência de Miguel do Sacramento Lopes Gama, também conhecido como 

Padre Carapuceiro (1791-1852), que, no século 19, dirigiu e editou em Pernambuco O 

Carapuceiro. Para Mauro Mota, é um exemplo norteador da imprensa pernambucana do 

período. Outro ponto importante é que o editor do Diario também gosta de usar “jornalismo de 

literatura” ao invés de jornalismo cultural/literário. “Se tudo o que um jornal publica não é 

especificamente jornalismo, isso demonstra que o jornal confraterniza, no seu próprio espaço, 

com outros gêneros literários, isso demonstra que êle é bem mais do que instrumento de 

informação”, conclui (MOTA, 1963, p. 78). Isso atesta, para ele, que o jornalismo era um meio 

e uma “expressão de cultura”.   
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Considerações finais 

 

O jornalista e poeta Mauro Mota é um exemplo do modelo “freyriano” de jornalismo. 

Seus pensamentos a respeito da função e das competências do jornalismo dialogam com o 

tradicional e o moderno. O tradicional por ainda enxergar no ofício do repórter a interseção com 

a atividade literária. No momento em que cursos de jornalismo eram lançados no país e 

pregavam justamente a separação dessas atividades, Mauro Mota ia de encontro com um 

pensamento divergente, influenciado, além de Gilberto Freyre, por intelectuais como Alceu 

Amoroso Lima, seu contemporâneo na Academia Brasileira de Letras (ABL), nos anos de 1970 

e 1980. Por outro lado, defendia temas considerados modernos, sobretudo sob a influência do 

jornalismo norte-americano, como os textos claros, diretos, a separação do artigo de opinião 

das notícias, que deveriam valorizar os fatos e não visões de mundo específicas de quem 

escrevia. A escola de Mauro Mota era a Regionalista, apesar de compactuar com ideias do grupo 

da Geração de 45, no campo literário.  

A preservação de aspectos do passado e indiferença para alguns aspectos do moderno 

estavam entre suas características. Este artigo, por outro lado, também demonstra a preocupação 

de Mauro Mota por temas ainda não debatidos pela academia nas ciências da comunicação e na 

história. No campo do jornalismo cultural brasileiro são levadas em conta, quase que 

exclusivamente, as experiências da imprensa no eixo Rio-São Paulo, a exemplo dos trabalhos 

mencionados aqui dos jornalistas Daniel Piza e Felipe Pena. O debate de Mauro Mota acerca 

do jornalismo, que, para ele, era uma expressão literária e cultural, demonstra ainda atividade 

intelectual do Nordeste sobre temas teóricos, mesmo que seu pensamento esteja disperso em 

artigos independentes e não tenha tido o objetivo inicial de tornar-se referência dentro das 

ciências da comunicação. Nosso objetivo, também, foi contribuir com um tema específico 

dentro da história do jornalismo, que é refletir não só sobre a história da imprensa, como ainda 

demonstrar aspectos teóricos em torno dela a partir da figura de um editor de jornal. 

Aliás, sobre o tema, é importante frisar ainda a amplitude do jornalismo cultural 

pernambucano, a exemplo do suplemento literário editado por Mauro Mota entre os anos de 

1947 e 1959, que revelou, entre outros nomes, Ascenso Ferreira e Álvaro Lins. Criado em um 

ambiente em que o jornalismo era sinônimo de intelectualidade, Mauro Mota, apesar das 

transformações técnicas difundidas nos jornais impressos na década de 1950, escolheu manter 

essa relação como bandeira: a da intelectualidade e do jornalismo. Para o poeta – que também 
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tem trabalhos publicados em áreas como a geografia e as ciências sociais, algumas deles em 

parceria com o sociólogo e jornalista Gilberto Freyre – a região Nordeste era um palco 

privilegiado para essas discussões. Tanto assim que rejeitou diversas ofertas para sair do estado 

e trabalhar em jornais do Rio de Janeiro, que, até a década de 1960, concentrava as publicações 

referenciais do país por ser a capital brasileira. 

Os temas tratados aqui, no entanto, ainda estão em discussão e fazem parte de uma 

pesquisa em andamento. Mas podemos afirmar que, mesmo ignorando obras de jornalistas 

norte-americanos como ponto de referência para o debate teórico acerca do jornalismo literário 

e cultural, a intelectualidade nordestina também lançava preocupação em torno dessas 

discussões. De fato, Mauro Mota não só marcou uma era no Diario de Pernambuco, como 

também lançou bases para um movimento de resistência para uma época. Resistência e, ao 

mesmo tempo, de motivação ao novo, ao moderno.   
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