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Resumo 

 

Desde 1981 a Folha de S. Paulo vem produzindo livros sobre sua trajetória e 

possibilitando a circulação de memórias e histórias com perfis oficiais. Com maior 

intensidade nos anos 2000, autores de textos em livros e no jornal tecem interpretações 

que se revelam sintonizadas às perspectivas defendidas pelos proprietários e editores, e 

convergentes para pontos recorrentes, embora percorram diferentes vieses, abordagens e 

temas. Este texto busca, com ênfase em obras mais recentes, identificar e problematizar 

tessituras temáticas dessas memórias, abordando matizes, permanências, tensões, 

estratégias e contradições.  

  

Palavras-chave: memória; Folha de S. Paulo; história; ditadura militar; Octavio Frias 

de Oliveira. 

 

 

Identificando trilhas de memória 

Em 29 de Abril de 2017 foi publicada na Folha de S. Paulo uma homenagem a 

Octavio Frias de Oliveira por completar dez anos de seu falecimento. O redator, Hélio 

Schwartsman (2017), teceu impressões pessoais sobre o contato cotidiano com o 

empresário durante anos de trabalho conjunto. Lembranças dessa convivência 

delinearam características do homenageado, revelando dinâmicas do processo de 

finalização diária do impresso e de suas linhas editoriais. Afirmando buscar fugir da 

abordagem laudatória, tradicionalmente baseada na remissão ao passado, o autor 

revelou ambiguidades de Frias de Oliveira e tentou deslizar do depoimento para a ficção 

imaginando como o dirigente atuaria em 2017 diante das reviravoltas políticas do país. 

Mas como se afastar da memória ao dar vazão à imaginação? Qual seria a matéria-prima 

da imaginação do autor? Elementos do passado foram retomados, algumas imagens e 

momentos relembrados para marcar a identidade do homenageado e explicitar sua 

importância para o jornal. E as lembranças de Schwartsman não se restringiram ao 

âmbito individual, percorreram cenas e interpretações já compartilhadas socialmente. A 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP História do Jornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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ironia é que na busca por originalidades sobre a trajetória do empresário, e afirmando 

tentar fugir do redundante, o autor retomou imagens já consolidadas. E a homenagem 

oficial se desvelou em inúmeras facetas. Observemos alguns pontos. 

O título e subtítulo anunciam vários elementos apresentados ao longo do texto: 

“Tudo e o seu contrário. Empresário que levou a Folha à liderança no país estimulava a 

livre controvérsia de opiniões, mas prezava sobretudo a veracidade dos fatos”. Nesse 

destaque, estão realçados alguns pontos escolhidos pelo autor e se revelam importantes 

para problematizar a construção de representações em torno da personalidade do 

empresário e das virtudes do jornal ao longo de sua história recente. 

A primeira delas é uma opinião não desenvolvida ao longo do texto, mas que 

aparece como pressuposto irrefutável, o sucesso empresarial de Frias por transformar 

um diário secundário no de maior tiragem do país. E uma particularidade dessa 

conquista é comentada no final da matéria reproduzindo a expressão de Frias de 

Oliveira de que “não entendia nada de jornais”. Anos antes, Pinto (2012, p.128) havia 

citado um discurso de Frias proferido no Rotary Club, em 1966, em que afirmara não se 

considerar jornalista, mas empresário que administrava economicamente o jornal. E 

anterior à obra de Pinto (2012), a narrativa em torno da compra da Folha fora detalhada 

na biografia de Frias de Oliveira (PASCHOAL, 2007) e explicitado esse viés 

interpretativo apresentado pelo empresário. Segundo os depoimentos, ele e o sócio 

Carlos Caldeira compraram a empresa em 1962 sem conhecer o meio. Paschoal (2007, 

p.112) reproduz uma fala de Frias de Oliveira narrando o momento em que ouviu a 

proposta de compra da Folha: “Você está louco. Eu não entendo nada disso, não é a 

minha área, não sei nada disso,...”
3
  

Embora na narrativa de Schwartsman de 2017 não ocorra a explicitação de como 

a deficiência fora superada, há o sutil pressuposto de que os limites foram eliminados 

pela competência do empresário na área comercial. Reproduzindo essa ênfase, 

Schwartsman explica a razão do crescimento da Folha: Frias de Oliveira “entendia 

bastante de pessoas e tinha jeito para os negócios. Foi assim que, num espaço de 30 

anos, transformou um periódico em sérias dificuldades financeiras no maior jornal do 

país”. 

Adequado ao momento da homenagem, o autor escolheu veicular a lembrança 

do Frias triunfante, a do empresário bem sucedido que superou os jornais tradicionais, 

                                                 
3
 A mesma distância e indiferença inicial ao jornal é comentada em relação a Carlos Caldeira: “....Como eu sabia que 

o Carlos Caldeira tinha horror a jornal, tive uma ideia na hora e disso ao Nieto....” (PASCHOAL, 2007, p.113) 
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tais como O Estado de S. Paulo e o Jornal do Brasil, imbricando criador e criatura. 

Nessa memória, Octavio Frias e a Folha fundem-se em única imagem e única 

instituição, ambos se destacam e conquistam reconhecimento nacional. Segundo essa 

interpretação, as potencialidades do dirigente teriam sido decisivas e garantido a 

originalidade do projeto de crescimento da Folha. A experiência em negócio e a 

habilidade comercial, no momento da compra, permitiram superar as deficiências de 

conhecimento do âmbito jornalístico e criado na década seguinte o jornal que passaria a 

ser considerado modelo
4
. Uma questão a ser indagada é sobre a pertinência de 

reconhecer jornalismo e negócio/empresa como instâncias díspares. É um argumento 

consistente, como vem sendo pressuposto e reproduzido há décadas em alguns textos 

referentes à Folha de S. Paulo, de que teria sido surpreendente o crescimento do jornal 

apesar da direção da empresa não entender de jornalismo. Ou essa linha interpretativa 

seria sutil estratégia de enaltecer o empresário por meio do superdimensionamento das 

dificuldades encontradas? Não seria também uma maneira de manter o jornalismo 

retratado nos limites da isenção e imune às relações de mercado e às lógicas 

empresariais?
5
 Ou ainda, considerar a predominância da isenção nos anos 1960 e 1970 

não seria um recurso de memória para ocultar o posicionamento político daqueles 

tempos?   

A segunda questão a ser destacada no título da matéria é a valorização da 

controvérsia, do debate, da pluralidade de ideias como perfil pessoal que se desdobrava 

na linha editorial. Esse princípio se manifestaria da redação, fazendo reuniões de 

debates, discutindo temas e abordagens, ouvindo opiniões diferentes, identificando 

argumentos sustentadores das posições, sondando opiniões externas ao meio.  Enfim, 

Frias “estava aberto a ouvir – e publicar – todo tipo de opinião, da extrema esquerda à 

extrema direita” (SCHWARTSMAN, 2017). A valorização da pluralidade de ideias e da 

compreensão das diferentes perspectivas teria orientado as reformas editoriais dos anos 

1970. Schwartsman tece uma memória relembrando a atuação da Folha naquela década, 

os vínculos que o jornal estreitou com a sociedade civil e a postura de oposição à 

ditadura. Segundo essa memória interpretativa, a linha editorial orientava um 

                                                 
4 A ideia de que o jornal era modelar já fora desenvolvida anteriormente. Em 1991, Eduardo Lins da Silva (SILVA, 

1991.) publicou livro resultante de uma pesquisa redigida nos EUA que tem como tese central o caráter inovador da 

Folha de S. Paulo a partir da condução de Octavio Frias de Oliveira e Otávio Frias Filho. Sob a direção deles, o jornal 

teria incorporado elementos do jornalismo norte-americano, seria administrado pela lógica estritamente empresarial e 

comercial e, por isso, conquistado o mercado e se tornado líder de vendas e referência em jornalismo contemporâneo.   
5 Os textos revelam a experiência administrativa de Frias de Oliveira ao manter jornalistas experientes e reconhecidos 

na direção, tais como inicialmente José Reis e depois Cláudio Abramo.  
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posicionamento político sintonizado à efervescência da opinião pública que naquela 

época clamava por democracia.  

“Foi com essa proposta no pluralismo que ele e Cláudio Abramo reformularam 

as páginas de opinião da Folha, ainda nos anos 1970, tornando-a o veículo mais 

identificado com a redemocratização, o que depois a ajudou a conquistar a 

liderança de mercado”.  

 

Nesse pequeno trecho estão associados três elementos significativos ao longo da 

trajetória da Folha desde 1974 e que são explicitamente colocados por vários autores 

como questões fundantes dessa história recente (PASCHOAL, 2006, 2007; 

PILAGALLO, 2012; PINTO, 2012; SCHWARTSMAN, 2017): o projeto pluralista, a 

aproximação dos grupos da sociedade civil de oposição à ditadura, o jornal líder de 

mercado. O projeto de atender à pluralidade ideológica e política encampou os lemas e 

atores da democratização e a abertura editorial possibilitou a expansão do veículo. 

Interpretando essa perspectiva é possível afirmar que o homem de negócios, que não 

entendia de jornal, transformou o seu jornal em ótimo negócio
6
? Embora esse debate 

não seja novo é importante explorar a complexidade do processo de elaboração de 

memórias ao longo das últimas décadas. O objetivo deste texto é demonstrar como 

algumas interpretações vêm sendo reforçadas e ampliadas, consolidando memórias 

particulares que fazem parte da imagem de um jornal bem sucedido, defensor da 

sociedade civil e que interagiu levemente com contrariedades e seguiu seu progresso 

contínuo e harmônico de aperfeiçoamento profissional, eficiência empresarial e 

reconhecimento social.  

 

Entrecortadas e longas trilhas de memória 

Meses antes do texto de Schwartsman (2017), Paula Costa (2016) discutiu a 

reação dos editorialistas à ação violenta dos black blocs contra o prédio da Folha, em 

setembro de 2016, que ocorria no bojo de ocorrência de hostilidades expressas por 

movimentos sociais contra grandes empresas de mídia. A redatora criticou a imprecisão 

e parcialidade do editorial do jornal de 02 de setembro que apresentou o título 

“Fascistas à solta”, associou o movimento dos black blocs ao contexto da República de 

Weimar e “apelou à ordem” mas sem destacar também a existência da violência policial 

                                                 
6 Pinto (2012, p.66) lança mão de uma lembrança de Clovis Rossi narrando um momento de sua carreira no Estadão 

quando a Folha teria feito uma matéria melhor que o Estado de S. Paulo e o jornalista comentara com o diretor de 

redação Júlio de Mesquita Neto e este respondera de imediato: “Bobagem. O Frias é um comerciante. Jamais vai 

fazer um grande jornal”. Diante do preconceito do Mesquita e a suposta inaptidão de Frias de Oliveira para a direção 

do jornal, a vitória do projeto do empresário torna-se mais evidente.  
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contra jornalistas. Em suma, o editorial voltara-se contra o grupo que atacara o prédio 

da Folha mas não reagira à violência da polícia contra jornalistas. A linha de argumento 

da ombudsman para demonstrar o “destempero maniqueísta” do editorial foi a citação 

de trechos de cartas de leitores afirmando que a trajetória “de causas civis abraçadas 

pelo jornal e de sua constante filiação aos valores democráticos” seria incompatível com 

aquele posicionamento conservador, parcial e autoritário do editorial recente.  

A memória dos leitores emergiu na crítica à suposta incoerência do veículo e 

recuperou a identidade que ele vem consolidando nos últimos quarenta anos. A 

ombudsman pôde lançar mão da espontaneidade de seu público para relembrar à direção 

da Folha a imagem que o jornal construiu de si e a história dele entendida como 

definidora de uma das suas principais características. Assim argumentar o leitor:  

“O editorial é incoerente porque não respeita a história de luta pela liberdade e 

pelos direitos civis da Folha. Estivesse nas páginas de vários outros jornais, não 

haveria incoerência. Mas, nas páginas da Folha, a incoerência é gritante em um 

jornal que sempre lutou pela democracia, pela liberdade e pelo direito de 

manifestação” (COSTA, 2016).  

 

A generalização do leitor ao afirmar que foi "...um jornal que sempre lutou pela 

democracia..." e a oportuna citação por Costa revela generosidade para com o impresso 

e indica, no mínimo, esquecimento dos vínculos entre ditadura e o grupo Folha da 

Manhã. Outro leitor foi mais específico e lembrou a importante luta de que a Folha 

participou nos anos 1980 e apontou para a conquista obtida a partir desse 

posicionamento.  

“As pessoas estavam nas ruas não em defesa do PT, mas da democracia, pedido 

diretas já, a mesma campanha que alçou esse jornal ao posto de maior jornal 

impresso do Brasil. A Folha esquece da própria história” (COSTA, 2016). 

 

A memória dos leitores revela a consolidação da interpretação do jornal como 

virtuoso veículo de defesa da esfera pública sem matizes, sem contradições, sem 

atenuantes de diferentes temporalidades. E a cristalização dessa imagem circulou pela 

sociedade e retornou ao jornal para cobrar-lhe coerência. Diante de inúmeros 

comentários enviados pelos leitores, a ombudsman seleciona e publica alguns afinados à 

memória oficial da empresa. Nesse processo, ombudsman e leitores posicionam-se 

como guardiões da própria história da Folha e a vigiam para evitar eventuais deslizes. E 
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o passado idealizado é a referência para acompanhar a atuação do jornal no presente
7
. E 

é nessa linha que posteriormente Schwarstman (2017) relembraria da importância da 

Folha de S. Paulo no processo de redemocratização na virada das décadas de 1970 para 

1980 e também revelaria a vinculação entre esse papel e a conquista de mercado.  

Importante observar que o objetivo aqui não é simplesmente questionar o perfil 

democrático da Folha de S. Paulo, mas sim explicitar a permanência de determinadas 

interpretações que vêm sendo retomadas em diversos momentos, consolidando a 

imagem idealizada e monolítica que o jornal adquiriu ao longo dos últimos quarenta 

anos, ocultando contradições e fragilidades dessa trajetória, realçando alguns aspectos 

em detrimento de outros, iluminando perspectivas de ações e obscurecendo outros. 

Nessa perspectiva, a imagem de Frias de Oliveira retratada por Schwarstman (2017) não 

era nova. Em livro da mesma década, o empresário é retratado como afeito ao debate, 

perspicaz com o direção do jornal em busca de reconhecimento de público e conquista 

de mercado.  

Em 2012 a Publifolha lançou um livro da coleção “Folha Explica” sobre a 

história do jornal (PINTO, 2012). Em versão condensada e para amplo público, o livro 

foi produzido por Ana Estela Pinto, profissional que atuava na Folha desde 1988 e, em 

2012, era editora do caderno “Mercado”. A vinculação entre editora, autora e conteúdo 

permite considerar a obra como oficial da empresa e revela o objetivo de divulgar 

interpretações da trajetória do jornal desde 1921, estabelecendo uma continuidade 

temporal ao longo das diferentes fases editoriais e as inserindo numa tradição coroada 

pelo jornal exemplar da atualidade
8
. Na busca pela explicação do sucesso são citadas 

ações e opções que desenham uma inteligibilidade coerente do passado e revelam 

intenções editoriais como estratégias de mercado dirigidas por aquele que entendia de 

comércio.   

Esse livro sintético com perfil oficial aborda rapidamente o período do golpe e o 

pós-64. Defende que o jornal tive postura liberal em março de 1964, entretanto quando 

o golpe foi desfechado a Folha apoiou, mas a autora atenua a responsabilidade com o 

argumento de que o mesmo ocorrera com “praticamente toda a grande imprensa”
9
 e que, 

                                                 
7
 Ao mesmo tempo, é possível considerar que a retomada da memória oficial atua em terreno movediço, pois cobra 

suposta coerência histórica do jornal e a respeitabilidade do passado atua como atenuante do deslize contemporâneo.  
8 Estratégia iniciada no final dos anos 1970 com a encomenda a Carlos G. Mota e Maria H. Capelato de uma pesquisa 

e o respectivo livro sobre a história do grupo Folha desde 1921 (MOTA; CAPELATO, 1981).  
9 Pilagallo mínima a atuação da Folha no golpe elencando sutilmente dois fatores (PILAGALLO, 2012, p.156-157): 

“teve papel periférico, condizente com a influência que tinha;...” (p.156); a “articulação do golpe pegou o jornal em 
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no mês de abril, a intensão era boa porque ainda haveria a crença de que o objetivo do 

golpe era manter a democracia. (PINTO, 2012, p.48-49)
10

. Estela Pinto percorre o 

período citando inúmeras ações e momentos da empresa, tais como reorganização 

empresarial, crescimento do grupo, implantação de inovações tecnológicas, flerte com a 

esquerda por meio da primeira fase da Folha da Tarde, alianças com o aparato 

repressivo durante a segunda fase da Folha da Tarde, autocensura da Folha de S. Paulo 

ao acatar “instruções repassadas diariamente pela repressão” (PINTO, 2012, p.52) e 

submissão ao Estado militarizado.  

Apesar de reconhecer a conivência com o estado militar, a autora argumenta que 

há fatos demonstradores de que a Folha de S. Paulo fora mal compreendida porque na 

virada da década de 1960 para a de 1970 o jornal teria ficado imerso a um debate 

ideológico entre posições políticas opostas e numa guerra entre grupos de esquerda 

armada e direita militarizada. Para direita e esquerda a empresa seria vista como 

inimiga
11

. Essa linha analítica desenvolvida pela autora embaralha o jogo e alivia as 

responsabilidades políticas do jornal
12

. A questão importante nesse movimento de 

memórias é selecionar ações relevantes e períodos de destaque para atribuir significado 

à uma suposta trajetória homogênea, ou no mínimo, possibilitar que um período atribua 

significado ao outro.  

O importante a ser destacado do livro é a parte seguinte, que aborda os anos 

1970. O item intitulado “O Pulo do Gato” narra a fase iniciada com o redirecionamento 

editorial, em 1974, e a aproximação com a sociedade civil por meio da iniciativa de 

Cláudio Abramo, Octavio Frias de Oliveira e Octávio Frias Filho. Ao apresentar essa 

“virada editorial”, a autora registra o marco e instaura novo tempo com lógica 

diferenciada das anteriores
13

. Na fundamentação da nova temporalidade são citados 

depoimentos de Frias Filho e Francisco Weffort para enfatizar a atuação de Octavio 

Frias de Oliveira na liderança grupo. O trecho usado da fala de Frias Filho explicita que 

                                                                                                                                               
plena fase de transição” por ter sido comprado em 1962 e ter ficado de fora da organização do Ipes (p.156-57). Os 

papeis de destaque na conspiração teriam sido o Estadão e o Diário de S. Paulo, do grupo Diários Associados.  
10 Em entrevista a Alberto Dines, em 2000, Octavio Frias de Oliveira foi franco e afirmou que apoiou o golpe de 1964 

e viu o movimento golpista "com simpatia" (p.377) porque compartilhava dos receios de que o "poder caísse nas 

mãos de comunistas" (DINES, 2001, p.377). 
11

 Nessa perspectiva, Frias de Oliveira e a Folha estariam à mercê do embate político, como por exemplo, o 

empresário ter sido ameaçado pela esquerda armada e a empresa usada por setores repressivos sem ser informada. 
12 Esse período é tratado entre as páginas 49 e 61. Um dos itens desse trecho é denominado "guerra e suas versões". 

Nele, a autora observa que não há documentação comprovadora da "colaboração do jornal com a repressão" (p.56), 

pois os depoimentos de membros da esquerda e de grupos da luta armada deveriam ser relativizados em decorrência 

da parcialidade de suas posturas políticas consideradas beligerantes. Em contraposição, anotações registradas no 

arquivo do DEOPS, e consideradas pela autora como mais objetivas, consideravam que a Folha era "veículo de 

propaganda do Partido Comunista" e "escola de mal jornalismo" por ser dominada pelo esquerda (p.54).   
13 Essa ruptura já fora delineada por Mota e Capelato (1981). 
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Octavio Frias “era um espírito pessoalmente afeito a diferentes opiniões. Gostava de 

debates, de diferentes pontos de vista, de divergências” (PINTO, 2012, p.62). E essa 

tese é reforçada pela citação de comentário de Weffort depois de ter visitado a Folha de 

S. Paulo e o Estado de S. Paulo e comparado os dois dirigentes, Octavio Frias e os 

Mesquitas, e registrado suas observações “sociológicas” em texto (PINTO, 2012, p.63). 

O trecho escolhido para a citação Weffort é o comentário de que os Mesquitas tinham 

características de aristocratas enquanto Octavio Frias denotava liberalismo, democracia 

e capacidade de conviver com debate de ideias, estava voltado disposto a dialogar com 

divergências e era aberto a reflexões coletivas.     

A autora procura demonstrar que a artimanha do “pulo do gato” se efetivaria 

também por meio da conquista de “um público até então cativo do jornal Estado de S. 

Paulo: o meio acadêmico e científico” (p.64). Ela argumenta que a mudança editorial 

iniciada nas seções de Educação, Internacional e Economia foram decisivas para cativar 

o público que até então possuía restrições porque o jornal apoiara a ditadura. E aqui se 

desvela o “pulo do gato”: começava a ser minada a exclusividade do Estado de S. Paulo 

como porta voz da opinião pública. O espaço oferecido aos acadêmicos, particularmente 

da USP, por meio do caderno “Folhetim”, da coluna “Tendências/Debates” e outra 

específicas, somados a abertura aos representantes políticos da sociedade civil 

permitiram que a empresa adquirisse respeitabilidade jornalística e política. Enquanto o 

Estado de S. Paulo estivera ligado à formação da USP nos anos 1930 “e tinha 

hegemonia entre a velha geração de acadêmicos”, a Folha começava a “publicar a nova 

geração”. Segundo a autora (PINTO, 2012, p.71-72), atrair a comunidade acadêmica era 

um projeto declarado de Octavio Frias a fim de consolidar o prestígio do jornal
14

. Dessa 

maneira, a Folha de S. Paulo passaria a competir com o Estado de S. Paulo por ser 

considerado representativo das novas demandas sócio-políticas. Nesse movimento, o 

passado obscuro recente seria esquecido
15

 e o jornal conquistaria mercado.   

Outra questão importante a ser destacada nesse movimento de consolidação da 

memória oficial traçada por Pinto (2012, p.62) é a definição dos papéis de autores do 

projeto de reordenação editorial. A autora cita trechos da fala de Frias Filho nomeando 

os principais idealizadores da mudança iniciada em 1974. Ele comenta sobre o prestígio 

                                                 
14 A autora cita fala do editor do Folhetim, Mario Sergio Conti, que menciona o recebimento de orientações de 

Octávio Frias: “Quero que você tire toda a academia que escreve no Estadão e traga para o Folhetim” (PINTO, 2012, 

p.71).     
15

 Em 1981, no evento de lançamento do livro História da Folha de S. Paulo estavam presentes personalidades desse 

novo grupo que considerava a Folha um novo aliado político: Marilena Chauí, Dalmo Dalari, José Serra, Ricardo 

Othake, Franco Montoro, Eduardo Suplicy, Flávio Bierrembach.    
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que Cláudio Abramo tinha no meio jornalístico e a compreensão de que a abertura 

política era um momento propício para o jornal, menciona o afastamento de Carlos 

Caldeira “da condução cotidiana dos negócios”, enfatiza “o tino para os negócios e o 

arrojo de Luiz Frias“, o segundo filho de Octavio Frias, e por fim registra o próprio 

interesse em assumir o jornal como expressão de suas capacidades inovadoras. Embora 

ocorra a menção a Cláudio Abramo e possa ser sugerido que teria sido ele o mentor do 

projeto de aproximação da sociedade civil no momento em que a abertura era uma 

possibilidade, há certo direcionamento da centralidade dos mentores: Carlos Caldeira se 

afastou e os dois filhos herdeiros assumiram a responsabilidade pela decolagem da 

empresa
16

. Um problema nesse resumo da autora e das versões dos herdeiros é que dois 

tempos diferentes, anos 1970 e 1980, estão igualados. Embora Frias Filho estivesse 

participando da direção e acompanhando as decisões , os dois herdeiros assumiram nos 

anos 1980 em momento que o jornal já havia conquistado as mentes das oposições à 

ditadura
17

. Em texto de homenagem a Claudio Abramo, Mino Carta (1988) considerou 

que foi produzida uma bibliografia preocupada em demarcar uma fronteira entre as 

propostas de Cláudio Abramo e as do Projeto Folha liderado por Frias Filho. Segundo 

Carta (1988, p.12), muitos textos foram escritos para “para demonstrar que a verdadeira 

reforma do jornal se deu depois da queda de Cláudio,...” 
18

.  Sutilezas interpretativas 

revelam vieses de memória que focam em atores específicos, atribuindo a eles 

centralidades nos acontecimentos e recortando os espaços institucionais por onde passa 

a produção jornalística.  

Destaco dois movimentos de memória nesses exemplos reveladores da narrativa 

tecida para especificar determinada inteligibilidade à história da Folha. Um deles é a 

narrativa da transformação de um jornal inicialmente sem relevância social e submetido 

às forças repressivas para um veículo independente que se abre a líderes da sociedade 

civil e publiciza vozes contra a ditadura, acrescido do privilégio de se tornar aliado de 

artistas, de intelectuais defensores da necessidade de um novo tempo e de líderes de 

                                                 
16

 A indicação sutil de que Octavio Frias seria coautor do redirecionamento editorial a partir de 1974 fora 

mencionada anteriormente por Frias Filho em entrevista gravada em 1997 (ABREU; LATTMAN-WELTMAN, 2003, 

p.355). Ele afirmou que seu pai tinha grande preocupação “com a pluralidade de pontos de vista, e um pouco sob 

inspiração dele, no meio dessa reforma, o Cláudio projetou a seção Tendência e Debates...”. 
17

 Em ácido posfácio ao livro Mil dias (SILVA, 1988) Mino Carta (1988, p.216) defende que os “princípios básicos 

da mudança nasceram do conúbio Octavio, o Velho – Cláudio e foram postos em práticas até 1977. A plataforma está 

ai, tudo aquilo que tornou a Folha o jornal mais vivo e instigante do País”. Cláudio criava e implantava com aval de 

Frias de Oliveira.  
18

 Mino Carta avança em sua análise e interpreta a implantação do Projeto Folha em 1984 como estratégia de Frias 

Filho criar uma nova fase para o jornal, delimitar seu protagonismo e diferenciar do tempo anterior, que teria a 

autoria de Claudio Abramo (CARTA, 1988).  
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movimentos dos direitos civis
19

. Essa trajetória permitia deslocar para o esquecimento o 

período de apoio ao golpe (DIAS, 2010) e posteriormente conivência e aliança com o 

aparato militar repressivo (KUSHNIR, 2004) 
20

. Em entrevista gravada em 1997, Frias 

Filho afirmou que havia a partir de 1974 clara intenção de alterar o posicionamento 

político do jornal e as mudanças foram programadas depois de conversa ocorrida entre 

Octavio Frias de Oliveira e Golbery do Couto e Silva (ABREU; LATTMAN-

WELTMAN, 2003, p.354-55) 
21

. Um dos entrevistadores, Fernando Lattman-Weltman, 

comenta na apresentação da entrevista que interpreta a narrativa do entrevistado sobre 

os 1970 e 1980 pela divisão em dois tempos distintos. No primeiro, teriam ocorrido 

mudanças implantadas na década de 1970 marcadas “pela politização deliberada do 

veículo, com a introdução de forte conteúdo opinativo...”, no segundo, na década 

seguinte, a tendência seria mais acentuadamente mercadológica, afastando-se da 

politização anterior (ABREU; LATTMAN-WELTMAN, 2003, p.350). A fragilidade da 

interpretação de Lattman-Weltman é desconsiderar o viés político presente no 

posicionamento do jornal entre 1964-1974 e não ponderar sobre articulações entre esse 

perfil editorial e lógicas comerciais.  

Portanto, diversas evidências permitem afirmar que na década de 1970 e nas 

seguintes, estratégias editoriais e discursivas por meio de depoimentos orais e textos em 

diferentes suportes difundiram memórias interpretativas que contribuíram para o 

apagamento da atuação política de atrelamento da Folha à ditadura, embora esse 

processo não fosse monolítico e nem contínuo e ocorressem simultaneamente 

declarações contraditórias, com vieses diferenciados e sutis variações
22

. Importante 

considerar que o jornal O Estado de S. Paulo havia conquistado credibilidade depois de 

se distanciar politicamente dos governos militares. Texto críticos, burlas à censura, 

                                                 
19

 Em texto oficial sobre direcionamentos da linha editorial, lançado em 1981, há afirmação de que aproveitaram “os 

ventos da abertura que sopravam já no período 1974-1978” para “concentrar a maior parte de seus esforços na criação 

de impacto opinativo”, justificando o uso de “de qualquer recurso que pudesse auxiliar na sua caminhada”, pois até 

então a “Folha nada tinha a oferecer à opinião pública” (FOLHA DE S. PAULO, 1981). 
20

 Em texto da reforma editorial de 1984 há claramente o reconhecimento do marco diferenciador a partir do 

envolvimento do jornal com a campanha das diretas e os vínculos inquestionáveis com a defesa da democracia. “A 

campanha diretas-já faz parte da história brasileira. Faz parte, também, da história da Folha, que aderiu à campanha 

em novembro do ano passado e foi o primeiro grande meio de comunicação a fazê-lo... Externamente, disseminou e 

consolidou o prestigio público acumulado nos anos anteriores. Impôs-se, ao país inteiro, como uma das 

principais forças formadoras de opinião pública. Conquistou um importante crédito de confiança junto à 

sociedade civil” (FOLHA DE S. PAULO, 1984) (grifos nossos). 
21

“As reformas foram feitas no sentido de melhorar o jornal, nessa direção que eu chamaria de politizante, ou seja, de 

forçar um pouco os limites do que então se chamava de abertura, e foram recebidas com grande entusiasmo, inclusive 

pelos jornalistas. Esse processo se deu, de maneira muito acelerada, entre 1974 e 1977” (ABREU; LATTMAN-

WELTMAN, 2003, p.355). 
22 Nessa mesma entrevista de 1997, Frias Filho comparou a atuação da Folha a outros veículos (Veja, Estado de S. 

Paulo, Jornal do Brasil) durante o governo Médici e reconheceu que o seu jornal decidiu por acatar “as instruções da 

censura” (ABREU; LATTMAN-WELTMAN, 2003, p.356). 
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censura prévia com censores na redação contribuíram para o desenho de nova imagem 

do jornal, da conquista de credibilidade por lutar pela liberdade de expressão e angariar 

representação de público mais amplo. A imagem do jornal articulador do golpe e 

apoiador da repressão às esquerdas (AQUINO, 1999) seria lentamente relevada e até 

esquecida por meio da aliança com novas forças civis na primeira metade dos anos 

1970
23

. Estaria a Folha buscando se espelhar no Estadão? 

O segundo movimento de memória é a intensificação da explicitação dos 

objetivos do redirecionamento editorial, a conquista do mercado e a competição com o 

Estado de S. Paulo. Uma questão a ser pensada é: desde quando as intenções passaram a 

ser francamente publicizadas? Antes ou depois da conquista ser efetivada?
24

 A 

competição com O Estado de S. Paulo é um tema importante por permear vínculos entre 

jornalismo e mercado. Não é possível aqui trilhar esse caminho de pesquisa e reflexão, 

mas por meio desse tema emergem pistas de como empresário e autores pensaram a 

relação entre sociedade e jornal e de como deveria ser a atuação jornalística. O livro 

biográfico de Frias de Oliveira (PASCHOAL, 2007) reproduz falas do empresário 

comentando que desde os anos 1960 havia intenção de competir com o Estadão. E o 

revelador das ambições e metas postas no passado era que o rival demarcado estava 

espacialmente próximo, na mesma cidade. Ele era referência de tradição e 

reconhecimento social em âmbito jornalístico. E nessa perspectiva, o que se destaca 

sãos os critérios usados para identificar o sucesso do Estadão: vínculos com intelectuais 

reconhecidos e com personagens políticos de prestígio social, consenso de que as 

páginas impressas além de noticiar mediavam o debate de produção da opinião pública, 

relações sócio-políticas que extravasavam a publicação de informações factuais diárias, 

base econômica sólida, fidelidade do leitor ao veículo considerado uma autoridade 

moral, equipe profissional experiente e reconhecida.  

Apesar das diferenças de temas, enfoques e ênfases nos textos e depoimentos 

citados, bem como bem como de matizes entre as interpretações, evidenciam-se três 

mecanismos recorrentes da composição da memória oficial da Folha de S. Paulo do 

                                                 
23

 Importante citar a dissertação de Elaine Muniz Pires (2008) por ter detalhado o processo de incorporação do 

movimento Diretas-Já pela Folha de S. Paulo e o percurso de realçar o protagonismo no processo de abertura e de 

silenciar o apoio à ditadura em período anterior. Um dos limites desse trabalho é minimizar as alterações editoriais do 

pós-74 e centrar-se apenas na campanha das Diretas-Já.  
24 Uma trilha de indagação é se essas intenções já eram nítidas para a direção do jornal na segunda metade dos anos 

1970? Ou foram construídas retroativamente à medida que lógicas de coerência da trajetória e de identidade da 

empresa e de seus proprietários foram sendo tecidas ao longo da consolidação do controle do mercado? Caso a 

intenção estivesse prevista no projeto, era abordada com franqueza e abertamente divulgada? Questões que suscitam 

pesquisas interessantes.  
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período pós-1962. Um deles é a ênfase na coerência e certeza da progressiva 

independência do jornal após 1974 e de sua vocação plural e democrática. E essa ênfase 

se manifesta pela série de publicações no periódico e em livros lançados ao longo das 

décadas. O segundo mecanismo é a minimização da atuação da Folha no período pré-

1974. A atuação dela nesse período está voltada para o aspecto da reorganização 

administrativa e industrial. Quando há necessidade de mencionar o posicionamento 

político, reconhecer a prática da autocensura, a defesa e conivência com o aparato 

militar, a abordagem mescla inevitabilidade da opção traçada, incertezas factuais em 

torno dos acontecimentos políticos e a interpretação de que seria uma fase preliminar de 

formação e consolidação da empresa e por isso ainda não implicaria em ter estatuto de 

jornal autônomo e capaz de responder por si. A terceira estratégia é a centralidade do 

protagonismo histórico no âmbito administrativo e jornalístico da Folha de S. Paulo. As 

personalidades de Octavio Frias de Oliveira e de Otávio Frias Filho tendem a aparecer 

como exclusivas e decisivas na condução e reelaboração de processos de trabalho e de 

linha editorial.  

Esse intrincado processo de elaboração da memória oficial não se restringe aos 

títulos mencionados. Em texto apresentado no evento de História da Mídia – ALCAR 

em 2017, e ainda não publicado, apresentei um mapeamento das variadas publicações e 

centrei análise em duas delas afinadas às versões da empresa
25

. Para demonstrar a 

densidade desse processo, elenco aqui de maneira bem resumida as obras que por 

décadas foram dando base a uma trilha memorialística oficial da Folha.  

“História da Folha de S. Paulo” (MOTA; CAPELATO, 1981) encomendado e 

lançado pela Folha inaugurou o empenho da empresa em criar uma tradição. Também 

em 1981, o jornal lançou “20 textos que fizeram história”, uma coletânea de variados 

textos aproximando o jornal a uma trajetória de proeminente destaque jornalístico. 

Eduardo Lins da Silva defendeu sua tese de livre-docência, em 1987, sobre o Projeto 

Folha publicou-a 1988 com o título “Mil dias: os bastidores da revolução de um grande 

jornal” (SILVA, 1988) e logo depois redigiu resultado de outro trabalho também sobre o 

vanguardismo do jornal e publicou-o em 1991 (SILVA, 1991). Nesse mesmo ano Caio 

                                                 
25

 Também há outro mapeamento de obras acadêmicas e analíticas independentes em relação à empresa, 

publicadas em livro ou não e sem referências aqui por falta de espaço. Há livros reportagens e 

memorialísticos independentes redigidos por jornalistas que revelam interpretações particulares sobre 

temas e períodos específicos (CONTI, 1999; KOTSCHO, 2006) e demolidora coletânea abordando 

aspectos amplos e bastidores do jornalismo incluindo textos específicos sobre a Folha (KUCINSKI, 

1998). Em outro aspecto, há o elenco de textos publicados no jornal ao longo desse tempo e que são 

analisados por trabalhos acadêmicos. 
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Tulio Costa lançou “O Relógio de Pascal” (COSTA, 1991) relatando e valorizando sua 

experiência como ombudsman na Folha entre 1989 e 1991. Nos anos 2000, novas obras 

despontaram com viés oficial acentuado. “O Brasil em sobressalto” (PILAGALLO, 

2002) lançado pela Publifolha fez a aproximação entre História do país e as publicações 

das Folhas; em 2002, José Marques de Melo organizou um livro de celebração da 

Cátedra Octávio Frias de Oliveira na Faculdade de Comunicação Social da FIAM-

FAAM (MELO; BRANCO, 2002); em 2003, a Publifolha reeditou a obra anterior como 

novo título, “Um País Aberto”, e enfoque de apresentação da história da Folha de S. 

Paulo e a importância da atuação de Frias de Oliveira para a transformação no jornal de 

maior tiragem no país e representante das propostas mais modernas. A biografia 

idealizadora da trajetória de Octávio Frias de Oliveira (PASCHOAL, 2006) saiu por 

edição independente e foi republicada em 2007 pela Publifolha. Em 2012, Pilagallo 

(2012) publicou “História da Imprensa Paulista” por selo editorial da Empresa Folha da 

Manhã S/A e no período pós-60 há mais atenção na atuação da Folha; no mesmo ano, a 

obra “Folha” inserida na coleção “Folha Explica” da Publifolha fez um breve histórico 

oficial das Folhas desde 1921 (PINTO, 2012). 

 

Considerações Finais 

Ao longo dessas últimas décadas vem ocorrendo um sutil debate em torno das 

interpretações da história da Folha de S. Paulo no período pós-62, por meio da atuação 

de acadêmicos, jornalistas independentes e outros ligados à Folha em produções 

internas à universidade, publicadas por várias editoras, incluindo a Publifolha e as 

páginas do próprio jornal. Memórias diversas imbricadas a tentativas de redação de 

textos históricos dialogam em torno de interpretações diferenciadas e reveladoras de 

conflitos interpretativos e estratégia empresarial do Grupo Folha em consolidar uma 

memória triunfante da Folha de S. Paulo. Por meio de parte da bibliografia fica claro o 

empenho da empresa em fazer circular interpretações oficiais ou com sutis afinações às 

versões dela.  O âmbito universitário também atuou como espaço de expressão das 

interpretações dominantes e colaborou para construção de uma imagem institucional 

impoluta
26

.  

Diante dessas reflexões emergem evidências de dois projetos: o de reformulação 

de editorial que vem sendo periodicamente redirecionado em busca de sintonia às 

                                                 
26

 E como disse Frias Filho, a boa reputação possibilita confiança e assinante fiel (ABREU; LATTMAN-

WELTMAN, 2003, p.367-68).   
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movimentações do mercado, e o projeto de consolidação de uma memória oficial em 

busca de legitimidade e de boa reputação da empresa jornalística.  

Por fim, é importante destacar a importância de não pensar um jornal 

isoladamente, mas sim considerar os diversos veículos do grupo para identificar com 

maior precisão o direcionamento da empresa (KUSHNIR, 2004). Folha de S. Paulo, 

Notícias Populares e Jornal da Tarde com historicidades próprias expressam amplo 

leque de atuação do Grupo Folha. Questões para pesquisas mais amplas. 
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