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Resumo 
 

O objetivo desse artigo é analisar o debate sobre jornalismo e profissionalização do 
jornalista nos documentos da Comissão Parlamentar de Inquérito realizada em 1953 que 
investigou as relações do presidente Getúlio Vargas com o jornal Última Hora. Por meio 
da análise documental podemos perceber as noções em disputa no campo 
da  comunicação e a influência dos grupos de mídia na política nos rumos da política 
nacional. 
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Introdução   

Já faz mais de sessenta anos que a Comissão Parlamentar  de Inquérito (CPI) - 

também conhecida como o Caso Última Hora – foi instalada. A investigação teve como 

objeto as relações entre o jornal de Samuel Wainer e o Banco do Brasil, embora o pano 

de fundo, hoje reconhecido, era obter provas que pudessem comprometer e desencadear 

o processo de impeachment do presidente Getúlio Vargas. 

Por fazermos neste artigo uma análise diferente da abordagem histórica 

positivista da escola metodista em que o trabalho do pesquisador é fazer uma síntese de 

documentos históricos ou o trabalho descritivo, podemos já anunciar o resultado da CPI 

publicada em 18 de novembro de 1953 no qual concluiu que os empréstimos “além de 

excessivos em relação às garantias dadas, realizaram-se à margem das condições 

normais, violando dispositivos legais, estatutários e regulamentares” (Resolução 313, 

1953, p. 419). 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP História do Jornalismo. XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 
evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Comunicação da ECA-USP, pesquisadora do Centro de 
Pesquisa em Comunicação e Trabalho – ECA-USP. Membro do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de 
Itararé, email: anaflaviamarx@gmail.com 
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O que nos leva a analisar os arquivos da CPI, assim como os desconstruir e 

reconstruir é o objetivo apreender a discussão sobre o conceito de jornalismo com foco 

na questão da liberdade de imprensa tão propalada nos autos e a importância de Última 

Hora para a valorização profissional, um dos motivos que levou os grupos familiares da 

tradicional imprensa brasileira a promover a articulada campanha com o repórter 

Samuel Wainer. 

Para não ultrapassar ou mesmo confundir o nosso objeto, há a necessidade de 

exercermos certa vigilância metodológica. Diferente de uma análise histórica, embora 

explicitando o contexto do objeto,  a nossa análise é a construção da narrativa sobre 

jornalismo e a profissionalização do jornalista no curso dos debates da Comissão 

Parlamentar de Inquérito e não somente a investigação do contexto social ou político 

que trata o objeto da comunicação de forma lateral, embora saibamos que esses 

elementos medeiam a relação com o campo da comunicação, como nos alerta a 

professora Marialva  Carlos Barbosa. 
Nesse sentido, numa história do jornalismo o nosso objeto estrito 
senso não são os jornais pura e simplesmente, mas os processos 
complexos que destacam práticas humanas na relação com os meios. 
(...) A lógica deve ser invertida: estudamos a complexa relação entre 
o texto (os nossos objetos empíricos) envolvido por um contexto. 
Quem deve inverter a lógica da análise são os historiadores e não 
nós que pensamos a partir do campo da comunicação e da sua 
historicidade, construída por homens na sua mais completa ação no 
mundo. (BARBOSA, 2013, p. 05). 
 

Feita essa importante marcação quanto a metodologia da pesquisa, outra questão 

fundamental que não podemos deixar de refletir é sobre a relevância que sustenta uma 

investigação de um objeto que tem mais de seis décadas e está acessível nos arquivos 

público do Estado. 

Primeiro, é preciso afirmar que não há esgotamento de objeto, podendo ele ser 

trabalhado em diferentes facetas e momentos históricos. O objeto se renova perante 

novos olhares investigativos e perspectivas. 

Segundo, concordamos com Barbosa e Ribeiro (2009, p. 02) que apontam a 

“prevalência presentista” da maioria dos estudos do campo da comunicação. As autoras 

fizeram um balanço dos temas relacionados à pesquisa da história do jornalismo e 

concluíram que há o predomínio de assuntos específicos que “discorrem sobre 

determinado periódico e um determinado período de tempo (em geral, não muito 

extensos)”. 
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A nossa escolha quanto o nível técnico e metódico (Lopes) foi o de analisar o 

conceito em disputa de jornalismo e o processo inicial de valorização profissional 

através da análise documental com foco nas atas e resoluções da Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI), nos apoiando na tese de doutorado de Aloysio de Castelo de 

Carvalho apresentada no Departamento de História da Universidade Federal Fluminense 

e centralmente em autores que investigaram a história da formação social e econômica 

da imprensa no Brasil (Nelson Werneck Sodré, 2011), da história da imprensa carioca 

(Ana Paulo Goulart Ribeiro, 2003), a questão da profissionalização do jornalista (Alzira 

Alves de Abreu, 1998) nos arquivos da Associação Brasileira de Imprensa (1993), nas 

edições do próprio jornal Última Hora pertencentes ao Arquivo do Estado de São Paulo, 

além da bibliografia já citada sobre metodologia. 

 

Um vestígio que dá pistas para o presente  

Como já afirmamos, o objeto não se esgota do ponto de vista científico e 

podemos através dele apreender elementos que nos auxilie na análise de fenômenos 

históricos e estruturais que intervém em múltiplas realidades. 

No caso do relatório da CPI, em que trata das relações sociais, políticas e 

econômicas do campo da comunicação em 1953, ou seja, em contexto determinado, a 

noção do jornalismo e o seu papel na sociedade está em disputa e em  transformação, 

inclusive com tensões entre o campo mais amplo e o campo do jornalismo que, com a 

obrigatoriedade do diploma, a regulamentação da profissão do jornalista e a criação dos 

primeiros cursos de jornalismo, juntamente com as associações de classe representativas 

da imprensa  da categoria, apresentavam as contradições entre capital e trabalho em 

meio à transformação industrial do Brasil que influenciou diretamente a transfiguração 

do jornalismo para também uma atividade industrial, ou seja, também mais complexa. 

Essa transformação dos pilares da indústria estava no centro da plataforma de 

Getúlio Vargas, que desde o seu primeiro mandato, em 1932, desenvolveu mecanismos 

e apoio de caráter desenvolvimentista à indústria nacional. Na segunda fase que exerceu 

o poder, Vargas elegeu a continuidade do incentivo à produção industrial e a questão do 

problema do abastecimento energético como pilares das suas propostas de campanha em 

1951, período em que  em nível mundial a discussão da Guerra Fria, desencadeada em 

1945,  polarizava as discussões políticas. 
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Em seu segundo mandato, Vargas aprovou medidas polêmicas contrárias as 

ideias defendidas pela mídia, esta ainda ressentida pela ditadura do Estado Novo que se 

aliaram a outros setores descontentes da classe dominante e  fizeram uma verdadeira 

campanha contra o presidente gaúcho. Mesmo com o protesto dos grupos de imprensa, 

algumas dessas ações foram aprovadas e perduram até hoje, como a criação do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a criação da Petrobrás*3. 

Os grupos de imprensa já eram constituídos como monopólios cruzados. A 

conhecida cadeia de Assis Chateaubriand, dono de diferentes títulos de jornais, 

emissoras de rádio, ou a rede  que se iniciava da família Marinho que detinha “O 

Globo”, emissoras de rádio e outras iniciativas de comunicação. 

É nesse cenário que surge o jornal Última Hora, criado para dar sustentação às 

políticas do governo de Getúlio, com clara linha editorial e que realizou uma verdadeira 

revolução no modo de fazer jornalismo. Essa é uma questão já explorada por outros 

pesquisadores em diversas teses e artigos e, por isso, não vamos analisar neste paper. 

Segundo o Anuário Brasileiro de Imprensa (1950-57) e o Anuário de Imprensa, 

Rádio e Televisão (1958-60), a tiragem do jornal sobressaiu de 70 mil exemplares, em 

1952, para 117 mil, em 1960, à medida que a “Tribuna da Imprensa” tombou de 25 para 

18 mil, “A Notícia” de 130 para 56 mil e o “Diário da Noite” de Assis Chateaubriand, 

foi de 129 para 40 mil. 

O jornalista Carlos Lacerda, que outrora tinha sido amigo de Wainer, se colocou 

como o agitador da campanha contra o U.H. e, articulado com Chateaubriand e a família 

Marinho, realizou uma intensa campanha contra o jornal populista. 
De um lado, O Globo, sofrendo a concorrência ilegítima, porque 
favorecida e subvencionada da U.H.; o Globo sentindo na própria 
carne; de outro lado, o Chateaubriand sentindo o Diário da Noite 
afundar, desaparecer, pela mão daquele sujeito que ele tinha 
incumbido de fazer a entrevista de Getúlio, que ele tinha tirado das 
ruínas da revista Diretrizes e ressuscitado na imprensa. Então, os dois, 
primeiro o Chateaubriand, com quem eu tinha trabalhado uns dois 
anos, me abriram a televisão e o rádio. (LACERDA, 1982 p.224) 
 

O dono do jornal “Tribuna da Imprensa” foi a voz veemente da campanha contra 

o presidente da república e contra Wainer. O embate mais direto dentro da própria CPI 

                                                
3 Preferimos usar aqui a escrita Petrobrás com acento, conforme utilizada pelas associações de classe dos 
trabalhadores da Petrolífera. 
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foi entre esses dois personagem que levaram para o espaço as suas concepções 

diferentes sobre jornalismo, opinião pública e liberdade de imprensa.4 

O tema central da campanha contra o Última Hora era que o jornal estava 

envolvido em um grande caso de corrupção liderado pelo próprio presidente o qual 

liberava crédito da Carteira Agrícola ao jornalista pelo Banco do Brasil. 

Percebemos que a forma como o campo jornalístico se movimentou para isolar 

Samuel Wainer e conseguir provas que sustentasse o impeachment de Getúlio é 

parecida com modo de atuação desses setores em torno de objetivos comuns. Em uma 

ação coordenada dos grupos de comunicação que, primeiro elaborou a acusação 

deixando o ônus da prova para a defesa de Samuel Wainer e utilizou a bandeira política 

da corrupção, assim como os mesmos setores fizeram em 1964, processo desencadeador 

da ditadura militar e se repetiu em 2016 com o ataque ao Estado Democrático de Direito 

evidencia a forma parecida de atuação conjunta das empresas de comunicação em 

diferentes momentos da história nacional.  

De acordo com Alzira de Abreu (2011), após a análise do conteúdo de cada 

jornal e perceber o alinhamento deles para forçar o impeachment de Vargas, a conclusão 

foi de que a imprensa contribuiu de forma complexa e sem isenção para o desfecho da 

crise nos 1950. 
“Assim, cada jornal é suporte (senão o próprio definidor), em última 
instância de uma posição particular, contribuindo de maneira 
complexa e não isenta de contradições para a configuração 
cambiante tanto das palavras de ordem das alianças e oposições 
quanto o próprio balanço de forças”. (ABREU, 2011. p. 09) 

 

Muitos trabalhos analisam a mídia como condutora de ideologias, porém 

precisamos nos interrogar sobre a lacuna e reflexão desse debate de o campo da 

comunicação ultrapassar as barreiras institucionais e terem conexão com o pensamento 

da acerca do papel desses grupos de mídia na construção da opinião pública e na 

organização de setores na sociedade.  

Essa investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito foi considerada um 

marco para a legislatura nacional ao ser a primeira investigação oficialmente instituída 

para apurar indícios de irregularidades na gestão de recursos públicos e estabeleceu 

diretrizes e artigos que estão consolidados na lei até os dias de hoje, como a proibição 

                                                
4 Essa relação foi aprofundada por Ana Maria de Abreu Laurenza  no livro Lacerda X Wainer: o Corvo e o 
Bessarabiano. 2a edição. São Paulo: Editora Senac, 1998 
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de interferência nos trabalhos da comissão. Foi a partir da articulação para mobilizar a 

Câmara dos Deputdos feita pelos proprietários de veículos de comunicação que iniciou 

o debate sobre o Código Brasileiro de Telecomunicações, aprovado nove anos após o 

término dos trabalhos da apuração. 

A história do Brasil é feita e choques e rupturas, e na contemporaneidade, as 

campanhas disfarçadas com  a bandeira da corrupção têm jogado um papel em que há 

sempre outras histórias traficadas em meio a elas, em camadas nem sempre visíveis. 

Mas esse já é outro complexo capítulo nacional da nossa história.  

 

CPI do Jornal Última Hora: um retrato do campo jornalístico em disputa 

O trabalho da Comissão está disponível nos arquivos da biblioteca do Congresso 

Nacional, em mais de 500 páginas, com letra tamanho sete e distribuídas em quatro 

colunas por página. A maior parte da sistematização do interrogatório das 27 

testemunhas, entre elas, o presidente do Banco do Brasil na época, Ricardo Jaffet, o 

deputado federal e presidente do SESI, Eudovaldo Lodi, o primogênito de Getúlio e 

deputado Luthero Vargas, nos oferece um retrato sobre qual era o papel da imprensa e 

dos seus trabalhadores para os participantes da Comissão. 

Há aqui um adendo que precisamos fazer. A crença nas instituições e, talvez no 

próprio poder de negociação e habilidade do governo Vargas por parte de Wainer era 

tanto, que ele mesmo propôs ao presidente aceitar a realização da CPI como instrumento 

para evidenciar que todas as empresas jornalísticas também utilizavam linha de crédito e 

empréstimo dos bancos estatais. A maioria na Comissão era, no início, da base de 

governo, como o relator Frota Aguiar, que depois passou a ser da oposição.  

O máximo que o jornalista do Última Hora conseguiu foi fazer foi com que as outras 

empresas do ramo também fossem investigadas, contudo através da Resolução 314, 

separada do caso de Wainer, que aos poucos foi politicamente esvaziada. 

Ao seguir o caminho do dinheiro, principal pauta dos parlamentares membros da 

Comissão, podemos verificar que a questão das formas de financiamento da imprensa e 

n o conceito empregado pelos principais grupos do país sobre liberdade de imprensa e a 

função do jornalismo. 

A primeira fala de Wainer em audiência demonstra certa ingenuidade ao mesmo 

tempo que revela a sua concepção de jornalismo: 
(...) a certeza de uma vitória que só se assenta e só se nutre ao amor, à 
vocação jornalística da fidelidade aos ideais da imprensa, do esforço e 
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da capacidade de um punhado de homens que conosco se decidiram a 
abrir, na imprensa brasileira, uma nova etapa pelas inovações técnicas, 
pela capacidade de maior penetração na opinião pública, pela 
dignificação profissional, pela independência de orientação e pela 
fidelidade aos legítimos interesses da Nação. (RESOLUÇÃO 313, 
1953, p. 56) 
 

Ser um jornalista que tem como objetivo defender os “interesses legítimos da Nação” 

não era a tendência dos grupos que atuavam na época. O ponto de unidade entre os 

proprietários dos principais veículos era justamente a contrariedade às bandeiras 

desenvolvimentista de Getúlio. Portanto, ao analisarmos a política editorial do jornal, 

que Wainer sempre fez questão de não esconder seus interesses, diferente dos outros, 

podemos dizer que o jornal era contra-hegemônico, mesmo se configurando como apoio 

do governo federal. Essa análise somente faz sentido quando Última Hora é comparado 

com os seus principais concorrentes comerciais. 

Outro ponto que os diferencia é a concepção de opinião pública. Para o jornal de 

Wainer, “as instituições, leis e princípios do regime democrático era a forma pela qual a 

opinião pública ganhava expressão e era representada”. (CASTELO, 2012, p. 73). Essa 

concepção da construção da opinião pública, nos dá evidências das razões intelectuais 

de Wainer ter acreditado na CPI como dispositivo de debate e averiguação, sem 

considerar a correlação de força política em disputa. 

A concepção expressa de a “Tribuna da Imprensa” sobre o esse tema era de que 

as ideias faziam as pessoas agirem juntas diante de fatos determinados. 
 “ (...) um complexo de ideias, dos sentimentos, das tendências, que 
segundo determinações especiais das faculdades superiores, induz um 
considerável grupo de homens a reagirem e agirem identicamente 
diante de certos fatos de atualidade, conexos aos problemas da vida 
social”. (CASTELO, 2012: 38) 
 

Já “O Globo” creditava a opinião pública “a um fenômeno moderno devendo ser 

compreendido à luz dos meios de comunicação”, essas divergências foram apresentadas 

por Aloysio Castelo de Carvalho em sua tese de doutorado, em 2012, na Universidade 

Federal Fluminense. 

As diferenças entre os veículos foram demonstradas em cada reunião e oitiva da CPI, 
principalmente as divergências entre Wainer e Lacerda, em que, para esse último, a 
liberdade de imprensa deveria ser defendida através do trabalho parlamentar. 
 

A defesa que vim fazer – é a defesa muito mais do que ataque – é da 
liberdade de imprensa contra o poder econômico do Estado cuja 
força de corrupção é inigualada porque se exerce conjugada com a 
coação. 



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

	

 8 

A segunda coisa é que precisamente o objetivo desta Comissão é 
aquilo a que Bismark chamou o fundo dos répteis o dinheiro que faz 
andar esses lagartos da imprensa, o dinheiro que cria aquele tipo de 
jornalismo e que Rui Barbosa se referiu chamando de jornalismo dos 
capões, dos jornalistas testicondes, dos jornalistas que têm tudo de 
galo, mas que não são galo, à cauda reluzente, que cantam – e como 
cantam – pois são pagos para cantar. (RESOLUÇÃO 313, 1953, p. 
25). 
 

A liberdade de imprensa estava, conforme Lacerda, articulada à questão do 
financiamento. Essa é uma discussão que perpassa diferentes momentos da história do 
jornalismo.   
 Por outro ponto de vista, Wainer também trouxe o debate sobre financiamento 

ao falar da publicidade do SESI que não eram descritas como tal nas páginas de a 

“Tribuna da Imprensa”. Essa polêmica é atual até nos dias de hoje em que não há limite 

e muito menos diferenciação entre a matéria publicitária e a jornalística. Muitas vezes, 

jornalismo pouco se difere ao utilizar tais táticas dos produtores de conteúdo que visam 

vender um produto. O dono de Última Hora aponta a prática chamando a como 

“publicidade disfarçada”  e afirma que é utilizada por Lacerda. 

 (...) Proclama alto e bom som, insultando os demais órgãos da 
imprensa brasileira, que não vendia opinião e que não podia, pois 
iludir o leitor, deixando de declarar sempre o que era e o que não era 
publicidade. Pouco tempo depois, o Catão abandonava essa praxe e 
passara apenas a escrever, por exemplo, “atividades do Sesi” onde 
antes escrevia “Publicidade do Sesi” e pouco mais tarde , supondo já 
esquecidos os compromissos da primeira hora de seu jornal, omitia 
qualquer sinal identificador da matéria paga publicada na “Tribuna da 
Imprensa”. (RESOLUÇÃO 313, 1953, p. 58) 
 

A modernização da indústria e da atividade jornalística fez com que as agências 

de publicidade aumentasse o volume de investimento também conforme a pauta de 

interesse dos anunciantes. Samuel Wainer defendeu durante a audiência da CPI que a 

publicidade “não tinha preconceito e ideologias e que as empresas só se interessam em 

levar a marca dos produtos às mais diversas camadas da população”.  

Embora o embate principal na discussão tenha sido entre Wainer e Lacerda, 

outros depoentes também mostraram suas ideias acerca do jornalismo. Sobre a relação 

entre publicidade e jornalismo, o deputado federal e presidente do SESI, Euvaldo Lodi 

defendeu o “espírito esclarecido da imprensa do país e disse que esta estava ficando 

mesmo independente”. (1953, p. 177).  

Lodi foi questionado pelo deputado Roberto Leal, membro da Comissão, sobre a 

forma com que o Serviço Social da Indústria lidava com a imprensa. A interpretação de 

Leal era que, desde que a matéria estivesse enquadrada dentro das finalidades e ideais 
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da instituição, a imprensa teria liberdade para escrever a matéria que fosse e que “essa 

nova orientação deixava o SESI livre até de redigir suas próprias notas e comunicados à 

imprensa”. (1953, p. 178). 

Para o conjunto da Comissão que, através de uma nota (1953, p. 05), 

explicitaram a sua concepção sobre o jornalismo, denominando como “meios de 

publicidade”  o qual exercia muita influência na orientação e sugestão dos órgãos de 

imprensa,  o “Estado Moderno deveria tomar medidas preventivas ao exercício da 

atividade jornalística, justiçando que na realidade, a imprensa, sem abandonar sua 

posição de atividade privada era um serviço público” e que o Estado deveria 

regulamentar e fiscalizar o jornalismo. 

Pode-se dizer que a imprensa livre é expressão e garantia das 
legítimas prerrogativas de democracia dos povos emancipados. Países 
há em que as liberdades públicas estão por tal forma sedimentadas que 
até parece evidente que a independência de sua imprensa é antes efeito 
e causa. Mas aprofundando o exame da realidade social considerada, 
descobre-se sempre que, no processo recorrente da vida coletiva, onde 
os efeitos duro instante logo se somam às causas, para novos ciclos de 
operações, o ritmo de desenvolvimento das franquias e garantias 
democráticas é função imediata da liberdade de expressão oral e 
escrita. (RESOLUÇÃO 313, 1953, p. 05). 
 

Segundo Sodré (1966, p. 589), as empresas nesta época tinham três formas para garantir 

recurso. Uma delas era a “tomada de a particulares, por processos os mais variados – 

usados por Chateaubriand e que  Wainer os classificou em seu depoimento na CPI como 

“imprensa amarela”(1953, p. 59); a outra maneira de arrecadação eram os empréstimos 

públicos na base da concessão e privilégio; e o último caminho era a publicidade.  

Os recursos com publicidade cresceram consideravelmente entre 1947 e 1953, 

ano da votação do projeto da Petrobrás, sendo a grande maioria paga por companhias 

americanas. Conforme Sodré (1966, p. 593) esse orçamento cresceu de 750 milhões de 

cruzeiros para mais de 3. 500 bilhões. 

 Esses dados demonstram que uma das características da transformação da 

imprensa que passava a ter mais elementos e forma de atuação como indústria era a 

acentuação do comércio dos produtos jornalísticos. A notícia adquiria assim forma mais 

clara de mercadoria e sendo um negócio precisava aumentar a mão de obra para ampliar 

os lucros das empresas.  

 Um dos depoentes da CPI, José Estefino, primo da esposa do presidente do 

Banco Central, Ricardo Jaffet , convocado a depor para explicar a relação entre 
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Gladstone Jaffet e o jornal Última Hora, deixou claro a face de empresarial e afirmou 

que o ramo era “um negócio poderoso economicamente” (1953, p. 278).  

  Para Wainer, as perspectivas eram bem diferentes dos últimos anos e o “tempo 

boêmio e romântico do vale e do bico havia passado”.  
Já ia longe o tempo em que  jornal para subsistir, deveria preocupar-
se exclusivamente com as despesas de papel e impressão, o tempo 
boêmio e romântico do vale e do bico. Com a competição de jornais 
do porte de  O Globo, do Diário da Noite, as perspectivas eram 
agora, bem diferentes. Nos últimos vinte anos, nenhum vespertino 
fora vitorioso no Rio de Janeiro. O cemitério dos fracassos e 
semifracassos jornalísticos entre nós era e é dos mais 
impressionantes. (RESOLUÇÃO 313, 1953, p. 80) 

 
Com esse balanço, fica claro que a intensificação da conversão dos produtos 

jornalísticos em mercadoria contribuiu  também com a profissionalização dos 

trabalhadores das empresas de comunicação e o próprio Samuel Wainer, repórter que 

agora era proprietário de um grande veículo, teve papel preponderante na valorização 

dos jornalistas. 

 

O papel de Última Hora na profissionalização dos jornalistas  

Quando o jornal Última Hora foi fundado, em 1951, o Decreto Lei 910 que 

reconhecia e regulamentava a profissionalização dos jornalistas já tinha 12 anos.  A 

política do Estado Novo trouxe, ao implantar as bases de nova etapa de 

desenvolvimento, a ampliação do mercado consumidor com a migração de grande 

parcela da população que vinha do campo para a cidade. Esse fator refletiu também 

quanto ao progressos dos meios de comunicação de massa, como podemos verificar 

com a criação da TV Tupi, o crescimento da radiofusão e das revistas impressas que 

traziam o romance das novelas para o público em formação. Estavam dadas as  balizas 

para estabelecimento da indústria cultural. Esses aspectos foram preponderantes para a 

profissionalização dos trabalhadores da imprensa. 

Getúlio Vargas assinou a primeira lei em 30 de novembro de 1938 e uma das 

mudanças foi a exigência do registro no Ministério do Trabalho para que o jornalista 

pudesse ser enquadrado como repórter, auxiliar de repórter e revisor. Outro decreto (nº 

7.037) assinado em 1944, estabelecia certa organização e divisão do trabalho na redação 

e ampliava o reconhecimento profissional para noticiarista, secretário e seus respectivos 

auxiliares. 
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Posteriormente ao decreto de 1938, instaurou-se o decreto de 1943 e 
1944. Com a consolidação das leis do trabalho em 1943 repetem-se 
os artigos do decreto anterior não alterando distinção entre 
profissionais de imprensa. Esse decreto adicionava a criação dos 
cursos de jornalismo. O decreto de 1944 acrescentou a remuneração 
mínima daqueles que trabalhavam em atividades jornalísticas e 
enquadrava como jornalistas também os redatores existentes na 
radiofusão e na redação publicitária. Acrescentou-se nesse decreto os 
fotógrafos como função auxiliar de redação ao lado do revisor, 
ilustrador ou desenhista e arquivista. O decreto de 1938 apenas 
diferenciava o jornalista do locutor e do fotografo, mas não 
classificava dentro da hierarquia. E o decreto de 1944, além de 
enquadrar radialistas e publicitários como jornalistas, classificava o 
fotógrafo como auxiliar dos jornalistas (PETRACA, 2005, p. 203) 

 
Eram esse decretos que regimentavam a profissão, quando a política de 

valorização de U.H. começou a influenciar outros jornais. De acordo com Ribeiro 

(2003, p. 290) os jornalistas conseguiram aumento de salários, principalmente nas 

capitais, devido à pressão dos sindicatos e associações, no entanto, a valorização 

implantada pelo jornal de Wainer para atrair os melhores profissionais da área de 

comunicação teve reflexo no aumento salarial de outros veículos. 

Em um dos seus depoimentos na CPI, Wainer  (1953, p. 61) argumenta que a 

história que ele chama de “reportagem de vida” não terá apenas ele no centro, mas uma 

nova geração de jornalistas que almejava novas relações entre os atores que construíam 

a imprensa. 
                                         (...) Compõe- se de uma série de episódios em que um repórter 

apareceu com maior ou menor intensidade, na formação de uma nova 
geração de jornalistas brasileiros. Não será propriamente apenas a 
nossa história. Será também a história da luta dessa geração para 
sobreviver, para incutir na imprensa um novo espírito profissional e 
moral. (RESOLUÇÃO 313, 1953, p. 61) 
 

Esse foi um dos motivos que mobilizou os proprietários da imprensa na campanha 

contra Wainer que tinha na sua empresa os melhores carros, máquinas e também os 

melhores profissionais. Acusado de dumping, o jornalista se defendeu na comissão:  

Acusam-nos, agora, de pagar “salários milionários”, Senhores 
Deputados; a folha de pagamento da redação de U.H., no Rio de 
Janeiro, acusa uma média de Cr$ 4.122,58 para cada um de seus 
funcionários. (...) Fazemos questão de não pagar salário de fome, 
explorando, o trabalho do jornalista. 
Há, entretanto, entre os nossos companheiros, os que ganham acima 
do que pagam certas empresas. Sempre fizemos questão – repetimos – 
de pagar salários dignos e justos, na medida de nossas possibilidades. 
E não se pode esquecer que numerosos profissionais trabalham em 
U.H. na base do full time, regime salutar que adotamos na imprensa 
brasileira. Para esses exigimos tempo integral , pois não poderemos 
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compreender que um bom secretário,  um repórter eficiente, um 
cronista parlamentar responsável, um grande observador esportivo ou 
um fotógrafo de categoria, possam ocupar três ou quatro empregos ao 
mesmo tempo, o que reduz a sua capacidade de trabalho e dilui a sua 
produtividade. (RESOLUÇÃO 313, 1953, p. 74). 
 

Sustentados por esse trecho do depoente, podemos aferir que, embora as 

profissões e o salário da área estivessem regulamentados há mais de uma década, os 

jornalistas ainda não conseguiam sobreviver com a remuneração que era feita através do 

sistema de vales. 

De acordo com Pinheiro (1977, p.23), a valorização do jornalista significava a 

valorização do salário e, então “era preciso desvalorizar o jornalista, para não valorizar 

o salário”. 

Porém, mesma com essa situação, os jornalistas encaravam o ofício como uma 

função social. Os jornalistas românticos (Abreu, 1998) usavam desta atribuição como 

uma militância político e ideológica, ao mesmo tempo que era também uma profissão 

com “certo prestígio social” (Ribeiro, 2003). 

O correspondente estrangeiro do jornal Última Hora, José Guilherme Mendes 

relatou ao jornalista Theodoro de Barros as mudanças dessa política salarial no livro “A 

Última Hora de Samuel: nos tempos de Wainer” que faz parte da coleção Memórias da 

Imprensa, organizado pelo Associação Brasileira da Imprensa. 
Em primeiro lugar havia o aspecto salarial. Até então, o 
correspondente brasileiro no exterior era geralmente uma espécie de 
colaborador dos jornais daqui, sem vínculo maior. Quase sempre ele 
fazia matérias em regime free-lancer ou, quando muito, uma ou 
outra reportagem encomendada. A sua permanência no estrangeiro 
era assegurada por outras atividades que exercesse no local em que 
estava radicado. (...) Com U.H.  foi diferente: eu viajava e me 
deslocava por vários países recebendo salário, ajuda de custo para as 
despesas diárias e franquia telegráfica. (BARROS, 1993, p. 60) 
 

O fato de essas mudanças terem sido feitas por um ex-repórter, filho de 

imigrantes com nível econômico e social inferior aos dos donos dos veículos de 

imprensa que constituam parte da classe dominante brasileira não pode ser 

desconsiderado. Wainer era apaixonado por ser repórter, como ele mesmo afirmou em 

vários momentos nas reuniões da CPI e conhecia as dificuldades da desvalorização do 

trabalho. Como um gestor de seu jornal sabia que essa era a melhor forma de conquistar 

o entusiasmo, dedicação e lealdade dos trabalhadores.  

  Foram várias as vezes que Samuel Wainer deixou claro essa sua política 

explicitando o nos debates da Comissão.  
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“Não consideramos bom profissional o que ganha pouco, mas o que 
produz muito e bem. Orgulhamos nos de ser, por isso mesmo, uma 
Empresa que paga os salários dignos e justos aos seus redatores, 
repórteres, fotógrafos e revisores” (RESOLUÇÃO 313, 1953, p. 74) 
 

Diferente da afirmação do jornalista, a profissionalização nos dias atuais é 

marcada pela precarização das relações de trabalho e a desvalorização do jornalismo 

como instituição democrática. Por isso, é importante refletirmos sobre a história sem 

comparações genéricas ou anacronismo, mas como um olhar que pode nos dar pistas 

para interpretar e intervir a realidade. 

 

Considerações 
 

A década de 1950 não foi só a data da volta de Getúlio Vargas à presidência da 

República após o período do Estado Novo. O gaúcho voltou ao poder com uma 

plataforma que visava continuar o desenvolvimento das bases industriais nacional e 

resolver o gargalo do abastecimento elétrico, resolução tomada com a criação da 

Petrobrás. Além dessas ações, o presidente aprofundou o desenvolvimentismo  nacional 

com a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e ampliando 

as linhas de créditos dos bancos públicos, como o Banco do Brasil que ofereceu apoio 

para que o jornalista Samuel Wainer fundasse o seu jornal Última Hora. A relação entre 

o jornal, Vargas e o banco estatal esteve no centro do debate da Comissão Parlamentar 

de Inquérito realizada em 1953, em que os deputados mudaram de posição e a 

instrumentalizaram para conseguir provas que pudesse provocar o impeachment do 

dirigente do presidente. 

Os proprietários dos veículos da imprensa tradicional, oriundos de setores da 

classe dominante e com apoio financeiro das petrolíferas e outras empresas estrangeiras 

que passaram a investir mais de três bilhões através das agências de publicidade, 

atuaram de forma coordenada e conjunta e cumprindo o papel de centro de propaganda 

das palavras de ordem e aglutinador de forças sociais ao mesmo tempo que organizava 

setores insatisfeitos com o governo federal. 

 Junto a esses elementos do cenário político, a implantação da indústria cultural 

e do crescimento dos meios de comunicação de massa ganharam fôlego com a grande 

migração de amplas parcelas da população que, impulsionadas pela nova fase da 

indústria nacional, saíram do campo e vinham se estabelecer na cidade e buscavam os 

parâmetros para novas relações sociais consumindo os produtos de comunicação. 
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A modernização da imprensa está inserida neste contexto (Ribeiro, 2003) de 

aumento da publicidade e intensificação do processo de comercialização da forma 

discursiva jornalística que começou a dissolver os limites entre o jornalismo e 

publicidade. 

Concluímos através das notas, atas e documentos da CPI, que a discussão acerca 

do conceito e papel do jornalismo fazia parte do debate no próprio campo da 

comunicação e de setores políticos e econômicos que viam esta atividade econômica um 

grande negócio lucrativo. 

Percebemos essa mudança essencial de transformação do jornalismo em 

mercadoria e o posicionamento do jornalista Samuel Wainer como dois importantes 

fatores que valorizaram o trabalho do jornalista e que repercutiram nas outras empresas 

fazendo com que a atividade não fosse mais considerada o segundo ou terceiro 

emprego, mas sim, a atividade profissional principal. 

Outra dimensão que podemos aferir nos autos do processo é a disputa entre a 

noção de público e privado da atividade jornalística, em que os membros da Comissão, 

mesmo que timidamente, chegaram a defender do papel do Estado Moderno na 

regulação da mídia. 

É evidente a dimensão humana e política do jornalismo que, ao analisar as 

complexas relações estabelecidas na cena do trabalho parlamentar, nos dá pistas para 

analisar as formas de financiamento, as relações de trabalho, as mudanças do jornalismo 

e até mesmo o conceito de liberdade de imprensa que, segundo Sodré (1966. p. 97), na 

“sociedade capitalista é condicionada pelo capital”. 

Por fim, buscamos com esse artigo chamar atenção para que as pesquisas em 

histórias do jornalismo possa ir além do “presentismo” (BARBOSA e RIBEIRO) que 

possa ser feita de maneira contextualizada e a partir dos objeto de comunicação para 

compreensão de movimentos históricos que nos ajudam a interpretar os desafios do 

jornalismo na atualidade. 
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