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Resumo  

O presente artigo tem como objetivo analisar os temas abordados e os critérios de 

noticiabilidade aplicados no Jornalismo Alternativo durante a ditadura militar brasileira, 

tendo como objeto o periódico Coojornal. Produzida pela primeira cooperativa de 

jornalistas do país, a publicação marcou época pelos furos jornalísticos e grandes 

reportagens. A abordagem metodológica combina a pesquisa bibliográfica e a análise de 

conteúdo. São submetidas à catalogação as reportagens das manchetes de capa de todas 

as edições do Coojornal, que circulou entre 1975 e 1983. Observamos que, de modo 

geral, os critérios de noticiabilidade do mensário ajudam a identificar o Coojornal como 

uma publicação de cunho predominantemente político, principalmente a partir das 

escolhas dos entrevistados e do caráter de resistência ao regime militar. 

Palavras-chave: Coojornal, História do Jornalismo, Jornalismo Alternativo, Critérios 

de Noticiabilidade 

 

1. Introdução 

Os jornais alternativos da década de 1970 caracterizaram-se principalmente por 

uma oposição direta ao regime instaurado e à violação aos direitos humanos durante o 

período da ditadura militar brasileira (1964-1985). Muitos deles desempenharam um 

papel fundamental na luta contra a censura e tem sua importância reconhecida nas 

pesquisas sobre a história do jornalismo brasileiro. O Coojornal, criado no Rio Grande 

do Sul em 1975, editado pela primeira cooperativa de jornalistas do país, e que teve sua 

circulação até 1983, é um desses periódicos expoentes do período.  

 O conjunto dessas publicações de oposição à ditadura ficou conhecido como 

imprensa alternativa, também apelidada de nanica – devido ao formato tabloide adotado 

pela maioria. Na realidade, o termo “alternativo” só viria mais tarde, mas já era 
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utilizado nos Estados Unidos e na Europa para identificar uma arte não convencional 

(CHINEM, 1995; KUCINSKI, 1991). Nada mais em sintonia com o momento ditatorial 

que o país atravessava, com repressão dos militares e resistência através dos campos 

artísticos. 

Ainda que na metade final da década de 1970, no governo de Ernesto Geisel, 

tenha começado a abertura política, o período foi marcado pela realidade ditatorial e 

pela censura. Diferentemente da grande imprensa da época que, de modo geral, era 

complacente com o regime militar, os jornais alternativos cobravam a restauração da 

democracia e o respeito pelos direitos humanos, até mesmo na época do milagre 

econômico
3
, em que o discurso do governo triunfava e era ecoado pelos grandes jornais 

(Kucinski, 1991).  

Chinem (1995) ressalta a oposição intransigente ao regime militar no Brasil que 

caracterizava esses periódicos. O movimento alternativo contou com publicações de 

diferentes estilos e propostas, algumas mais voltadas para a discussão política 

propriamente dita, outras com enfoque cultural, dedicadas ao diálogo com os grupos 

minorizados ou à crítica ao cerceamento que limitava as expressões artísticas. O que as 

unia e fazia desse grupo heterogêneo um conjunto afinado era a oposição à ditadura e a 

luta pelo retorno da democracia. Kucinski esclarece o embrião desse tipo de imprensa:  

 

A imprensa alternativa surgiu da articulação de duas 

forças igualmente compulsivas: o desejo das esquerdas 

de protagonizar as transformações que propunham e a 

busca, por jornalistas e intelectuais, de espaços 

alternativos à grande imprensa e à universidade. É na 

dupla oposição ao sistema representado pelo regime 

militar e às limitações à produção intelectual 

jornalística sob o autoritarismo que se encontra o nexo 

dessa articulação entre jornalistas, intelectuais e 

ativistas políticos. (KUCINSKI, 1991, p.6). 

 

                                                 
3
Período da História do Brasil entre os anos de 1969 e 1973 marcado por forte crescimento da economia. Nesta época 

o Brasil era uma Ditadura Militar, governado pelo general Médici. O termo “milagre” está relacionado com este 

rápido e excepcional crescimento econômico pelo qual passou o Brasil neste período, o que acarretou no aumento da 

dívida externa e não houve distribuição de renda.  
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Neste contexto, surgiram publicações históricas como o semanário O Pasquim, o 

jornal Opinião e o periódico Movimento, a maioria deles no Rio de Janeiro e em São 

Paulo. O Pasquim em seu auge atingiu o número de 200 mil exemplares e tornou-se 

referência para a criação de novos veículos, como salienta Braga (1991).  

Embora mais intenso no centro do país, o movimento alternativo alastrou-se 

pelas diferentes regiões, transformando a crítica ao regime em um discurso de múltiplos 

sotaques. No Rio Grande do Sul, estado onde foi editado o Coojornal, circulou mais de 

uma dezena de alternativos, tanto na capital, quanto em cidades do interior.  

2. Coojornal: o jornal dos jornalistas 

O protagonismo do Coojornal deve-se a uma série de fatores, mas merece 

destaque o grupo que o produzia - a cooperativa de jornalistas de mesmo nome, criada 

em 1974. Tratou-se de uma alternativa para enfrentar a competitividade do mercado, 

que acabou inspirando projetos parecidos pelo Brasil.  

A cooperativa dedicou-se inicialmente a boletins empresariais, mas teve no 

Coojornal, lançado em 1975, sua publicação mais marcante. Era o sonho do jornal dos 

jornalistas, de um espaço em que poderia ser publicado tudo aquilo que era censurado 

na grande imprensa - muitas vezes antes mesmo de chegar ao censor, em um processo 

de autocensura que envolvia desde a direção dos jornais até os repórteres. As primeiras 

edições circulavam apenas entre os associados, nas redações dos jornais da época, nas 

agências de publicidade e em faculdades de Comunicação.  

A cooperativa, considerada por Kucinski (1991) a mais elaborada alternativa de 

propriedade para jornais dos anos 1970, tinha como meta principal a edição de um 

jornal alternativo, embora tenha surgido como uma forma de superar o escasso mercado 

de trabalho.  

A Coojornal chegou a contar com 100 profissionais. 

Tinha editorias de agricultura e cooperativismo, um 

departamento especializado, uma agência de notícias e 

uma agência de fotografias. Editava, ainda, o jornal 

mensal Cadernos de Cooperativismo, dirigido a esse 

público. Em 1977, quando Coojornal já está circulando 

em todo o país, a tiragem dos três veículos próprios da 

cooperativa mais onze veículos produzidos para 
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terceiros somava 142 mil exemplares mensais 

(KUCISNKI, pág. 145) 

Ao se consolidarem com publicações para terceiros, principalmente na produção 

de House Organs
4
, e assim conseguirem uma situação financeira favorável, os 

integrantes da cooperativa lançaram seu boletim de modo quinzenal que, menos de um 

ano depois, em 1976, tornou-se um mensário. As páginas do Coojornal traziam críticas 

abertas ao governo. Anistia e eleições diretas eram algumas de suas bandeiras. Um de 

seus diferenciais era o espaço reservado às questões da imprensa, como a censura, o 

autoritarismo nas redações e o lançamento de novos jornais alternativos (KUCINSKI, 

1991). O periódico circulou por oito anos, o que não é pouco para um alternativo - a 

maioria teve vida efêmera, alguns, inclusive, com menos de dez edições. A crise 

financeira que chegou com a década de 80, provocada pelo governo ditatorial, foi de tal 

modo profunda que, apesar das inúmeras tentativas, o jornal não conseguiu mais se 

reerguer (ROSA, 2002, p.125-166). 

2.1 Estado da arte sobre o Coojornal 

 Conforme se observou em um mapeamento do estado da arte da pesquisa sobre 

o Coojornal que resultou no artigo Coojornal como objeto de pesquisa: mapeamento 

dos estudos realizados sobre o jornal
5
, a cooperativa e seu mensário despertam 

interesse no campo acadêmico, já que mais de uma dezena de pesquisas científicas 

foram desenvolvidas especificamente a respeito do tema, o que não é pouco se 

lembrarmos que se trata de uma experiência alternativa. Trata-se, assim, de tema e 

objeto relevantes, que têm sua importância reconhecida na área.  

Percebeu-se, nesse primeiro esforço de aproximação com o objeto, que as 

investigações que têm foco na trajetória do jornal apresentam, de modo geral, um 

recorte mais específico - seja ele temporal ou temático - ou ainda são estudos 

comparativos com outras publicações. Já os trabalhos que se referem à Cooperativa são 

                                                 
4
 House organ é a denominação dada ao veículo (jornal ou revista) de uma empresa ou entidade . Ele geralmente é 

concebido para divulgar os fatos e as realizações da empresa ou entidade e pode assumir diferentes configurações, 

dependendo do público a que se destina. 
5
O trabalho foi apresentado no XI Encontro Nacional de Pesquisadores da História da Mídia, dentro do GT de 

História da Mídia Alternativa, que foi realizado na Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo, de 8 a 10 de 

junho, de 2017.  
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mais aprofundados e abordam com mais afinco a sua constituição, inclusive, trazendo 

entrevistas de fôlego com os profissionais que ajudaram a construí-la ou relatos dos 

próprios profissionais contando a história, sendo que um dos destaques é a dissertação A 

experiência da cooperativa dos jornalistas de Porto Alegre (Coojornal) como 

alternativa de organização da categoria profissional, de Rozana Ellwanger. Nesse 

sentido, chama a atenção a ausência de uma pesquisa abrangente, que contemple a 

história do Coojornal através do estudo das edições publicadas e da história oral, com o 

cruzamento de diferentes olhares e versões que circulam sobre esse alternativo. 

3. Metodologia 

Este artigo, assim, corresponde à segunda etapa da investigação do objeto de 

pesquisa, no caso o mensário Coojornal, a partir da leitura de todas as reportagens que 

contaram com manchetes nas capas das 78 edições, com o objetivo de descobrir quais 

são os principais critérios de noticiabilidade, assim como temas mais recorrentes. A 

abordagem metodológica consiste na proposta de Bardin (1977), que prevê três polos 

cronológicos de trabalho: a) Pré-análise; b) Exploração do material; e, por fim, c) 

Tratamento dos resultados a partir da inferência e da interpretação. Dividimos então nos 

seguintes segmentos: 

a) Pré-análise: Para compreender quais são as temáticas e os critérios de 

noticiabilidade do Coojornal, escolhemos analisar as reportagens das 

manchetes de capa das 78 edições, que compõem a coleção completa do 

periódico.  

b) Exploração do material: Averiguamos a coleção do Coojornal na 

Biblioteca da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, da Ufrgs, para 

a catalogação e análise do material. Entretanto, três edições não estavam 

disponíveis. São elas: a de número 38, de fevereiro 1979; a de número 41, de 

maio de 1979; e a de número 44, de agosto de 1979. Para este artigo, 

também não levamos em conta uma edição especial que apenas compilava 

reportagens de destaque. Então, analisamos as 74 publicações restantes
6
. 

                                                 
6

 A coleção completa será analisada na dissertação do autor, através da consulta a outros acervos existentes, como o 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
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Ainda neste momento, realizamos o fichamento das reportagens das 

manchetes a partir da catalogação dividida em cinco tópicos: Manchete, 

Tema, Número da edição, Data da edição e Critérios de Noticiabilidade.  

c) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: Foi submetido a 

análise um corpus de 74 reportagens identificadas na etapa anterior.  O 

conjunto encontrado foi analisado em relação aos temas mais recorrentes e 

aos critérios de noticiabilidade (TRAQUINAS, 2005).  

4. Critérios de Noticiabilidade  

 Grande parte da pesquisa sobre o Coojornal mostra que ele tratou de vários 

temas, como as ditaduras latino-americanas dos anos 1960 e 1970, e suas práticas 

repressivas; Operação Condor, conservadorismo e luta dos trabalhadores; grande 

imprensa; guerrilha; imperialismo; corrupção; violência contra mulheres e crianças 

(KUCINSKI, 1991).  Desse modo, buscar os critérios de noticiabilidade do Coojornal, 

que trazia críticas abertas ao governo ditatorial é também um modo de compreender 

melhor como o jornalismo alternativo nesta época selecionava os temas que ganhariam 

destaque. Segundo Traquina,  

o conjunto de critérios e operações que 

fornecem a aptidão de merecer um tratamento 

jornalístico, isto é, possuir valor como notícia. 

Assim, os critérios de noticiabilidade são o 

conjunto de valores-notícia que determinam se 

um acontecimento, ou assunto, é suscetível de 

se tornar notícia, isto é, de ser julgado como 

merecedor de ser transformado em matéria 

noticiável e, por isso, possuindo ‘valor notícia’ 

(TRAQUINA, 2005, p. 63) 

Em geral, os critérios de noticiabilidade são múltiplos e relacionados de diferentes 

maneiras. Enquanto alguns autores priorizam as influências organizacionais sobre a seleção 

das notícias, outros se detêm nas características dos fatos. Nesta pesquisa, serão 

consideradas as contribuições de Nelson Traquina em Teorias do Jornalismo (2005), que 

os divide entre valores-notícias, que compõem os critérios de noticiabilidade, em critérios 

substantivos (referem-se ao fato em si) e critérios contextuais (relativos à condição de 

produção da notícia).  
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Os valores-notícias funcionariam como os “óculos” do jornalista, repletos de 

códigos ideológicos e nunca neutros. Para a análise das reportagens das manchetes de capa, 

vamos trabalhar com a ideia dos critérios substantivos dos valores-notícias, porque eles 

atuam na avaliação direta do acontecimento em função de seu interesse ou importância. É 

relevante informar que uma reportagem pode ter mais de um critério de noticiabilidade. 

Traquina os divide em nove: Proximidade, Notoriedade do Agente Principal, Notabilidade, 

Relevância, Tempo, Conflito, Infração, Novidade e Morte. A partir disso, vamos discutir 

como cada um desses tópicos aparece no corpus obtido para a análise.  

Proximidade: Presente em 26 das reportagens analisadas. É o valor-notícia mais 

frequente no corpus analisado, o que demonstra que o mensário Coojornal aborda muitos 

assuntos ligados a cidade de Porto Alegre e ao Estado do Rio Grande do Sul, apesar de ter 

uma circulação também nacional. Principalmente em suas primeiras oito edições, quando 

era impresso no formato boletim e distribuído em poucos pontos de Porto Alegre e ainda 

menos no interior, a proximidade se mantém uma constante. Nesse momento, as 

reportagens se dedicavam à crítica da imprensa regional da época. Após virar um 

mensário, em outubro de 1976, a frequência local diminui bastante, pois temas não focados 

apenas no Rio Grande do Sul começam a ser abordados. Apesar de tudo, a quantidade 

desse valor-notícia denota que o Coojornal tinha as suas origens bem demarcadas 

territorialmente. 

Notoriedade do agente principal: Presente em 22 das reportagens analisadas. 

Com muita assiduidade, o mensário traz grandes reportagens explorando figuras 

importantes para o contexto histórico, principalmente no campo político. São realizados 

diversos perfis e entrevistas com personalidades da política, como Pedro Simon, Olívio 

Dutra, Brizola, Luiz Inácio Lula da Silva – pessoas com perfis ligados à oposição ao 

regime militar. Entretanto, também há espaço para expoentes da ditadura, representados na 

figura de generais como Euler Bentes Monteiro e Golbery do Couto e Silva. Na área 

cultural, personalidades como Chico Buarque, Elis Regina e Caetano Veloso ganham 

destaque, sempre em um viés de crítica e resistência aos acontecimentos vividos. A 

religião também se mistura com política em entrevistas com personalidades como Frei 

Beto; o cardeal de Porto Alegre na época, Vicente Scherer; e o seu substituto Dom João 

Cláudio Colling. Mais para o final do periódico, em sua última fase, já na década de 
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oitenta, há também entrevista com o cartunista e humorista Millôr Fernandes. De modo 

geral, o mensário explora frequentemente as grandes entrevistas e perfis de figuras 

importantes para o contexto histórico em diferentes áreas sempre com um caráter crítico e 

de resistência ou contestação.  

Notabilidade: Presente em 20 das reportagens analisadas. Trata-se da qualidade 

de ser tangível. Traquina se refere a capacidade de um evento de ser observável. Seriam 

registros de notabilidade a quantidade de pessoas, a inversão, anormalidade, a falha, o 

insólito, a escassez ou o excesso. Nesse sentido, esse valor-notícia surge na terceira escala 

como frequente na análise em matérias que denotam uma condição muitas vezes única ou 

não esperada, como o furo de reportagem da edição de número 18, de julho de 1978, 

intitulado “4.682 é o número total de cassados em 13 anos de Revolução”. Aparece 

também no caráter insólito na reportagem “O louco verão de Tramandaí”, da edição de 

número 13, de fevereiro de 1977.  Nela, o destaque está para o caráter da inversão, quando 

o litoral vira a “capital” pela quantidade de pessoas que segue rumo a ele. Há casos de 

notabilidade também referentes às matérias sobre os países vizinhos que também passavam 

por regimes ditatoriais, como a do caso da Argentina. Abordar o contexto de outras 

ditaduras também era um modo de jogar luz sobre a ditadura brasileira.  

Relevância – Presente em 19 das reportagens analisadas. Este valor-notícia está 

ligado ao objetivo de informar ao público o que é importante e que pode impactar mais 

diretamente em sua vida. O Coojornal traz em suas reportagens de capa assuntos que são 

de caráter mais impactante para a população, como é o caso da matéria da edição de 

número 9, referente ao mês de outubro de 1976, intitulada “Ninguém vai ouvir este homem 

outra vez”, sobre um caso de poluição nas águas de Porto Alegre, que tornaria o seu 

consumo inapropriado, podendo causar câncer.  

Tempo – Presente em 16 das reportagens analisadas. O fator tempo pode 

assumir valor de diferentes formas. Pode referir-se a um acontecimento que já virou 

notícia, ou a um novo fato que vem à tona e remonta a história. É o caso da reportagem “O 

Caso Para-Sar - Como era o plano para eliminar comunistas”, da edição número 26, de 

março de 1978. O caso envolvendo um militar que se recusou a liderar seus companheiros 

do Para-Sar – unidade de elite da aeronáutica – em atividades extralegais de terrorismo 
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político em 1968. O assunto havia voltado às discussões públicas em 1978. Outro sentido 

do tempo é quando ele demarca aniversário, ou data específica. Há exemplos no Coojornal 

como o aniversário de morte de Getúlio Vargas, ou o do AI-5. O último sentido do tempo, 

segundo Traquina, seria quando certos assuntos continuam em pauta por um longo período 

e seu impacto a qualquer coisa relacionada será assunto. É o caso da matéria “Pedro Seelig: 

um delegado acima da lei?”, de abril de 1979, na edição de número 40.  

Conflito – Presente em 11 das reportagens analisadas. Este valor-notícia diz 

respeito diretamente a uma violência física ou simbólica. Aparece no Coojornal 

principalmente em reportagens que mostram a violência da ditadura no Brasil e nos países 

da América Latina que também passaram por regime semelhante. Também está presente 

nas matérias que mostram a reação, as guerrilhas que surgiram no Brasil e em países como 

Uruguai. Fica bem evidente na matéria “A guerra do povo da Nicarágua”, de 1978, da 

edição de número 43, de julho de 1979. Há também o conflito simbólico, representado pela 

reportagem sobre a resistência das mães argentinas, intitulada “Las Locas - O comovente 

drama das madres de Plaza de Mayo: nos lenços brancos, o nome dos filhos 

desaparecidos”, de julho de 1980, edição de número 55.  

Infração – Presente em oito das reportagens analisadas. Este valor-notícia está 

ligado à violação e a transgressão de regras. Também conectada ao escândalo como 

acontecimento. Apesar de aparecer pouco, a Infração está presente de forma marcante no 

mensário, no sentido de demonstrar a violência da sociedade brasileira. É o caso da matéria 

“Na terra do cano serrado - Um retrato de Alvorada, a cidade mais violenta do sul do 

Brasil”, da edição de número 63, de maio de 1981. Nela, a reportagem foca na violência 

dos bandidos e da polícia na cidade de Alvorada. A violência aparece também na forma de 

sequestro, no caso do sequestro de um casal uruguaio que aconteceu em Porto Alegre. 

“Sequestro dos uruguaios” é como ficou conhecido o episódio em que militares uruguaios, 

com a colaboração de militares brasileiros, sequestraram de forma clandestina dois 

ativistas uruguaios, Lílian Celiberti e Universindo Dias, e duas crianças em solo 

brasileiro
7
. O Coojornal cobriu de forma ampla. Destaque para a reportagem “Sequestro 

                                                 
7
 Para saber mais, há o livro “Operação Condor: O Sequestro dos Uruguaios”, de Luiz Cláudio Cunha, o 

repórter do Coojornal responsável pela reportagem na época no periódico.   
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dos Uruguaios em Porto Alegre: Um crime contra o Brasil”, de janeiro de 1979, da edição 

de número 37. 

Novidade – Presente em seis das reportagens analisadas. Trata-se do caráter 

óbvio da primeira vez ou da última vez de um acontecimento. O fato que irrompe a 

normalidade. No Coojornal, podemos observar poucas reportagens com o critério da 

novidade, talvez por ser um mensário, com uma carga maior de tempo para refletir sobre 

os assuntos, e não um veículo diário, que em princípio necessita de mais volume de 

notícias e busca o chamado “furo” jornalístico. No entanto, as novidades que aparecem são 

fundamentais para o reconhecimento do jornal, como é o caso da matéria da edição de 

número 34, do mês de novembro de 1978, intitulada “Ex-Tupamaros - Depoimento 

Exclusivo: Acabou a Guerrilha!”. Era a primeira vez que o grupo falava sobre o fim da 

guerrilha que fazia no Uruguai. Aliás, essa matéria chamou a atenção do Serviço Nacional 

de Informação da ditadura brasileira, e o Coojornal entrou pela primeira vez na lista dos 

subversivos. Nesse mesmo sentido, segue a reportagem Os relatórios do exército sobre a 

guerrilha, da edição de número 50, datada do mês de fevereiro de 1980. Tal furo de 

reportagem rendeu mais tarde a prisão de quatro jornalistas do Coojornal. Esse critério de 

noticiabilidade pode não ter sido tão constante, mas o seu sentido foi importante para a 

construção da imagem do jornal.  

Morte – Presente em uma das reportagens analisadas. Um valor-notícia apenas 

por si, a morte quase não tem espaço nas reportagens de capa do Coojornal. A exceção é a 

morte de João Goulart, o Jango, que morreu em dezembro de 1976. A importância do ex-

presidente é grande, ainda mais dentro do contexto de resistência à ditadura, visto que ele 

foi deposto pelo golpe militar de 1964, liderado pelo alto escalão do exército. O mensário, 

então, dedicou bom destaque na capa e várias páginas dentro do jornal para contar a 

trajetória do ex-presidente, entrevistando familiares, amigos e antigos aliados políticos. 

5. Temas 

Ao nos debruçarmos para identificar as temáticas mais presentes no corpus de 74 

reportagens oriundas das chamadas de capa, chegamos a um montante de 12 áreas, que 

englobam: Política, Jornalismo, Cultura, Religião, Censura, Economia, Meio Ambiente, 

Polícia, Esporte, Humor, Comportamento e Publicidade. 
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Política – O cunho político é o que move a maioria das manchetes do Coojornal. 

Está presente em 44 reportagens analisadas. Trata-se, sobretudo, de um periódico que 

remonta a trajetória de acontecimentos da Ditadura Militar, quase que no mesmo 

momento em que aconteciam. Isto é, em pleno regime de exceção, o mensário apostava 

em grandes reportagens que traziam documentos inéditos da guerrilha brasileira contra 

o regime, ou que tentava clarear histórias abafadas pelos censores e ditadores da época. 

Desse modo, há um forte sentido de memória e de resistência nas reportagens que 

abordam a temática política. Por exemplo, a matéria “O sequestro - pela primeira vez 

toda a história do sequestro do Caravelle da Cruzeiro em 70”, da edição de número 33, 

do mês de outubro de 1978, aponta essa ideia de explicitar pela primeira vez uma 

história ofuscada na época em que aconteceu, apenas alguns anos antes.  

Na linha da resistência, muito se abordou a guerrilha tanto no Brasil como em 

países vizinhos, como o Uruguai, Argentina, Bolívia e Paraguai. A luta pelo direito à 

democracia era uma constante e um problema que unia boa parte da América Latina. O 

Coojornal entendia e procurava retratar em reportagens especiais o que acontecia nesses 

países. Em tempos de quase fim do regime militar, já no início da década de oitenta, 

muito se debatia sobre eleições e o periódico trazia frequentemente entrevistas e perfis 

com políticos do MDB. Ao longo da trajetória do jornal, figuras importantes para a 

política do Rio Grande do Sul e do Brasil apareceram em suas páginas, tais como 

Getúlio Vargas, João Goulart e Brizola - este entrevistado em mais de uma ocasião. Um 

dos destaques nessa linha política e que trazia assuntos mais progressistas para a época é 

a edição que trazia entrevistas com os candidatos ao governo do Estado para a eleição 

de 1982, “O que Simon, Jair, Collares e Olívio pensam sobre Deus, Homossexualismo, 

maconha e aborto - SIMON: É hora da frente!”, de novembro de 1982, edição de 

número 77.  

Outro ponto que o jornal por vezes trazia em questão era a luta por terras, um 

assunto essencialmente político – a questão indígena é abordada, assim como também a 

dos colonos gaúchos que estavam migrando para outros Estados. Os trabalhadores e o 

sindicalismo surgiram principalmente na questão da criação do partido dos 

trabalhadores, entrevista com Lula e toda a questão das importantes greves do ABC 

Paulista.   
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Jornalismo – É o tema dominante nas primeiras oito manchetes do Coojornal, 

quando o formato ainda era o de boletim, e circulava principalmente para os associados, 

em faculdades de jornalismo, agências de publicidade e em redações de jornal. Logo, os 

temas abordavam principalmente, sempre de modo crítico, o fazer jornalístico nas 

empresas de jornalismo e nos jornais de Porto Alegre, a questão do ensino do 

fotojornalismo, da ética dos jornalistas e o surgimento de novos jornais alternativos, 

assim como as novidades sobre a Cooperativa dos Jornalistas, e dos seus produtos 

terceirizados, que ajudavam a manter o trabalho dos jornalistas e a imprimir o então 

boletim do Coojornal – que, um ano depois, se tornaria o mensário. Entre as matérias de 

destaque está a da segunda edição, da primeira quinzena de dezembro de 1975, 

intitulada “Os salários estão caindo e não há vagas. Esta a situação em Porto Alegre”, 

sobre o mercado de trabalho para os jornalistas na capital do Rio Grande do Sul.   

Cultura – Presente em cinco reportagens oriundas das manchetes das capas, a 

Cultura não é uma das áreas mais exploradas pelo Coojornal. Quando aparece em 

destaque é devido a uma grande entrevista com expoentes, principalmente na área da 

música, como Elis Regina, Chico Buarque e Caetano Veloso. E o caráter das entrevistas 

também sempre caminha para o lado político, trazendo questões relativas ao período 

ditatorial, a falta da liberdade de imprensa, e a volta da democracia. A entrevista com 

Elis Regina já deixa isso evidenciado em seu título: “Elis conta um segredo (a prensa 

que levou para fazer propaganda do governo)”, da edição de número 46, do mês de 

outubro de 1979. A entrevista com Chico Buarque também deixa claro o momento 

complicado em que viviam já na manchete: “Chico Buarque: “A coisa tá preta mesmo”, 

de junho de 1977, edição de número 17. Apesar disso, é claro, o trabalho de ambos 

como compositores e questões relativas ao âmbito musical também aparecem, mas 

nunca ganham o destaque.  

Religião – A religião aparece com foco em três edições do periódico, sempre no 

sentido de trazer agentes importantes da área e com enfoque no campo político, através 

de uma perspectiva crítica à ditadura militar. A entrevista com Frei Beto, de junho de 

1979, edição de número 42, é bem elucidativa, pois evidencia o trabalho de base feito 

pela Igreja. O título também já deixa bem claro o norte da matéria: “Sensacional 

entrevista com Frei Beto - O povo na roça de Deus - O que são e como funcionam as 
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800 mil comunidades de base - A igreja lendo Marx”. Ainda há também duas 

entrevistas com cardeais do Rio Grande do Sul, sempre ligando às suas ideias a 

pensamentos políticos. 

Censura – Aparece em apenas três edições como destaque, mas são importantes 

no sentido de que evidenciam as perseguições que o Coojornal sofreu. As edições 65, 

de julho de 1981, e 78, de 1983 (a última a ser lançada) são referentes à prisão de 

jornalistas do mensário após o julgamento pela divulgação de informações confidenciais 

do exército brasileiro sobre as práticas contra a guerrilha no início da década de 70. A 

última edição, inclusive, é um especial apenas sobre esse fato, sendo também uma 

grande despedida do periódico, dando como última mensagem a importância da 

liberdade de imprensa.  

Economia – O tema aparece em três edições, já no período final do jornal. 

Sempre com foco nas condições sociais do Brasil, o que pode ser percebido na 

reportagem “O exército de 25 milhões - A situação do menor brasileiro, uma vergonha 

nacional”, da edição de número 61, do mês de janeiro de 1981.  A reportagem traz o 

aumento do desemprego e a falta de perspectiva para os jovens do País. A matéria “A 

nova favela brasileira” aborda as condições sociais, agora também jogando luz sobre a 

falta de planejamento e urbanismo na construção de casas populares.  

Outros Temas – As outras seis áreas que aparecem em menor número são: 

Meio ambiente, Polícia, Esporte, Humor, Comportamento e Publicidade. O meio 

ambiente nas duas vezes que aparece está relacionado à questão da poluição de rios do 

Rio Grande do Sul. As questões de Polícia envolvem crimes violentos, como a onda de 

assassinatos na cidade de Alvorada e também o mistério do assassinato do caso 

Kliemann – a reportagem reconstitui passo a passo o que aconteceu na época a partir de 

vários depoimentos, que evidenciam o forte caráter político envolvido
8
. O esporte nas 

duas vezes que aparece está ligado ao futebol. Na primeira o destaque é o time vencedor 

do Internacional e na segunda é sobre a Copa do Mundo de 1982, e relaciona com o 

Monopólio da TV Globo sobre a transmissão. Com apenas uma menção, o Humor como 

                                                 
8
 Trata-se do assassinato nunca resolvido, no inverno de 1962, em Porto Alegre, de Margit Kliemann,esposa do 

deputado estadual Euclydes Kliemann. Na época, levou a sociedade gaúcha ao desatino coletivo. A reação foi 

alimentada pela irresponsabilidade e sensacionalismo dos jornais locais. 
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tema está ligado à uma edição especial do Coojornal, em que cartunistas e humoristas 

dedicaram-se a fazer humor tendo os costumes dos gaúchos como ponto de partida. A 

matéria sobre comportamento é sobre a maconha, e data de dezembro de 1980, na 

edição de número 60. Trata-se de uma de uma ampla reportagem que aborda o uso da 

maconha nos vários ambientes da sociedade e suas implicações legais, políticas e 

medicinais. A publicidade é também lembrada logo entre as primeiras edições.   

6. Considerações Finais  

 Ao término das leituras do corpus composto pelas 74 reportagens oriundas das 

manchetes do Coojornal, é interessante constatar a biblioteca de memória de uma época 

de opressão e de resistência brasileira que reside nessas páginas. É coerente, então, que 

a análise a partir da leitura evidencie que o grande tema do jornal é a política. Tratando 

assuntos marcantes para o regime ditatorial praticamente na mesma época em que 

aconteciam, e desse modo constituindo uma memória importante sobre aquele período 

histórico brasileiro.   

Os critérios de noticiabilidade conversam com essa ideia, pois evidenciam que 

muitos dos agentes políticos decisivos ganhavam destaque nas páginas do periódico, 

tanto os políticos que desejavam a volta da democracia, como os generais, mas sempre 

com o olhar crítico da publicação. Aliás, um olhar crítico sobre a imprensa permeia 

também o Coojornal, uma vez que é o objeto principal e de mais destaque de uma 

Cooperativa formada por jornalistas. Não é à toa que o jornalismo é a segunda temática 

que mais aparece no levantamento, problematizando-se o mercado de comunicação em 

Porto Alegre, o ensino das faculdades de jornalismo e, mais tarde, a censura que o 

próprio periódico sofreria por parte da ditadura militar. 

O Coojornal, então, contava e refletia sobre a história recente do País que se 

mantinha oculta em função da censura oficial por parte da Ditadura. Políticos 

perseguidos queriam falar, e o jornal dava espaço, a partir do seu critério de escolher a 

afronta e a oposição ao governo militar como notícia. E, desse modo, também marcando 

a política como tema principal de suas páginas. A seleção desses entrevistados recai 

sobre aqueles temas que foram silenciados, ocultados, excluídos das páginas dos jornais 

da chamada grande imprensa.  



 

 

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

 

15 

 

Revisitar a atuação desses jornalistas durante a ditadura militar, que apesar de 

todas as dificuldades, continuaram investindo em reportagens investigativas políticas e 

de denúncia, é também uma tentativa de manter viva a memória para que os erros do 

passado não se repitam. Tanto a experiência de descobrir e discutir os principais temas e 

periódico Coojornal são inspiradores para o jornalismo contemporâneo. Desse modo, 

um próximo passo da pesquisa é realizar uma análise qualitativa das reportagens 

selecionadas e, depois, partir para a história oral, entrevistando os jornalistas 

responsáveis pelo mensário. E, assim, compreender mais profundamente aspectos da 

publicação. 
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