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RESUMO 
 Ressignificando o contexto histórico do golpe militar, o presente artigo apresenta a 

análise das crônicas de Cosette de Alencar publicadas na coluna “Canto de Página”, no 
jornal “Diário Mercantil”, em Juiz de Fora, em dois momentos decisivos dos primeiros 
anos do golpe: a tomada de poder pelos militares em 1964 e a sucessão do presidente 
ditador em 1967. Este artigo expõe os resultados obtidos em pesquisa desenvolvida na 
Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. O artigo possui 
como objetivo detectar de que forma o gênero crônica, potencial formador de opinião, 
atuou nas páginas do “Diário Mercantil” neste momento turbulento da história. Trata-se 
da rememoração do golpe refletindo a mudança na postura da cronista em sua coluna, 
ao mesmo tempo em que fazemos um exercício de releitura dessas narrativas.  
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Introdução 
 

A proposta deste artigo é analisar a coluna “Canto de Página”, de Cosette de 
Alencar, no “Diário Mercantil”, principal jornal da cidade de Juiz de Fora, em Minas 
Gerais, em dois momentos marcantes da ditadura militar: a deflagração do golpe em 
1964 e a sucessão dos presidentes ditadores em 1967. A análise pretende observar como 
a coluna se posicionou frente ao que estava acontecendo no país e detectar as mudanças 
de temáticas e postura da cronista. 

Tendo como foco a análise das crônicas da autora como narrativas midiáticas e 
de produção de sentido sobre o cotidiano da sociedade ao longo das décadas, este 
trabalho se ancorou também na conceituação de Motta (2013) considerando a crônica 
uma narrativa jornalística como ato de fala em um contexto que não deve ser ignorado. 
                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 1 – Jornalismo do XXII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, 
realizado de 22 a 24 de junho de 2017. 
 2 Mestranda em Cultura, Narrativas e Produção de Sentido pelo programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, integrante do grupo de pesquisa Mídia e Literatura, email: 
marcelatoledo.jf@gmail.com. 
 3 Mestre em Comunicação e Cultura e doutora em Ciência da Literatura. Professora adjunta da Faculdade de 
Comunicação da UFJF, professora permanente do PPGCOM/UFJF, líder do grupo de pesquisa Mídia e 
Literatura/UFJF, e-mail: cthomereis@gmail.com. 
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Considerado um gênero que transita entre o jornalismo e a literatura, a crônica 
publicada nos jornais exibe registros do cotidiano, resgatando detalhes que muitas vezes 
perderam espaço no noticiário, mas que dialogam com cada período histórico. Levando 
em conta o período da ditadura militar identificamos a força da crônica como formadora 
de opinião e o vínculo que esse gênero apresenta com a linha editorial dos jornais. 

 
A crônica na fronteira do jornalismo e literatura 
 

A crônica é um gênero difícil de ser definido, por ser considerado tanto 
jornalístico quanto literário. Ele está localizado na fronteira entre esses dois campos, 
podendo atuar em ambos os lados e, com isso, vai se adequando de acordo com o meio. 
Podemos considerá-la como um gênero híbrido: ora jornalismo, ora literatura, ora as 
duas coisas. 

Ao tratar da crônica como gênero literário, o crítico Antônio Candido (1992) 
afirma que “a crônica é um gênero menor” (CANDIDO, 1992, p.13). E, justamente por 
ser “menor”, ela se aproxima do leitor, defende o teórico. E ao definir o gênero, 
Candido (1992) apresenta uma variedade dos tipos de crônica existentes, sendo eles 
caracterizados por: diálogos entre personagens, fatos vividos pelo autor, fatos noticiados 
pela imprensa ou narrativa mais ficcional. 

O tipo diálogos entre personagens “evidencia de forma bem marcada o tom de 
conversa, a carga de oralidade do texto que está sendo interpretado” (THOMÉ, 2012, 
p.105). Como o próprio nome diz, fatos vividos pelo autor refletem a relação do 
cotidiano do autor na própria crônica, de alguma forma. O fato noticiado pela imprensa 
em uma crônica permite “fazer referência a algo noticiado, resgatar algum assunto que 
não teve espaço nos jornais, contar uma história, apresentar um olhar sobre algum 
aspecto da vida” (THOMÉ, 2012, p.110). Por fim, a narrativa mais ficcional é aquela 
criada pelo cronista, como quem conta uma história, que pode ser inventada, mesmo que 
ambientada em um contexto familiar ao leitor, “com aqueles rastros de cotidiano, 
próprios da crônica” (THOMÉ, 2012, p.113). 

Outra contribuição para a definição do gênero é a do teórico Luiz Beltrão 
(1980), que trata a crônica como gênero jornalístico opinativo, além de apresentar as 
classificações e estruturas da crônica. Beltrão acredita que a crônica “é a forma de 
expressão do jornalista/escritor para transmitir ao leitor seu juízo sobre fatos, ideias e 
estados psicológicos e coletivos.” (BELTRÃO, 1980, p.66). 
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A crônica é, portanto, gênero jornalístico e também literário, com forte 
potencial formador de opinião, podendo ou não estar vinculada ao noticiário do jornal. 
Nos termos de Motta (2013), é narrativa e, portanto, não pode ser analisada 
independente do contexto nem do modo de produção. Como narrativa jornalística, 
carrega o ponto de vista do autor, suas vivências e intenções. 

 
As narrativas só existem em contexto e, para cumprir certas finalidades 
situacionais, sociais e culturais, não podem nunca ser analisadas isoladamente, 
sob pena de perderem o seu objetivo determinante. As narrativas são dispositivos 
argumentativos produtores de significados e sua estruturação na forma de relatos 
obedece a interesses do narrador (individual ou institucional) em uma relação 
direta com o seu interlocutor, o destinatário ou audiência. (...) É impossível 
desconsiderar as manobras e artimanhas discursivas decorrentes das intenções do 
autor/narrador na análise, sejam elas conscientes ou inconscientes. (MOTTA, 
2013, p.120-121). 
 

Seguindo a trilha de Motta, não existe narrativa isenta do repertório nem do 
autor nem do receptor. Quando se trata de crônica, o olhar do autor está no próprio 
contrato de leitura. Além de sua notável subjetividade, a crônica carrega também uma 
memória do seu tempo, como podemos perceber nas crônicas de Cosette de Alencar.  
 
Cosette de Alencar 
 

Cosette carregava um sobrenome que vinha sendo dedicado notoriamente às 
letras brasileiras. Filha do renomado escritor e membro da Academia Mineira de Letras, 
Gilberto de Alencar, Cosette foi uma cronista consagrada em Juiz de Fora, com a 
responsabilidade de “manter ativo e altivo o sobrenome Alencar no mundo das letras”. 
(ROSA, 2015, p.192)4. 

Nascida em 18 de janeiro de 1918, em Juiz de Fora/MG, Cosette conquistou 
amplo espaço na imprensa juiz-forana, com um grande número de publicações. Iniciou 
seus estudos no Grupo Delfim Moreira, em seguida cursou magistério e lecionou na 
Escola Normal de Juiz de Fora, atual Instituto Estadual de Educação. Passou do 
magistério à administração pública, sendo nomeada em 1964, pelo governador 
Magalhães Pinto, ao cargo de Assistente da Comissão de Planejamento na Secretaria de 
Educação do Estado de Minas Gerais, o qual veio a se aposentar no ano de 1969.  
                                                 
4 Rita de Cássia Vianna Rosa contribui com o capítulo 7 “A modernidade na pena de uma literata juiz-forana (1939 a 

1973)” no livro Os Intelectuais e a Imprensa, Rio de Janeiro, 2015. O livro representa o terceiro volume de 
coletâneas que reuniu os resultados de pesquisas desenvolvidas pelos integrantes do Gepisp (Grupo de Estudos e 
Pesquisas Intelectuais, Sociedade e Política) e especialistas convidados. O livro foi publicado pela Editora Mauad e 
contou com a organização de Magali Gouveia Engel, Flavia Fernandes de Souza e Natalia de Santanna Guerellus. 
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Paralelamente a esses cargos, Cosette também colaborava com publicações 
para o jornal “Diário Mercantil”, ao qual veio a se vincular profissionalmente em junho 
de 1961, quando este já havia sido incorporado aos “Diários Associados”, de Assis 
Chateaubriand. Além de Juiz de Fora, a literata também chegou colaborar para jornais 
do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São João Del Rey.  

Sua atuação nos periódicos de Juiz de Fora foi bastante significativa. A 
cronista escreveu para “O Pharol”, “Jornal do Comércio”, “Gazeta Comercial” e no 
“Diário Mercantil”, de 1939 até 1973. 

A segunda coluna mais duradoura da cronista foi o “Canto de Página”, 
circulando durante treze anos no “DM”. Geralmente a coluna era publicada no canto 
superior direito da página 2 do jornal, tendo migrado também para outras páginas em 
determinados momentos. 

Apesar de muitas de suas crônicas no “Diário Mercantil” terem refletido um 
caráter conservador, sobretudo no ano do golpe militar, Cosette teve também como 
marca uma preocupação com questões sociais, atenta ao cotidiano de seus leitores. 
 
O Jornal Diário Mercantil 
 

Fundado por Antônio Carlos de Andrada e João Penido Filho em 23 de janeiro 
de 1912, o jornal “Diário Mercantil” representou os interesses da elite de Juiz de Fora 
com seu perfil conservador. Em seus 71 anos de circulação, o jornal também ficou 
marcado pelo seu nítido apoio ao regime militar que estava sendo instaurado em 1964, 
dando grande espaço para as matérias de interesse da ditadura militar. 

Em 1932, o “Diário Mercantil” foi vendido aos “Diários Associados”, de Assis 
Chateaubriand. Nove anos depois, a edição vespertina do “Diário Mercantil” se 
converteu no “Diário da Tarde”, de caráter mais popular. Com isso, o “DM” passou 
para apenas circulação matutina, de terça a domingo, com seis páginas (a partir de 1968 
o jornal passou a ter oito páginas). 

Com a vinculação aos “Diários Associados”, as matérias sobre a política 
nacional passaram a ser orientadas pela rede, ao contrário da política local, que 
continuou a ser produzida pelo “DM”. O jornal de Chatô manteve a hegemonia em Juiz 
de Fora. 

A década de 60 no “Diário Mercantil” reforçou ainda mais o seu caráter 
liberal-conservador com a deflagração do golpe militar em 64. Juiz de Fora, por sua vez, 
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ficou conhecida como a “Capital Revolucionária”, termo que se deu devido à 
participação direta da cidade de Juiz de Fora na deflagração do movimento da ditadura, 
tendo em vista que da cidade partiram as tropas militares rumo ao Rio de Janeiro. 

A cobertura dos acontecimentos políticos durante o período inicial da ditadura 
militar, no “Diário Mercantil”, se mostrou totalmente favorável ao golpe. Nessa época, 
as questões políticas locais diminuíram, dando lugar a discursos em apoio ao novo 
regime militar que se instaurava no país. 

A importância do estudo do “Diário Mercantil” nesse contexto político se dá a 
partir do fato de que esse jornal era o principal veículo noticioso da cidade de onde 
partiu o golpe militar de 1964. Comandados pelo general Olympio Mourão Filho, 
soldados marcharam da 4ª Divisão de Infantaria do Exército de Juiz de Fora em direção 
à cidade do Rio de Janeiro para a deflagração do golpe.  

 
Em 1965, a cobertura política do Diário Mercantil se caracterizava pela 
permanente associação do conteúdo jornalístico à opinião explícita – inclusive 
com soluções textuais visivelmente bajulatórias ao recém-instalado regime 
militar. Nesse período, Juiz de Fora era tratada como a “Capital Revolucionária”, 
ao mesmo tempo em que a cobertura política local era negligenciada nas escolhas 
editoriais do jornal. (LEAL, 2008, p. 13). 

 
O “Diário Mercantil” se manifestou a favor de uma tomada de atitude pelos 

militares para impedir as reformas que Jango pretendia realizar. Contudo, foi com os 
militares que os “Diários Associados” mais se afligiram.  

Os desentendimentos entre Chateaubriand e os generais se intensificaram em 
junho de 1965, diante da vista grossa que os militares fariam para ajuda financeira que o 
grupo norte-americano Time Life deu à TV Globo (MORAIS, 1995, p. 665). Além 
disso, em 1966 a concorrente direta da TV Tupi – pertencente aos “Diários Associados” 
– adicionou à sua grade de programação a nova conquista: o telejornal Repórter Esso 
(1952-1970), abalando financeiramente a rede dos “Diários Associados”, “uma vez que, 
por efeito manada, agências de publicidade norte-americanas também deslocaram seus 
anúncios para veículos correntes” (THOMÉ, REIS e VALLADARES, 2015).  

 Com o descontentamento de Chateaubriand ao aporte financeiro a 
concorrentes, as páginas do “Diário Mercantil” publicaram o artigo “Administrador de 
Cemitérios”, assinado por Chatô, em 18 de março de 1967. Este artigo também foi 
publicado na íntegra nos periódicos “Gazeta Mercantil”, no dia 18 de março, e em “O 
Jornal”, no dia 15 de março (THOMÉ, REIS e VALLADARES, 2015).  
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Nessa época, Chateaubriand já estava doente, com problemas de saúde 
resultantes de uma trombose manifestada em fevereiro de 1960, mas isso não o impediu 
de publicar o artigo em que descrevia Castelo Branco como “defunto grosso e feio”5. 
Ainda nesta publicação, Chatô faz referência ao episódio da Time Life associando-a a 
um Cavalo de Tróia brasileiro. Suas alfinetadas não pararam por aí: sobre o legado que 
Castelo Branco deixou antes de sair do poder, nesse mesmo ano de 67, Assis 
Chateaubriand destaca:  

 
Dois vácuos: interno e externo. Lá fora matou a confiança no País por uma alarve 
estatização. (...) Não há nem tem havido investimentos privados, e estes traduzem 
o padrão da confiança exterior num Estado e seu governo. É fato que se tentaram 
reformas estruturais. Todos ficaram no papel. (...) O nôvo govêrno recebe o país 
das mãos do outro, que exauriu o mercado interno, e pôs em fuga o externo, por 
se vê diante de uma nação, cujo governo infligiu à sua gente os piores vexames, 
sem contudo defender a moeda, cada vez mais aviltada. (DIÁRIO MERCANTIL, 
trecho do artigo “Administrador de Cemitérios”, de Assis Chateaubriand, 
18/3/67).  

Os anos de repressão dali em diante passariam a ter uma abordagem diferente 
daquela presenciada no início do golpe, principalmente na coluna “Canto de Página”, da 
cronista Cosette de Alencar, no jornal “Diário Mercantil”.  
 
A coluna Canto de Página atuante como formadora de opinião 
 

A importância da coluna “Canto de Página” de Cosette de Alencar se dá pelo 
fato da mesma se comportar como formadora de opinião dentro do “Diário Mercantil”. 
As crônicas de Cosette representam papel significativo principalmente no contexto 
histórico do golpe. 

Com início em 1960, a “Canto de Página” foi uma coluna importante no 
“Diário Mercantil”, em que Cosette de Alencar apresentava crônicas diárias que 
acompanhavam a temática do cenário atual. Cosette se importava em escrever sempre 
sobre assuntos relevantes e referentes ao que estava acontecendo no momento sendo, 
portanto, uma cronista que buscava, nos fatos noticiados na imprensa, matéria prima 
para seus textos.  

Diferente do caráter mais cultural e literário encontrado em suas outras duas 
colunas ativas também no período do golpe, “Rodapé Dominical” e “Livros e Letras”, a 
“Canto de Página” carregava em sua essência a temática política – não é à toa que a 
                                                 
5 Retirado do artigo “Administrador de Cemitérios”, publicado no Diário Mercantil, em 18 de março de 1967. 
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coluna era publicada na página 2 do jornal, espaço destinado às matérias de caráter 
político. 

Como dito anteriormente, Cosette de Alencar refletia a linha editorial do 
“Diário Mercantil” em suas crônicas. A literata apresentou momentos distintos do seu 
cronismo na época da ditadura: a clara oposição ao governo democrático de João 
Goulart em 1964, que resultou na deposição do presidente com a ascensão dos militares, 
e três anos mais tarde, se opondo ao governo militar que anteriormente havia defendido.  

Para detectar as fases de Cosette é preciso exemplificar o decorrer dessa 
mudança de posição e observar como o cenário político que o Brasil estava vivenciando 
adentrou às suas crônicas.  

A análise da narrativa de Cosette levará em conta o contexto histórico daquele 
momento, um cenário político conturbado, retratado pela cronista em textos carregados 
de metáforas e referências que precisaram ser pesquisadas.  

A crônica escrita na véspera do golpe e publicada no dia 1º de abril de 1964, 
data da tomada de poder pelos militares e deposição do presidente João Goulart, foi 
intitulada “S. Exa., O Povo”. Nela, claramente notamos o ódio ao governo de Goulart, 
que contextualizou um período em que a crise econômica, a inflação e a instabilidade 
política se propagavam no país. Cosette rotula o governo Jango como “medíocre” 
apontando as reformas que haviam sido prometidas e não se efetivaram.  

 
Virou e mexeu, prometeu muito, mas a verdade que não soube deter a inflação, 
único e verdadeiro flagelo nacional. Apregoou reformas mas não as realizou, 
afirmando que precisa, primeiro, alterar a Constituição. (DIÁRIO MERCANTIL, 
trecho da crônica “S. Exa., O Povo”, de Cosette de Alencar,1/4/64).  

Ainda nesse texto, Cosette chegou a comparar Goulart a uma “louça fina que as 
donas de casa gostam de ter em seus armários, embora saibam que jamais terão 
oportunidade de usá-la”. Em seguida, acrescenta que os eleitores não imaginavam que 
Jango chegaria realmente a assumir a presidência algum dia, não esperavam pela 
“loucura do homem da vassoura”. Nesta expressão Cosette relembra o episódio da 
renúncia abrupta de Jânio Quadros à presidência do Brasil, e a palavra “vassoura” 
retoma ao símbolo de sua campanha. Jânio Quadros prometera ao povo varrer a 
corrupção que se expandia no país. A renúncia de Jânio Quadros foi citada também em 
outro momento nessa crônica, quando Cosette comenta que João Goulart não foi 
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escolhido para assumir a presidência, mas sim Jânio Quadros que “deu rasteira a seis 
milhões de ingênuos eleitores, que nele acreditavam de modo total”. 

Chegando ao final da crônica, Cosette indaga um possível comunismo de 
Jango: “é de fato, o doutor Goulart um declarado simpatizante do credo vermelho? 
Deseja ele, realmente, comunizar o País?”.  

A crônica “Crises” foi publicada um dia depois da recém tomada de poder 
pelos militares, e fala das crises consideradas rotineiras naquele contexto, o que 
demonstra a incerteza com o que sucederia ao golpe: resolveria realmente algo ou seria 
só mais uma crise passageira?  

 
Superada a última crise, tornamos a posição que se tornou habitual ao País: 
esperar a crise próxima (...). É verdade que estas crises, assim frequentes, 
perderam por inteiro seu sabor, embora não tenham perdido sua malignidade. 
Acarretam prejuízos, entravam o progresso nacional, mas tornaram-se rotineiras. 
(DIÁRIO MERCANTIL, trecho da crônica “Crises”, de Cosette de Alencar, 
2/4/64).  

Na sexta-feira, dia 3 de abril de 1964, saiu a publicação de mais uma crônica 
que deu voz aos golpistas, de acordo com a linha editorial de Chatô favorável ao regime 
militar em 64. Intitulada “Presença de Minas”, a crônica ao mesmo tempo em que expõe 
a dúvida presente sobre os possíveis desdobramentos da atual conjuntura política, 
também enaltece Minas Gerais, como o estado que teria exercido papel importante 
nesse período de detenção do poder pelos militares.  

 
Dê no que der tudo isso, é certo que a História irá registrar mais esta página 
gloriosa para nossa província, de onde, ainda uma vez sai o grito de alarme ante a 
liberdade ameaçada. (DIÁRIO MERCANTIL, trecho da crônica “Presença de 
Minas”, de Cosette de Alencar, 3/4/64). 

 
Cosette sente-se orgulhosa, nesse momento, da atuação de seu Estado e elogia, 

ao final da crônica, o governador de Minas, Magalhães Pinto, que “não parou de 
surpreender o País, embora desta vez tenha, de fato, causado impacto”. 

A tomada de poder dos militares estava sendo vista como uma “vitória da 
democracia” e dessa forma foi retratada na coluna “Canto de Página” na edição 
referente aos dias 5 e 6 de abril de 646. Sob o título “Inteligência”, a crônica fez menção 

                                                 
6 O Diário Mercantil não circulava às segundas-feiras, com isso, a suas edições eram publicadas junto com as de 

domingo. 
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dessa palavra à população brasileira que apoiou a intervenção militar e marchava em 
vários cantos do país em nome da “família, com Deus e pela liberdade”. 

 
Está ganha, agora, a batalha da democracia. Parece que ainda não foi ganha a 
guerra da democracia, e isto serão outros quinhentos mil réis (...). Os soldados 
cumpriram sua parte, e a cumpriram bem como todos vimos – e como verá o 
mundo inteiro. (DIÁRIO MERCANTIL, trecho da crônica “Inteligência”, de 
Cosette de Alencar, 5 e 6/4/64). 

 
Cosette ainda engrandece o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto e o 

general comandante da 4ª Região Militar, Olympio Mourão Filho, pela participação 
ativa na deflagração do golpe. Segundo palavras da cronista em “Inteligência”, os dois 
“entraram para a História do Brasil de modo bastante honroso para ambos. E igualmente 
honroso para Minas Gerais, a que serviram nobre e corajosamente”. 

Diante de toda essa simpatia com a consolidação do golpe, não era de se 
esperar que três anos mais tarde esse cenário de apoio viria a ser completamente 
inverso. 

A partir do dia 14 de março de 1967 a coluna “Canto de Página” se ausenta do 
jornal devido ao adoecimento e respectivo falecimento, no dia 24 de março, de Sofia de 
Alencar, mãe de Cosette. A cronista retorna com suas publicações no periódico em uma 
quinta-feira, dia 30 de março, com a crônica intitulada “Lição”. 

Em um contexto de perda e luto, a crônica que marca o retorno da literata no 
“DM” aborda esse momento difícil o qual passava com a morte da mãe. “Vi apagar-se, 
a meu lado, a chama de uma vida que, por assim dizer, de minha própria vida se 
alimentava”, palavras de Cosette na crônica “Lição”.  

Cosette só viria a repercurtir o artigo “Administrador de Cemitérios”, em sua 
terceira crônica após seu retorno ao jornal. Com o título “Crença”, na edição de 1º de 
abril de 67, a cronista aborda logo de início a inflação desenfreada no governo de 
Castelo Branco e que se manteve na sucessão do governo Costa e Silva.  

 
Sai Marechal, entra Marechal, a inflação continua. A única novidade que eu 
encontrei depois de duas semanas de hospital foi mesmo o aumento geral nos 
preços das utilidades essenciais da vida. (...) Enquanto se espera, tudo continua a 
subir de preço e não há dia em que a imprensa não veicule novas ascenções dêste 
tipo. (DIÁRIO MERCANTIL, trecho da crônica “Crença”, de Cosette de 
Alencar, 1/4/67). 

 
Cosette ainda corrobora com a indignação de uma parcela da sociedade durante 

a gestão dos militares. “Como é que os governantes esperam do povo outra coisa que 
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não seja a irritada apatia em que está mergulhado? Como é que o povo pode outra coisa 
sentir?” (DM, trecho da crônica “Crença”, de Cosette de Alencar, 1/4/67). 

Ainda em “Crença”, Cosette transmite a desesperança no governo através de 
suas palavras, ao idealizar uma pátria salva em um cenário em que Costa e Silva “saísse 
um novo Floriano” e logo em seguida descartar a hipótese como sendo improvável de 
acontecer, visto ser mais fácil “um cavalo voar do que nos apareça uma nova brasa 
florianesca capaz de incendiar o lixo nacional acumulado há quase quarenta anos”7. 

 
Cabe destacar a ironia fina da comparação, uma vez que o gaúcho Costa e Silva 
já era conhecido por sua paixão pelas corridas de cavalo, sendo a expressão 
cavalo voador jargão popular entre os amantes desse esporte. O tom de 
desesperança se manteria até o final da crônica, em um encerramento que 
evidencia a habilidade da cronista ao narrar histórias. (THOMÉ, REIS e 
VALLADARES, 2015, p.7). 

 
A sua próxima crônica datada em 02 e 03 de abril e intitulada “Populorum 

Progressio” viria novamente na defesa do povo e contra o regime instaurado. Com a 
classe média afetada pela crescente inflação e em decorrência disso um alto custo de 
vida difícil de se manter, Cosette afirma: “Não pode existir vida normal numa 
democracia de que se alijou a classe média: é ela o verdadeiro pulmão nacional. Ou lhe 
darão oxigênio ou o país perece”8. 

Na quarta-feira, dia 5 de abril de 1967, Cosette ataca ainda mais diretamente o 
governo dos generais fazendo, ao mesmo tempo, um certo apelo pela redemocratização 
do Brasil. A cronista que antes fora responsável por um apoio incondicional à tomada 
de poder dos militares, agora se posicionava totalmente contra o novo regime. Mudança 
esta que ficou evidente e nos faz pensar ter sido espelhada na publicação do artigo de 
Assis Chateaubriand. 

 
No mais, tem aquela afirmativa presidencial de que estamos em regime 
democrático e nele sempre estivemos, apesar de algumas suspeitas em contrário. 
Dir-se-ia que afirmativa transcende, mas eu não acho. Que significa isto? Que 
diferença faz o nome do regime sob o qual vivemos. O que não se pode negar é 
que o povo, seja democrático ou não o regime do país, está no último furo de sua 
resistência. (DIÁRIO MERCANTIL, trecho da crônica “Demagógico”, de 
Cosette de Alencar, 5/4/67).  

Ainda em “Demagógico”, ao citar a expressão “morrer de fome” a cronista não 
se refere apenas à carência de alimentos. Aqui, “a fome dos que não comem quando 
                                                 
7 Trecho da crônica “Crença”, de Cosette de Alencar, no Diário Mercantil em 01 de abril de 1967. 8 Trecho da crônica “Populorum Progressio”, de Cosette de Alencar, no Diário Mercantil em 02 e 03 de abril de 1967. 
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precisam comer” faz alusão à ausência das eleições democráticas de novos governantes 
para o país, escolhidas pelo voto popular, e não sendo imposto aos cidadãos – realidade 
presente naquela época, com a imposição dos militares.  

 “Nossa Capital”, publicada em 23 e 24 de abril de 1967, reforça o 
descontentamento com o regime militar no cronismo de Cosette. Nesta crônica, ela 
critica que, mesmo com a mudança de cargos dos ministros e a troca do “time” de 
Castelo Branco para o de Costa e Silva, o país continuava deplorável sob a liderança 
militar. 

 
No mais, se tudo não está igual, está bastante parecido. Ainda não houve tempo 
para substancial modificação? Pode ser. Mas um governo como este, dono e 
senhor de seu nariz tanto quanto dos narizes de oitenta milhões de concidadãos, 
se quiser mesmo, muda o disco em vinte e quatro horas. (DIÁRIO MERCANTIL, 
trecho da crônica “Nossa Capital”, de Cosette de Alencar, 23 e 24/4/67). 

 
Rotulada muitas vezes como conservadora, Cosette se mostra defensora das 

causas sociais durante o que pode ser chamada aqui de sua segunda fase – de oposição 
ao regime militar.  
 
Considerações Finais 
 

Na análise das crônicas de Cosette de Alencar, publicadas no Diário Mercantil, 
na cidade de onde partiu o golpe, podemos concluir que a coluna Canto de Página de 
abril de 1964 teve teor fortemente político, priorizando o local de fala contra o governo 
de João Goulart, e consequentemente, a favor do golpe militar. Com a permanência de 
um tom firme, Cosette se manteve ativa nas críticas perante a situação da política 
nacional e resistente no que pontuou em seus textos como defesa dos interesses do 
povo. No geral, podemos considerar que as crônicas de abril de 1964 foram enérgicas, 
de acordo com cada tema abordado. Suas palavras traduziram o espírito de esperança e 
confiança com o novo regime, sentimentos que mudaram em seu cronismo três anos 
depois. 

Abril de 1967 marcou uma mudança no tom de Cosette, seguindo a crítica de 
Chatô no artigo Administrador de Cemitérios. A cronista adotou um tom crítico firme 
em oposição ao governo militar. O desânimo também começa a se manifestar neste 
momento, marcando o surgimento de uma desesperança em relação ao governo que a 
partir daí se intensificaria cada vez mais. 
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Ao comparar as análises dos dois meses propostos neste artigo (abril de 64 e 
abril de 67), concluímos que Cosette segue a linha editorial do “Diário Mercantil” em 
1964, refletindo sua opinião e apoio em relação à política nacional e muda o 
posicionamento de sua coluna em 1967, demonstrando seu descontentamento e ruptura 
do apoio aos militares. Na análise detectamos que Cosette mudou seus argumentos, tom 
das crônicas, temática e toda a sua angulação. 

Foi possível identificar que a cronista, considerada uma autora conservadora, 
muitas vezes não apresentou esse perfil que estava sendo sempre creditado a ela, o que 
permite que consideremos seu cronismo neste período em duas fases distintas: uma 
favorável ao golpe militar e outra contrária ao que depois foi considerado pelos 
historiadores como o golpe dentro do golpe. 
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