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Resumo 

 

Este artigo propõe observar as marcas de filiação e as tentativas de determinado grupo de 

jornalistas em evitar o esquecimento do diário carioca Jornal do Brasil (1891-2010), 

tendo como objeto de análise o livro Jornal do Brasil, história e memória: os bastidores 

das edições mais marcantes de um veículo inesquecível, da jornalista Belisa Ribeiro 

(2015), articulando questões sobre história e memória (RICOEUR, 2007, 

HALBWACHS, 2004, BARBOSA, 2016), testemunho e identidade (HALL, 2000, 

ZELIZER, 1992, POLLAK, 1992, 1989). Problematiza-se a dualidade história-memória 

e a classificação do veículo como “inesquecível”, identificando quem são os agentes que 

se empenham em mantê-lo, as reconstruções da memória cerzida pela dualidade lembrar-

esquecer e suas implicações para a história e a memória da imprensa no Brasil. 

 

Palavras-chave: história da imprensa; memória nas mídias; identidade jornalística; 

Jornal do Brasil.  

 

 

Ao lembrar os versos da Odisséia de Homero em que a velha ama Euricléia 

reconhece Ulisses pela cicatriz deixada pela caçada a um javali em companhia do avô, 

Jeanne Marie Gagnebin (2002) atenta para as condições em que se deu a ferida 

emblemática, num rito de família, que evidencia na história a importância da continuidade 

das gerações, o tema da filiação e a aliança; e ainda para a força das palavras, encantações 

que curam. Escava a cicatriz deixada pela experiência, com a qual e através da qual 

“guardam-se a continuidade de gerações (filiações), alianças e eficácia da palavra, 

narrativa. É ela – a experiência – memória e lembrança, história” (p. 125).  

Este artigo propõe observar as marcas de filiação e as tentativas de determinado 

grupo de jornalistas em evitar o esquecimento do diário carioca Jornal do Brasil (1891-

2010), tendo como objeto de análise o livro Jornal do Brasil, história e memória: os 

bastidores das edições mais marcantes de um veículo inesquecível, da jornalista Belisa 

Ribeiro (2015), articulando questões sobre história e memória (RICOEUR, 2007, 
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HALBWACHS, 2004, BARBOSA, 2016), testemunho e identidade (HALL, 2000, 

ZELIZER, 1992, POLLAK, 1992, 1989). Em primeiro lugar, problematiza-se a dualidade 

história-memória3, presente desde o título da obra em questão. Em seguida, o foco se 

desloca para a classificação do veículo como “inesquecível”, identificando quem são os 

agentes que se empenham em manter acesa a brasa dessa sobrevivência (DIDI-

HUBERMAN, 2009), as reconstruções da memória cerzida pela dualidade lembrar-

esquecer e suas implicações, para a história e a memória da imprensa no Brasil. 

O livro, fruto de um ano e meio de pesquisa e entrevistas filmadas, que serão 

transformadas em documentário, é composto por 11 capítulos, cada qual dedicado a um 

episódio célebre do Jornal do Brasil, como a nota sobre a temperatura sufocante e os 

fortes ventos que varreram o país no dia do AI-5, em 1968; a notícia da morte de Allende 

no Chile, em 1973, sem título, como mandaram os militares, mas em texto ocupando toda 

a primeira página; a revolucionária reforma editorial e gráfica no fim dos anos 1950; os 

movimentos de vanguarda no Caderno B;  a cobertura das greves do ABC, nos anos 1970; 

os prêmios com a cobertura de cidade nos anos 1980 e 90; os fotojornalistas e chargistas 

de ouro da casa, como Evandro Teixeira, Walter Firmo, Millôr, Lan e Ziraldo; as 

revelações da participação do governo americano na derrubada do presidente João 

Goulart e da autoria militar do atentado do Riocentro, no Rio; a apuração independente 

que legitimou a vitória de Leonel Brizola nas eleições para o governo do Rio em 1982, 

com a denúncia de fraude no sistema Proconsult, que alimentava a campanha das 

Organizações Globo por Moreira Franco, entre outras. 

A empreitada de registrar em livro “os bastidores das edições mais marcantes de 

um veículo inesquecível” segue um caminho já trilhado por pesquisadores da história da 

imprensa e por jornalistas, na proporção da relevância do Jornal do Brasil. A expectativa, 

portanto, evoca tanto a chamada objetividade do jornalista como o rigor do historiador, 

reproduzindo um lugar-comum que aproxima ambos, com a ressalva da diferença 

temporal – o foco do jornalista seria o tempo presente, enquanto o do historiador, o tempo 

passado. Ao mesmo tempo, distingue-se pela declarada afecção, por abertamente “vestir 

a camisa” do JB. Desde o início, a autora deixa claros seus vínculos afetivos: “Era o nosso 

jornal”. 

                                                 
3 A questão memória-história aqui apresentada é uma versão revista e ampliada do tópico Entre memória e história da 

dissertação de mestrado O Caderno B do Jornal do Brasil como modelo e mito do jornalismo cultural brasileiro 

(VIEIRA, 2006b). 
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Tal combinação pode ter fragilizado o resultado, sob o ponto de vista da esperada 

precisão histórica e jornalística. Em resenha no jornal Folha de S.Paulo, o jornalista e 

pesquisador Plínio Fraga Filho4, por ocasião do lançamento, critica o trabalho de Belisa, 

que teria falhado tanto como jornalista – “decepciona naquela que deve ser a missão 

número um do bom jornal: dimensionar os acontecimentos, atribuindo-lhes importância 

maior ou menor ao investigar por que ocorreram e demonstrar como se desdobraram” – 

quanto na pretensão de produzir documentação histórica – acumula descrições e 

narrativas sem hierarquizá-las, contrapô-las ou criticá-las (...), sem aventurar-se ao olhar 

severo da história” (FRAGA, 2016). 

Nesta abordagem, cabem considerações sobre as aproximações e distanciamentos 

entre história-memória, e sobre o papel do testemunho no manejo da história/memória do 

Jornal do Brasil, o jornal “inesquecível”, classificação que a autora destaca no título do 

livro e que aciona por toda a narrativa. Inesquecível é algo não só digno de memória, mas, 

mais ainda, aquilo que não se pode nem se consegue esquecer, haja o que houver. Assim, 

a narrativa assume dois pressupostos: 1. os testemunhos sobre o jornal são peças de 

verdade, estão a salvo das operações do lembrar-esquecer ou da própria subjetividade 

humana; 2. a história do Jornal do Brasil sobrevive à sua extinção, sobrevive à senilidade 

ou à morte de seus homens-memória, passe o tempo que for.  

É exemplar neste sentido o tratamento dado ao depoimento que colheu de Joel 

Silveira, com 81 anos à época, lembrando-se de episódios da juventude em um asilo no 

qual vivia. A jornalista esforça-se, no texto, em garantir a credibilidade dos relatos, e 

evoca o talento de repórter (“relembra com uma memória impressionante”, p. 25; 

“memória prodigiosa em detalhes”, p. 30; “Se seu Silveira lembra com tanta clareza dessa 

mesquinharia vivenciada quando ele ainda não havia completado 18 anos, lembra melhor 

ainda, nos mínimos detalhes, como foi a resposta, dentro do Jornal do Brasil, à reação 

violenta do governo militar à edição que acabou fazendo de bobos os censores do 

Exército”, p. 31), e mesmo a ascendência indígena de Silveira (“explicação, segundo ele, 

para que suas oito décadas de vida não tirem sua jovialidade”, p. 27) como antídoto para 

as operações da memória, validando-a como história. 

São numerosas e diversificadas as perspectivas que abordam as relações entre 

história e memória. Pierre Nora (1993) apontou a oposição entre memória – “a vida”, em 

                                                 
4 Ele próprio também teve passagem pelo Jornal do Brasil, como editor de política nos anos 2000, e é 

pesquisador da história do JB, na dissertação A morte de um jornal do Brasil – Contada por seus editores 

(2014).  
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permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, “inconsciente 

de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, suscetível de 

longas latências e de repentinas revitalizações”; e a história, “reconstrução, sempre 

problemática e incompleta, do que não existe mais”. Para ele, “a memória é sempre 

suspeita para a história, cuja função é destruí-la e a repelir” (NORA, 1993, p. 9). Beatriz 

Sarlo, por sua vez, aponta para outra concorrência entre a memória e a história: “Nem 

sempre a história consegue acreditar na memória, e esta desconfia de reconstituição que 

não tenha em seu centro a lembrança” (SARLO, 2007, p. 9).  

Ao observar a “história” do JB sob o viés das memórias de seus jornalistas, 

entendemos que história e memória são indissociáveis e imprescindíveis uma à outra, 

num processo dual. Ao mesmo tempo, é de fato ingênuo e problemático, como apontam 

Fraga e Sarlo, tomar o testemunho como bastante e suficiente como provas de uma 

história com H maiúsculo, ou como fragmentos preservados do tempo passado, quando 

na verdade são produções do tempo presente. 

Baseada em um olhar retrospectivo, a partir de certo distanciamento temporal em 

relação à realidade relatada, a memória é constantemente atualizada de acordo com o 

presente em que é produzida e, portanto, também por isso, frágil como fonte de 

informação factual (RIBEIRO, 2003). Assim, é preciso observar o jogo de forças pautado 

pelo momento presente e sustentado pela verossimilhança e pela coerência dos sucessivos 

discursos. Como bem alertam Barbosa e Ribeiro (2011), não é possível ter uma visão 

histórica sem refletir sobre temporalidade, sobre a questão dos espaços sociais, sobre 

processos e sistemas, sobre relações sociais e, por último, sobre narrativa e interpretações. 

O que faz Jornal do Brasil: história e memória é apelar aos testemunhos para 

“fortalecer e completar o que sabemos de um evento do qual já estamos informados” 

(HALBWACHS, 2004, p. 27), e que os depoimentos só têm sentido em relação ao grupo, 

ao acontecimento vivido em comum, dependendo do “quadro de referência no qual 

evoluem o grupo e o indivíduo” (p. 13) – como observamos nos depoimentos de 

jornalistas sobre o Jornal do Brasil. Impulsionam este processo a vontade de lembrar e o 

sentido de coletivo. Podemos dizer que a memória é um elemento constituinte do 

sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também 

um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma 

pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si (POLLAK, 1992, p. 200-212). 
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Como sugere Nora, quando a memória não está mais em todo lugar, quanto menos 

é vivida coletivamente, “mais ela tem necessidade de homens particulares que fazem de 

si mesmos homens-memória” que dela se encarrega (1993, p. 18), papel que vários 

jornalistas atribuíram a si próprios ou para os quais foram escalados por seus 

contemporâneos, como fez Belisa Ribeiro. O autor identifica “sinais de reconhecimento 

e de pertencimento de grupo numa sociedade que só tende a reconhecer indivíduos 

idênticos” (1993, p. 13): para ele, os sujeitos só lembram a partir do ponto de vista de um 

grupo social específico, ao qual se vinculam: assim, a memória está diretamente 

relacionada às identidades sociais (RIBEIRO, 2003). 

“A identidade, individual ou coletiva, é sempre relativa ao outro, relacional”, e 

“produto de uma incessante negociação”. “Mudamos, evoluímos, eventualmente 

enriquecemos, e, em todo caso, nos transformamos em contato com os outros. Daí a 

preocupação comum a todas as culturas do mundo de enquadrar ritualmente, na medida 

do possível, as ocasiões mais explícitas de contato entre uns e outros. A identidade rígida, 

estereotipada, já é solidão, e, inversamente, quanto menos eu estiver sozinho, mais eu 

existo” (AUGÉ, 2012, p. 65). 

As conceituações pioneiras de Halbwachs (2004) e Nora (1993) mais tarde seriam 

revisitadas e complexificadas por Huyssen (2000, 2014). Para este, a estabilidade de 

memórias de um grupo é muito mais um ideal do que a descrição de uma realidade 

histórica. Para Huyssen, “a ideia de memória coletiva bloqueia o discernimento dessas 

batalhas entre passados” (2014, p. 182).  

Neste aspecto, a obra de Belisa reforça a uniformidade das narrativas sobre o JB, 

em que se repetem certos protagonistas escolhidos para dar voz a episódios igualmente 

determinados. Abre o livro um capítulo dedicado à famosa primeira página fechada em 

13 de dezembro de 1968, dia da decretação do Ato Institucional nº 5. “Dois quadradinhos 

e uma lavada de alma” reconta como Alberto Dines e Carlos Lemos driblaram os censores 

com pequenos textos em linguagem cifrada na previsão da meteorologia (“Tempo negro. 

Temperatura sufocante. O ar está irrespirável. O país está sendo varrido por fortes 

ventos”) e na pequena chamada “Ontem foi o Dia dos Cegos” (RIBEIRO, 2015, p. 17-

23). Ambos deram depoimentos redundantes com os inumeráveis testemunhos sobre o 

caso em quase 50 anos, mas ao mesmo tempo inéditos, pelo propósito e pelo momento 

(Lemos morreu logo depois, em 7 de dezembro de 2015). 
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Valores, crenças, normas, práticas e representações oferecem fontes de significado 

para um grupo. Estes elementos identitários são constantemente organizados e 

reorganizados, como Barbie Zelizer (1992) demonstra exemplarmente ao analisar o 

discurso dos jornalistas norte-americanos a respeito do assassinato do presidente John F. 

Kennedy: contando e recontando as histórias da cobertura no seu tempo presente e depois 

em relatos memoráveis sobre o episódio dez, vinte anos depois, foram ao mesmo tempo 

elaborando e reelaborando sua memória sobre este, ao mesmo tempo em que construíram 

sua própria celebridade, como vemos também aqui. 

Ora, se é um fenômeno construído individual e socialmente, e o outro faz parte 

desta construção, é natural o conflito entre a memória individual e a memória alheia; 

assim, “a memória e a identidade são valores disputados em conflitos sociais e 

intergrupais, particularmente aqueles que opõem grupos políticos diversos” (POLLAK, 

1992, p. 200-212). Porém, escapa à obra de Belisa qualquer conflito. Supõe-se que 

aqueles que porventura apareceram em seu processo de pesquisa tenham sucumbido por 

critérios como a autoridade a recorrência da fala – o que só perpetua os silenciamentos.  

Cabe observar ainda a narrativa sobre a identidade do jornalista, que deve ser 

investigada, sobretudo, nos espaços de transformação e mudança. O propósito de registrar 

em livro – para a posteridade – como eram o JB e seu jornalistas pressupõe uma identidade 

estável de um e outros, apresentada ainda como modelo de jornal e de jornalista. Como 

se sabe, a identidade não é algo estável e homogêneo, embora já tenha assim sido 

entendida como unificada, coesa. Stuart Hall (2000) sistematizou a compreensão da ideia 

de identidade ao longo do tempo. No Iluminismo, predominava a crença de que o sujeito 

nasce e morre com uma identidade fixa, que seria sua essência. Com as contribuições da 

sociologia, passou-se a uma noção do homem a partir da sua relação com outras pessoas, 

sua inserção na sociedade. Esta ideia do homem sociológico ganha novos contornos com 

o período chamado por Hall de pós-modernidade, num mundo globalizado em que a 

identidade passa a ser percebida como fragmentada e mesmo contraditória. A fantasia de 

uma identidade unívoca, segura e coerente perde espaço para a possibilidade de 

identidades múltiplas e variáveis, um sujeito fragmentado fruto da “crise das identidades” 

(HALL, 2000), dentro da própria “crise” do jornalismo.  

A memória, “operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do 

passado que se quer salvaguardar”, se integra em tentativas mais ou menos conscientes 

de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre 
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coletividades – partidos, sindicatos, igrejas, aldeias, famílias, comunidades, nações e 

categorias profissionais, tal como propomos aqui. A referência ao passado serve para 

manter a coesão dos grupos e das instituições que compõem uma sociedade, para definir 

seu lugar respectivo, sua complementaridade, mas também posições irredutíveis: “O que 

está em jogo na memória é também o sentido da identidade individual e de grupo; manter 

a coesão interna e defender as fronteiras daquilo que um grupo tem em comum, eis as 

duas funções essenciais da memória comum” (POLLAK, 1989, p. 3-15), que 

observaremos em muitos dos discursos memoráveis recolhidos – o que, convém salientar, 

ocorre muitas vezes inconscientemente. 

Além da seletividade de toda memória, individual e coletiva, há a escolha de 

momentos memoráveis em detrimento de outros. Citando Veillon, em seus estudos sobre 

a Segunda Guerra sob o prisma da história oral, Pollak destaca que, conforme as 

circunstâncias, ocorre a emergência de certas lembranças, a ênfase é dada a um ou outro 

aspecto, deformando e reinterpretando o passado. “Assim, há uma permanente interação 

entre o vivido e o aprendido, o vivido e o transmitido. E essas constatações se aplicam a 

toda forma de memória, individual e coletiva, familiar, nacional e de pequenos grupos 

(POLLAK, 1989, p. 3-15). É evidente a seleção e repetição de determinados momentos-

chave do jornalismo brasileiro (imprensa e poder, ditadura, reforma gráfica do JB), assim 

como de jornalistas “legitimados” para falar sobre eles (Alberto Dines, Carlos Lemos, 

Janio de Freitas etc), como repete Belisa em seu livro. Mas, por mais óbvia que seja a sua 

relevância, imaginamos quantas histórias ficaram ocultas sobre as repetidas versões. 

 

Identidade e dever de memória 

Como já dito, a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, 

tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente 

importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo 

em sua reconstrução de si (POLLAK, 1992, p. 200-212). 

Para Pierre Nora, a mundialização, a democratização, a massificação, a 

midiatização teriam causado a aceleração da história, e o desmoronamento da memória: 

a aceleração impassível do tempo seria a causa do enfraquecimento dos elementos de 

identificação, o fim das sociedades-memória, que asseguravam a conservação e 

transmissão de valores; o fim das ideologias-memória, que garantiam a passagem regular 

do passado para o futuro ou indicavam o que se deveria reter do passado para preparar 
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este futuro, produzindo cada vez mais rapidamente um passado morto, a percepção geral 

de algo desaparecido (1993, p. 7-8). 

Diante do sentimento de que não há memória espontânea, continua Nora, passou-

se a criar arquivos: “Se o que defendem não estivesse ameaçado, não se teria a 

necessidade de construí-los. Se vivêssemos verdadeiramente as lembranças que 

envolvem, eles seriam inúteis” (p. 13). Barbosa (2016) observa que os meios de 

comunicação procuram um lugar na história. Também os jornalistas. É contra o 

apagamento definitivo que Belisa Ribeiro trabalha, como testemunha e personagem de 

uma história memorável ameaçada pelo esquecimento, na esperança de retardar seu curso, 

ou mesmo imobilizá-lo, como diz Ricoeur (p. 435). Para não cair no esquecimento e 

perder o reconhecimento e a importância, o testemunho é o primeiro passo de um processo 

epistemológico que parte de uma memória declarada, passa pelo arquivo e pelos 

documentos e termina na prova documental: 

Falar da questão do testemunho, portanto, é se referir ao momento 

declaratório e sua inscrição (a memória arquivada). Podendo 

ressurgir toda vez que é acionada, essa memória declaratória 

inscrita sob a forma documental passa a representar o passado 

pelas narrativas, através de diversos artifícios retóricos. Enfim, o 

testemunho é selado pelo arquivamento e sancionado pela prova 

documental (RICOEUR, 2007, p. 170). 

 

Neste processo, de tal forma imbricadas, torna-se impossível distinguir memória 

e história: de registro coloquial, quase um “causo” contado em rodas de colegas, o 

testemunho dos jornalistas-memória se materializa, se reveste de discurso oficial e vira 

“história” registrada em livros (VIEIRA, 2014) . Deu-se assim. 

Contudo, pode-se apreender mais deste exercício memorialístico. Sua natureza 

declaradamente passional impede o distanciamento crítico, na medida em que o que se 

pretende é o elogio do passado, como instrumento de sua conversão em capital simbólico 

no presente e no futuro. No presente, acionando o sistema jornalístico, de valor-notícia, 

seja pelos canais de autopromoção (site, redes sociais), seja pela mídia tradicional, com 

notas publicadas em jornais durante todo o processo (“A jornalista Belisa Ribeiro escreve 

livro sobre o Jornal do Brasil”; “A jornalista Belisa Ribeiro vai lançar livro sobre o Jornal 

do Brasil”; “Lançamento de livro da jornalista Belisa Ribeiro sobre o Jornal do Brasil”), 

que legitimam a autoridade e relevância tanto da autora como da obra. Bem-relacionada 

e conhecedora dos mecanismos midiáticos de visibilidade, Belisa lançou mão de sua rede 

de contatos para divulgar o livro desde o início da pesquisa, para a qual abriu canal de 
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colaboração, recebendo textos, documentos e imagens; passando pelas entrevistas, das 

quais publicava teasers em redes sociais; até o lançamento, para o qual acionou, com 

comunicações distintas: ex-colaboradores do jornal; o antigo público do jornal; e novos 

públicos, com pocket show do rapper Gabriel, O Pensador, seu filho. Quanto ao 

investimento com vistas à posteridade, verifica-se tanto na escolha do suporte livro – que, 

diferentemente do jornal, perdura – como no uso do termo “história” (desde o título) e de 

seus supostos atributos, tais como verdade, estabilidade, duração. 

Neste grupo de jornalistas “veteranos”, como se classificam, e particularmente na 

iniciativa da jornalista Belisa Ribeiro, evidencia-se um esforço consciente contra o 

esquecimento definitivo, o esquecimento por apagamento de rastros, ao qual Ricoeur 

contrapõe o que chama de “esquecimento de reserva”, reversível, “tesouro do 

esquecimento a que recorro quando tenho o prazer de me lembrar do que, certa vez, vi, 

ouvi, experimentei, aprendi, adquiri” (p. 427). Destaca-se o valor da experiência – num 

momento em que muito pouco daquele jornalismo continua valendo. 

É notório o protagonismo que vêm assumindo os relatos identificados como não-

ficção, as diversas formas de documentalismo, que, no entanto, não deixam de lançar mão 

de procedimentos característicos das narrativas ficcionais (FIGUEIREDO, 2012). 

Explicitando sua opção pelo caminho documental, Belisa Ribeiro explica que o livro é 

sobre edições marcantes do jornal, e sobre “as pessoas que fizeram as páginas, as edições 

e o veículo ímpar que se tornou inesquecível” (RIBEIRO, 2015, p. 14). A autora se 

apresenta ao leitor como narradora qualificada, seja pelos atributos de jornalista, seja pelo 

vínculo com o jornal, onde começou carreira na década de 1970. Percebem-se, ao mesmo 

tempo, os contornos de uma narrativa épica. Refere-se a seus antecessores ou 

contemporâneos5 enaltecendo suas passagens pelo jornal como “grandes feitos”. A 

narrativa é construída com o apoio de múltiplas falas que reforçam este sentido 

missionário do jornalista como defensor da liberdade e contra a opressão. Os capítulos 

formam uma epopeia vivida por personagens com contornos heroicos: 

[...] homens e mulheres excepcionais, muito além do âmbito 

profissional. Aqui vocês poderão perceber seu caráter, suas 

personalidades, suas posições, sua disposição, seus sonhos, sua 

determinação, as vitórias e derrotas de vidas dedicadas ao 

jornalismo (RIBEIRO, 2015, p. 15). 

                                                 
5 Entrevistou os colegas Affonso Romano de Sant’Anna, Alberto Dines, Carlos Lemos, Evandro Teixeira, Ique, Luiz 

Morier, Luiz Orlando Carneiro, Marina Colasanti, Malu Fernandes, Paulo Henrique Amorim, Janio de Freitas, José 

Carlos Avellar, José Carlos de Assis, José Silveira, Norma Couri, Roberto Quintaes, Tarcísio Baltar, Walter Fontoura 

e Wilson Figueiredo. 
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Na segunda metade do século XX, os jornais – particularmente no Jornal do Brasil 

– eram veículos de prestígio, onde o leitor buscava, nas palavras de Belisa, “a verdade, a 

consolidação dos fatos, a opinião, o posicionamento político” (p. 32). Pode-se discordar 

que alcançassem todos estes nobres ideais, nem sempre compatíveis com os objetivos 

comerciais e políticos de qualquer empresa. Mas parece claro que havia, da parte dos 

jornalistas, a certeza de se estar lutando pela verdade e pela justiça, por um país melhor, 

por um projeto de futuro. 

E o projeto de futuro no Brasil para aqueles jornalistas era o fim da ditadura. O 

Jornal do Brasil se firmou como um jornal influente e socialmente relevante exatamente 

nos anos de chumbo. A edição de 13 de dezembro de 1968, a do decreto do AI-5, é 

atribuída a “mentes jovens, brilhantes, revoltadas e destemidas”, e descrita como “uma 

verdadeira tática de guerrilha, armada às pressas e sem muito espaço para articulação, 

com os inimigos presentes e atentos” (p. 18). A missão cívica é reforçada, ainda, na fala 

da jornalista Virgínia Cavalcanti: “Decisões rápidas, argutas e cruciais tinham que ser 

tomadas [...]. A partir dali nossa função jornalística, de formar e informar a opinião 

pública, se tornaria mais do que nunca um desafio diário e um marco na luta contra a 

ditadura” (p. 23).  

Tal mérito é atribuído, pela jornalista e por entrevistados por ela selecionados, a 

Alberto Dines, editor-chefe de 1961 a 73, descrito como “o maestro que comandava todo 

o conceito do mais poderoso jornal brasileiro de todos os tempos até então, um homem 

elegante, bonitão, reservado e de méritos reconhecidamente brilhantes até por seus 

invejosos” (RIBEIRO, 2015, p.17). Roberto Quintaes, que descreveu o ato institucional 

na previsão do tempo, a pedido de Dines, exalta, em depoimento a Belisa, aos 74 anos:  

Quando Dines me aceitou como copidesque, me chamou à sala 

dele e me disse: “Vamos fazer leitores melhores. Você agora é 

curador do caráter de nossos leitores, para que eles sejam cada 

vez melhores [...]. O jornalismo vai nos equipando com uma nova 

maneira de ver as coisas ao nosso redor. Ainda mais em um 

ambiente como era o Jornal do Brasil daqueles tempos, em que o 

clima era regido pela busca do novo, do criativo, da excelência. 

Em que as pessoas honravam princípios e valores (QUINTAES, 

apud RIBEIRO, 2015, p. 20). 

 

Na orelha do livro, Alberto Dines diz que Belisa comprova ali que “um jornal 

muda o mundo”, e que os envolvidos na preparação do jornal “são possuídos pela mesma 

obsessão – fazer daquela edição algo único, especial, capaz de transformar o leitor, 
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movimentar sua vida, alterar seu olhar, enfiá-lo na história”. Estas palavras de Dines 

exalam a nostalgia destes jornalistas de seu passado de glória e realização profissional, 

mas também a nostalgia de um tempo de utopias, característico do modelo de intelectual 

que vigorava no Brasil naqueles meados do século XX, como uma voz de dissenso que 

tinha como missão conscientizar o povo com o objetivo de mudar os rumos da História 

(FIGUEIREDO, 2012). 

Como observa Vera Figueiredo (2012), a imagem do intelectual preponderante 

nos anos 60 era de envolvimento em questões políticas, sociais e éticas, em defesa de 

direitos e interesses das classes populares, valores universais consagrados pela 

modernidade (FIGUEIREDO, 2012, p. 1). Com a modernidade, a hegemonia não é mais 

da tradição, e sim do futuro do projeto. A ideia de progresso vigorou por dois séculos, 

desde a prensa de Gutemberg até a invenção do computador, quando o tempo se torna tão 

acelerado que dá mesmo a impressão de estar parado. Com a modernidade, as grandes 

narrativas de origem e os mitos do passado dão lugar a outras narrativas e trazem novos 

mitos, voltados para o futuro – um futuro feliz, pressupondo a emancipação do homem e 

a aceitação da irreversibilidade do tempo, trilhando caminhos diferentes dos outrora 

traçados pela tradição. O homem moderno assume seu tempo com liberdade para mudar 

e construir o futuro – o que pressupõe coragem e heroísmo, características evocadas nas 

narrativas da turma do Jornal do Brasil sobre si mesma. E o jornalismo é tributário da 

modernidade: 

A última “profissão romântica” foi assim definida por conta da 

penosa dualidade que sujeita as emoções do relato à frieza da 

razão. [...] De qualquer forma persistiria a cruel lógica deste 

romantismo que tenta fazer do cotidiano algo trepidante, nobre, 

memorável, ajustando-o ao dever de torná-lo apenas justo e 

verdadeiro (DINES, apud RIBEIRO, 2015, orelha). 

 

Temos este grupo de jornalistas debruçado sobre o paradoxo posto por Augé: “É 

preciso pertencer plenamente a seu tempo para ter uma chance de sobreviver a ele”. O 

trabalho de construção da memória-história do jornal e de seus jornalistas como marco de 

seu tempo pode ser entendido como uma reafirmação de sua pertinência com o tempo, 

buscando garantir “sua presença aos olhos da posteridade”, lançando mão de sua 

capacidade simbólica de criar vínculos (intelectual, afetivo, social) com aqueles que a 

descobrem (AUGÉ, 2012, p. 46-48). Concorda-se com o autor que uma mensagem só 

pode ser transmitida “quando é suscetível de ser ouvida, quando expressa algo do estado 
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de espírito e da sensibilidade de uma sociedade e de uma época” (p. 55). Ao mesmo 

tempo, “as modalidades da mudança são da ordem do anúncio, da resistência ou da 

renovação e que essas modalidades da mudança se medem também pela importância dos 

acontecimentos ou das conjunturas em relação às quais elas se situam (AUGÉ, 2012, p. 

56). Em outras palavras, ainda de Augé, a força de ruptura está em certa performatividade 

histórica: “Só são verdadeiramente precursores aqueles que pertencem totalmente a seu 

tempo, mas tal pertencimento se mede melhor com alguma distância” (2012, p. 56). 

Observamos aqui a valorização de uma experiência vivida em grupo, transmitida 

pela palavra, no narrar de seus personagens e testemunhas, glorificando-a, idolatrando-a, 

mitificando-a. Ao se lançar o desafio de assegurar ao JB seu lugar na história, Belisa 

Ribeiro recorre a um dos epítetos atribuídos ao JB desde o título de seu livro, ao tomar o 

Jornal do Brasil por “inesquecível”. E lança mão da memória, também em destaque no 

título, como luta contra o esquecimento. Como Heródoto intenciona preservar do 

esquecimento a glória dos gregos e dos bárbaros, em busca de uma “justa memória” 

(RICOEUR, 2007, p. 424). Pretende-se mais um arquivo contra a ameaça do apagamento, 

da destruição destas memórias, pela própria morte de seus personagens e testemunhas, e 

o consequente apagamento sucessivo dos rastros e o esquecimento definitivo. O que é e 

o que não é considerado memorável passa por uma operação de seleção – a que Derrida 

entende por mal de arquivo, ao trazer à luz a autoridade que organiza o arquivo, o poder 

que manda apagar e recriar. Dessa forma, se expõe a relação entre arquivo e poder, 

presente desde a raiz da palavra arquivo, arkhê, que implica começo assim como 

comando. Ou seja, o poder de quem detém o arquivo e o organiza dentro de seus 

interesses, e as implicações políticas de seu uso (DERRIDA, 2001). 

O que se busca evidenciar neste ensaio, tomando o livro de Belisa Ribeiro como 

exemplo, é o trabalho de “homens-memória” que tomam para si a tarefa de manter vivas 

memórias que são, efetivamente, de grande valor sociocultural, porém naturalizadas 

como história, e não como mera parte desta, um manejo parcial e imperfeito da história, 

atribuindo-se uma espécie de autocondecoração, de distinção a si próprios, como grupo. 

O exercício memorialístico destes jornalistas soa ainda como inscrições-afecções, como 

chama Ricoeur a capacidade de durar e permanecer, possibilitando a compreensão do que 

significa presença da ausência. 
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