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Resumo

Com a redução no número de redações de jornalismo impresso, é  inevitável observar 
como os processos jornalísticos, absorveram e utilizam hoje os conhecimentos de base 
técnica, teórica e deontológica que foram construídos ao longo do tempo no pioneiro 
jornalismo  impresso.  Os  objetivos  foram:  identificar  nas  falas  dos  jornalistas  as 
concepções sobre o que era fazer jornal e ser jornalista no período em que atuaram e 
cruzar  essas  concepções  com  práticas  cotidianas  registradas  em  livros  e  trabalhos 
bibliográficos sobre o jornalismo atual. Há vários pontos que diferem as redações atuais 
das redações de outras décadas, dentre eles: as reuniões de pauta, que só eram feitas 
quando  havia  extrema  necessidade  devido  ao  clima  amigável  nas  redações  e  a 
acessibilidade às informações, como a dificuldade em conseguir uma ligação para outro 
Estado e a rapidez do jornalismo hoje em dia.
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Introdução

O jornalismo é uma atividade que produz diariamente registros tomados como 

fonte de informação num sentido amplo e, principalmente, de marcação no sentido 

histórico. Conforme afirma Letícia Cantarela Matheus: 

As marcas do tempo são especialmente sensíveis nos jornais, 
localizando o leitor num "lugar" na duração. O consumo diário 
das narrativas jornalísticas fornece um forte parâmetro espaço-
temporal.  [...]  A marcação  do  tempo  foi  se  tornando  função 
essencial dos jornais, a ponto de lhes ser dada credibilidade para 
datá-lo (MATHEUS, 2010b:2-3). 

Os veículos jornalísticos impressos com periodicidade diária estão praticamente 

agonizando em todo o mundo. Exceção a alguns poucos modelos recentemente criados 

– como o do jornal de operação mundial Metro – a situação é a mesma até no Brasil,  
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onde a imprensa sequer chegou a desenvolver-se o suficiente para atingir a maior parte 

da população. Com o fechamento de boa parte desses jornais – ao menos esse é o caso 

dos periódicos de Curitiba; cada vez mais próximo talvez até dos ainda em circulação – 

começa-se a  perder  essa  conexão antes  casual  e  frequente  num determinado espaço 

físico.  A  produção  é  cada  vez  mais  rápida,  tecnológica  (inclusive  localizada 

remotamente) e menos auto reflexiva. É um processo aparentemente sem retorno, mas 

que pode ser amenizado ao se registrar as memórias de jornalistas que atuaram nos 

jornais que já deixaram de circular ou mesmo os que permanecem em atividade há mais  

de 40 anos.

Ao  ouvir  jornalistas  que  trabalharam nas  décadas  de  1960/70/80,  é  possível 

perceber  a  grande  diferença  em exercer  a  profissão  na  atualidade  naquele  período. 

Reunião de pauta, apuração de notícias junto às fontes e a própria maneira que era usada 

para chegar até a informação – pessoalmente ou por telefone – fazem parte das questões 

que emergem das falas dos entrevistados. 

O  trabalho  busca  entender  e  analisar  os  depoimentos  desses  profissionais  e 

identificar o melhor possível como era ser jornalista numa época em que os veículos 

impressos eram o espaço privilegiado do exercício profissional, ainda que convivendo 

com a televisão e o rádio, além das assessorias de imprensa que estavam surgindo. 

Memória e Jornalismo

Na memória do jornalismo, muitas histórias importantes de lutas foram vividas, 

mas  nem  sempre  registradas.  É  necessário,  contudo,  manter  e  contribuir  com  a 

reconstrução de relatos que contam a trajetória dessa profissão. 

Nesse contexto, e considerando como parâmetro o começo da profissionalização 

dos jornalistas brasileiros nos moldes que se tem hoje, destaca-se o jornalista Samuel 

Wainer, um dos principais repórteres brasileiros que vivenciaram fatos marcantes do 

Brasil.  O livro  Minha Razão de Viver,  memórias  de um repórter,  cita  nomes como 

Getúlio Vargas, Assis Chateaubriand, João Goulart e Juscelino Kubitschek, fazendo com 

que o leitor entenda a ordem cronológica e a proximidade dos jornalistas com grandes 

personalidades da época. Sua experiência em pequenos e grandes veículos até a criação 

do Jornal Última Hora, por ele próprio, foi acompanhada de muita crítica em relação à 
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proximidade com os poderosos. Samuel Wainer sofreu perseguições, mas nem por isso 

desistiu de suas convicções.  Sobre suas memórias:

Elas  contam  a  trajetória  que  levou  o  menino  pobre  do  bairro 
paulistano  do  Bom Retiro  –  “um judeuzinho  como  tantos”,  na 
definição do próprio Samuel – a conhecer as pompas do mundo e, 
depois,  a  viver  pendurado  numa  gangorra  destinada  a  oscilar 
permanentemente entre a montanha e a planície (WAINER, 1988 p. 
5-6).

É importante destacar que a memória é um processo coletivo, mesmo aquela 

mais íntima de cada pessoa, é composta por elementos da sociedade como um todo. 

Esse é o resultado do coletivo contextualizado nos vestígios do passado. 

O espaço e o tempo são relativos, porém, marcados por anotações, empregos, 

cidades, viagens e pessoas. O tempo fez com que o jornal brasileiro se modificasse, 

tendo em vista as mudanças tecnológicas mundiais. O jornalista Cláudio Abramo é um 

dos profissionais que refletiram sobre a  rapidez e  a instantaneidade,  comparando as 

primeiras redações com a nova diversificação em fazer jornal na época. 

 

A modificação do mundo – o ciclo revolucionário semi-anarquista 
de 1968 – obrigou os jornais a criarem áreas específicas. Isso é 
inevitável.  Mas  a  diversificação  traz  um  prejuízo,  porque  os 
redatores  e  repórteres  de  certas  áreas  tendem  a  especializar-se 
demais para melhorar de nível e, em consequência, perdem a visão 
de conjunto.  E,  se  o  número  de  seções  se  multiplica  demais,  o 
número  de  editores  cresce  tanto  que  o  jornal  pode  se  tornar 
antieconômico (ABRAMO, 1988 p.164).

Além dessa transformação, a profissão exige uma formação cultural sólida sobre 

a política do país. O ser jornalista de hoje requer inúmeras habilidades, entre elas o 

manejo e proficiência de outros idiomas, nesse aspecto, para ele, as universidades são 

falhas, existindo uma lacuna entre teoria e prática. Cláudio Abramo em seu livro “A 

regra  do  jogo”,  comenta  sobre  o  início  do  curso  de  jornalismo  e  as  dificuldades 

enfrentadas pelos professores a partir de 1964 devido ao Golpe civil-militar e cassações 

vividas historicamente nessa época. Para o jornalista, muitos sociólogos e historiadores 

bons foram afastados da USP pela sua criticidade. 
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Vemos  essa  influência  como  sombra  de  um passado  ditatorial,  coberto  pela 

censura e luta pela veracidade das informações. Marcondes fala a respeito:

Os  veículos  da  grande  imprensa  por  terem  que  se  submeter 
diariamente ao agente da censura, não podiam publicar quase nada 
além  de  matérias  não  comprometedoras,  jornalisticamente 
insossas; por esse motivo, diversos profissionais repassavam seus 
textos  mais  qualitativamente  críticos  (agressivos,  provocativos, 
revoltados) à imprensa nanica que, mesmo visada na época pela 
censura,  mantinha sobrevivente um espaço de liberdade possível 
(MARCONDES, 2009 p.43-44).

Apesar da dita “liberdade de imprensa” que vive-se hoje, o controle sobre as 

notícias ainda é  feito  em alguns veículos  pela  linha editorial  de cada redação.  Essa 

realidade  comparada  à  censura  deve  ser  examinada  pelas  normas  com  que  o 

profissionalismo  jornalístico  guia  o  comportamento  dos  jornalistas,  controlado  pelo 

sistema de recompensa profissional.

As memórias encontradas em livros enfatizam o papel da prática na formação do 

profissional  aliado a  um empenho pessoal  e  uma visão ética do trabalho.  A grande 

diferença  entre  os  novos  jornalistas  e  os  veteranos  são  os  vínculos  diferentes  nas 

questões políticas. O primeiro, tem um olhar observador a partir desses vestígios, já o 

segundo vivenciou as imposições do período.

Por isso as experiências feitas com jornalistas muito jovens não 
dão  resultado;  não  porque  os  jovens  não  tenham  talento,  mas 
porque  eles  ainda  não  tiveram  tempo  de  ver  as  coisas. 
Provavelmente esses jornalistas jovens são melhores do que os da 
minha geração, mas como ainda não tiveram tempo de assistir a 
muitas  coisas  geralmente  lhes  faltam os  termos  de comparação. 
Essa  é  uma  das  tragédias  do  jornalismo,  ou  seja,  a  falta  de 
parâmetros,  o  desconhecimento  do  que  aconteceu  antes 
(ABRAMO, 1988 p.113).

As sombras do passado só serão lembradas a partir dos elementos de recordação. 

Jornalistas contam histórias, tragédias e notícias relevantes ficarão marcadas, de forma 

direta  ou  indireta,  o  que  não  podemos  esquecer  é  o  personagem  principal  dessa 

narrativa, os bastidores da reportagem e tudo que está por trás de uma manchete. “O 
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jornalismo hoje faz parte da sociedade capitalista, e o jornalista é uma peça importante 

dessa engrenagem que produz notícias”. (Travancas, 1992 p.32). 

A  rotina  de  trabalho  dos  jornalistas  e  a  convivência  dentro  das  redações 

demonstravam as visões de mundo e o estilo de vida dessas pessoas. O clima amigável e 

a forma como eram feitas as reuniões de pauta sugerem essa informalidade na conclusão 

dos jornais diários.  “O jornalista agora não é o braço apenas,  ele  vai participar das 

assembleias. Ele não só senta à máquina para redigir a notícia, mas também participa da 

discussão da notícia que será dada. (Eldredge, 1974, p.15)

As mudanças de cidade, casamento, filhos e principais acontecimentos da vida 

pessoal  dos  jornalistas  estão  ligados  às  conquistas  ou  frustrações  no  trabalho,  esse 

aspecto  é  perceptível  quando  tentamos  recapitular  as  recordações  de  um  passado 

memorável. 

Objetivos

Identificar conceitos e práticas jornalísticas fixados à memória de jornalistas que 

atuaram  em  veículos  impressos  diários  de  Curitiba  e  que  já  deixaram  de  circular. 

Também ouvir relatos e, a partir dessas histórias, cruzar informações com o objetivo de 

fazer uma análise sobre a profissão de jornalista hoje e há quatro décadas, quando as 

tecnologias atuais não se aplicavam no cotidiano das redações. 

Metodologia

O  trabalho  foi  desenvolvido  ouvindo  jornalistas  aposentados  ou  em  fim  de 

carreira, que conheceram outra realidade do mercado de trabalho, há pelo menos quatro 

décadas,  quando  a  internet  sequer  era  imaginada  como  área  que  tivesse  alguma 

aplicação prática dentro do jornalismo. 

A  pesquisa  de  campo,  portanto,  foi  realizada  de  modo  a  ouvir 

sistematizadamente  por  meio  de  entrevistas  com  questionário  padrão  previamente 

organizado,  e  aplicado a  profissionais  cujas  trajetórias  coincidem com as  premissas 

inicialmente previstas no Projeto. 

O propósito foi entender como era a rotina de trabalho, o ambiente nas redações 

e as relações entre eles, mercado de trabalho, observando fatos históricos e importantes 
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para a imprensa (como a ditatura militar). Também os dilemas éticos, as soluções para 

as situações limite que ocorriam, de modo a compreender esse universo dos jornalistas 

que viviam um jornalismo pré-tecnológico virtual.

As  dez  perguntas  padrão,  sistematizaram as  conversas  e  buscaram deixar  os 

entrevistados  à  vontade  para  falar  sobre  suas  percepções  do  passado  vivenciado,  o 

ambiente em que atuavam profissionalmente, que conceitos os guiavam na realização 

cotidiana  do  seu  trabalho.  Também procuraram dar  espaço  para  que  o  entrevistado 

fizesse sua avaliação sobre o modelo que percebem na atualidade, como a forma de 

atuação dos jovens jornalistas.  Mais perguntas específicas puderam advir  dessas dez 

questões padrão, a fim de dar conta da amplitude dos conhecimentos e experiências dos 

entrevistados, sem, contudo, estabelecer uma linha mestra que conduziu toda a pesquisa.

Cada entrevistado foi indagado de como e onde surgiu o interesse pela profissão 

de  jornalista.  Em  relação  às  redações  da  época,  o  interesse  era  saber  como  eram 

divididas as funções de cada profissional, prazo de fechamento das matérias e, inclusive 

uma descrição do local onde eram as redações.

A nossa  curiosidade  também foi  querer  saber  se  algum jornalista  da  época 

marcou a vida deles, pois na maioria das vezes buscamos um exemplo profissional para 

seguirmos.

Como era  uma época  conturbada pela  ditadura  militar,  perguntamos também 

sobre a atuação dos sindicatos daquele momento e a possível participação deles nos 

movimentos  sociais.  A  ditadura  militar  imposta  ao  povo  brasileiro  foi  a  maior 

dificuldade para a carreira dos jornalistas? Com a existência do AI5, a censura prévia de 

todo e  qualquer  material  publicado era de práxis.  O interesse consistia  em saber  se 

algum material dos entrevistados em questão foi impedido de ser publicado ou até se 

sua própria profissão foi tolida. 

A profissão de jornalista leva a possuir muitos contatos, estar por dentro de tudo 

o que acontece, mesmo em uma época no qual não existia a internet. As histórias são 

constantes, com situações inusitadas, mas algumas se destacaram. Inclusive, queríamos 

saber se houve algum tipo de violência verbal ou física. 

Hoje com a internet, que revolucionou o mundo como um todo, inclusive, as 

relações sociais,  demarcam grandes  mudanças.  Por isso,  indagamos os entrevistados 

sobre os profissionais atuais de comunicação.
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O questionário, portanto, foi aplicado em dois jornalistas, ambos da década de 

1940 e não nascidos em Curitiba, mas que aqui atuaram em diversos veículos e em áreas 

diferentes: Firmino Dias Lopes, nascido em Sobral, Ceará, dia 10/06 de 1941; e Valter 

Schmidt, nascido em Blumenau, em 08 de maio de 1946.

Um detalhe importante,  diz  respeito ao processo de registro da memória dos 

jornalistas neste projeto. Ao entrevistar alguém com mais idade, foi necessário cautela 

com a ordem cronológica e assuntos que envolviam o seu lado emocional, não causando 

nenhum tipo de constrangimento. As perguntas fazem com que a pessoa relembre fatos 

marcantes da sua história, por isso ao decorrer da conversa muitas respostas começaram 

em uma época e no meio dessas lembranças tomaram outro caminho devido as ligações 

com outros momentos pessoais, por exemplo: casamento, filhos, mudança de cidade e 

momento político. Assim, o cuidado fez-se não só em entender essa forma de ligação, 

mas também, em conseguir absorver da melhor forma possível todas essas informações.

Resultados

Do futebol de botão ao jornalismo

A conversa  realizada  com o  jornalista  Firmino  Dias  Lopes  foi  realizada  dia 

04/11/2016  na  sala  206  da  Universidade  Positivo.  Com  tom  informal,  houve  a 

preocupação em deixar o convidado à vontade para que fossem resgatadas as memórias.

Dias  Lopes  explicou  que  sua  paixão  pelo  jornalismo  surgiu  ainda  criança, 

enquanto  jogava futebol  de  botão  na  cidade  de  Sobral  (interior  do  Ceará).  Quando 

jogava, narrava as partidas como se fossem transmissões ao vivo. Ao completar 16 anos, 

acabou ingressando na “Rádio Educadora do Nordeste”. 

Lopes explica que não cursou Jornalismo e que em sua época não existia o curso 

de graduação. Na década de 60 o mercado era restrito. Dentro das redações, existia a 

hierarquia e  a  maioria  dos  jornais  da  época  não circulava  nas  segundas-feiras.  Não 

existia pauta, a não ser que fosse um assunto importante. O grupo era pequeno e todos 

eram amigos. Cada jornalista desenvolvia uma função dentro da redação. 

Os  jornalistas  tinham  uma  quantidade  de  linhas  para  escrever  e  quando 

viajavam, o texto era enviado por telefone. Com a chegada do telex (sistema em que os 

textos eram digitados em um equipamento que se assemelhava a uma grande máquina 
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de  escrever  elétrica  e  que,  após  digitado  o  material,  era  capaz  de  transmitir  para 

qualquer  lugar  que também tivesse uma máquina do mesmo gênero),  o trabalho foi 

facilitado, mas era necessária uma atenção redobrada pois a correção do texto era difícil. 

Segundo  ele,  a  máquina  tinha  uma  certa  imperfeição  de  origem,  não  tinha  alguns 

caracteres e nem acento. “Não era como hoje, que você digita e já corrige. Naquele 

tempo não, você escrevia já com “JAH” para dizer que era o acento e assim ia embora”, 

conclui Dias.

Ao contrário da atualidade, em que as mulheres já são maioria na profissão, a 

presença de mulheres era pouca e só na década de 1970 as jornalistas começaram a 

ganhar mais espaço nas redações. 

Sobre a censura, Dias Lopes sabia que outros jornais eram censurados, porém 

por estar envolvido com esportes, não chegou a sofrer nenhum tipo de corte, mas era de 

seu conhecimento as ameaças e pressões nos veículos de comunicação. 

A maior diferença entre exercer a profissão naquela época e hoje, é que tudo era 

arcaico. A dificuldade aparecia até quando havia a necessidade de fazer uma ligação 

telefônica para outro estado, já nos dias de hoje, a tecnologia facilita esse processo.

Desse raciocínio conclui-se que as dificuldades de apuração das informações, 

contatos com fontes diversas – uma necessidade fundamental até do ponto de vista ético 

coo visto na bibliografia consultada – eram um problema grave a ponto do jornalista 

definir como “arcaico” o período.

Mas  Dias  Lopes  também  não  vê  o  momento  atual  como  a  perfeição  do 

jornalismo. Ele faz uma crítica à linguagem atual, a linguagem informal dos veículos 

atuais. Para Lopes isso faz com que os mesmos percam um pouco da credibilidade do 

assunto tratado. 

Ao falar sobre o sucesso profissional, o jornalista ressalta a importância do bom 

relacionamento com os donos de jornais.  Esse fato ainda acontece em determinados 

veículos. A avaliação, de certa maneira, sugere que o profissional ainda depende das 

relações pessoais para, em boa parte das vezes, se sustentar empregado.

O  entrevistado  acredita  que  o  público  vai  de  acordo  com o  que  os  jornais 

publicam,  e  que  cabe  ao  profissional  direcionar  assuntos  de  interesse  e  verdadeira 

relevância.  O jornal  é  a comunicação em massa  publicando notícias  e  opiniões  que 

abrangem os mais diversos interesses sociais.
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Do jornalzinho da escola para as redações

O jornalista Walter Schmidit, com 50 anos de carreira, relata que o interesse pelo 

jornalismo surgiu enquanto cursava o segundo grau,  em que era o responsável  pelo 

jornalzinho da escola, elaborado semanalmente. Em um primeiro momento, chegou a 

cogitar  em  cursar,  no  ensino  superior,  agronomia.  Porém,  em  1964,  o  curso  de 

jornalismo estava  abrindo na  UFPR, e,  em 1965,  aprovado no vestibular,  iniciou  o 

curso, na antiga faculdade de filosofia, ciências e letras. 

Em 1966, iniciava o primeiro estágio na  Gazeta do Povo, que na época eram 

permitidos, não havia o rigor que há hoje. Isso porque, no decorrer dos anos, o sindicato 

constatou que os patrões estavam explorando os estudantes.

Walter Schmidit descreve como eram as redações daquele período:

Completamente diferentes, porque não existia computador; não existia a 
divisão  de  hoje  com  baias;  se  fumava  muito,  eram  ambientes 
descontraídos;  havia  máquinas  de  escrever;  e  alguns  se  negavam a 
datilografar  e  escreviam a  mão;  como  me  recordo  das  pessoas  que 
tinham medo do computador (SCHMIDT, 2017).

Schmidit recorda que nos jornais diários de Curitiba não havia os de oposição, 

porque  os  donos  eram  todos,  por  interesses  econômicos  ou  políticos,  atrelados  ao 

sistema. Ele enumera alguns fatos como marcantes do período. Em 10 de abril de 1964, 

o jornal “Última Hora” fechou as portas por ser contrário ao regime vigente. Em 1968, 

com a implantação do Ato Institucional número 5 (AI-5), a polícia federal aparecia com 

frequência  nos  veículos  de comunicação para  vetar  temas que  feriam a  imagem do 

regime militar. Os principais temas censurados: exército brasileiro na fronteira com o 

Uruguai; o discurso de posse do Ministro da Justiça, coronel do exército e ministro dos 

transportes; na década de 70, houve o surto de meningite, e no começo foram impedidas 

reportagens sobre os casos; a inflação era proibida divulgar; assim como, era proibido 

falar sobre o Dom Hélder Câmara, arcebispo. 

E completa, destacando a questão relacionada ao Sindicato dos Jornalistas do 

Paraná:  “Com o golpe de 64,  houve uma intervenção no Sindicato e  a diretoria foi 
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destituída,  logo  nomearam  uma  comissão  interventora  e  o  governo  indicou  três 

jornalistas de direita.”

Schmidit nunca foi ligado ao Sindicato dos Jornalistas, apenas participava das 

eventuais votações. O único momento que realmente se dedicou ao Sindicato foi para 

lançar uma chapa de oposição, com Luiz Geraldo Mazza, como candidato a presidente; 

atualmente na Folha de Londrina. “Nós [Schmidit e Mazza] discordamos do andamento 

do Sindicato; nós perdemos na chapa e o presidente da época foi reeleito.” 

O jornalista observa que o jornal era a fonte primária da informação, todos os 

veículos se pautavam no jornal, era a referência em informação. “Hoje não.  Hoje você 

tem  as  mídias,  não  se  baseia  no  jornal  para  obter  informação,  mas  nos  meios 

instantâneos.” 

Schmidit comenta que a pressão era diluída de acordo com o tempo do jornal, 

não havia a pressão do instantâneo. “Atualmente, quando alguma matéria sai no jornal, 

já é considerado velha.”

Sobre a busca de informações, a confirmação das dificuldades da época:

Na época,  recorria-se  ao arquivo do jornal  para  buscar  dados ou na 
biblioteca pública ou disputava os poucos telefones da redação. Antes 
tinha que ir para a rua conseguir informação, hoje é possível obter pelo 
telefone,  ou  demais  recursos  que  estão  à  disposição  do  jornalista 
(SCHMIDT, 2017).

Mas independente desses percalços, Schmidt não deixa de enfatizar o grau de 

responsabilidade  que  em  geral  os  jornalistas  de  seu  tempo  tinham  para  realizar  o 

trabalho. 

Conclusão

A  evolução  do  jornalismo  ao  decorrer  do  seu  surgimento  é  notável, 

principalmente para quem fazia os jornais da época. A diferença ocorre não só no fator 

idade,  tempo, mas em algo maior,  a forma de apuração,  divulgação e evolução dos 

processos jornalísticos. 
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O fator acessibilidade é perceptível nessa longa jornada, porém essa relação dos 

novos jornalistas e velhos jornalistas criou um laço da experiência e inovação. Talvez, a 

melhor redação não seja aquela só de recém-formados nem só de jornalistas com anos 

de casa, mas sim o conjunto do moderno com o antigo. 

Na  era  em  que  qualquer  pessoa  vira  jornalista  nas  redes  sociais,  cabe  ao 

jornalista fazer seu papel e diferencial na sociedade. Essa proximidade com o público é 

de  fato  algo  positivo  para  os  expectadores,  porém  não  podemos  deixar  de  lado  a 

essência dessa profissão. 

A linguagem mudou, mas não é isso que deixará a credibilidade de cada jornal 

em jogo, os desafios do furo da reportagem e da melhor notícia, ainda é e, sempre vai  

ser, o grande fator decisivo. Ser imparcial e o compromisso com a sociedade não pode 

ser colocado em segundo plano.

Até o presente momento, é possível concluir que o jornalismo sofreu mudanças 

ao passar dos anos dentro das redações e, consequentemente, nas mídias. A globalização 

e o avanço da tecnologia facilitaram o contato com as fontes e na forma de apuração, 

porém, por outro lado, a busca pela novidade e informação é cada vez mais instantânea. 

Registrando  as  trajetórias  dos  personagens  estudados,  podemos  perceber  que  o 

jornalismo  deve  sempre  se  adaptar  às  evoluções  sociais,  sobretudo  em  relação  às 

inovações tecnológicas, práticas culturais e padrões de comportamento. 

Os jornalistas são profissionais que desde o início têm os mesmos princípios de 

imparcialidade, escolha da notícia mais relevante para a sociedade, ouvir todos os lados 

e que procura traçar uma linha de independência, mesmo estando em um veículo cuja 

linha editorial pode ter compromissos com o poder. 

Na época da ditadura militar, muitas reportagens foram censuradas e jornalistas 

presos por irem contra as normas do governo. Contudo, observa-se que alguns setores 

do  jornal  não  sofriam  essas  punições,  mas  os  profissionais  sabiam  que  colegas  e 

conhecidos eram ameaçados constantemente. 

O ser jornalista hoje, assim como há quatro décadas ou mais, não requer diploma 

e, no presente estudo, percebemos que no início não havia sequer curso de jornalismo. 

O interesse pela profissão surgia, normalmente, em atividades informais, assim como 

relatado pelo jornalista Dias Lopes. Também pode-se fazer um paralelo com a presença 
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das jornalistas, que começaram a serem observadas nas redações dos veículos de forma 

efetiva a partir dos anos 1970 e, aos poucos, ganharam maior espaço e confiança.
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