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Resumo:  

 

O tipógrafo e jornalista José Diamantino de Assis produziu diversos jornais na cidade de 

Juazeiro, na Bahia, entre os anos de 1932 a 1969, desde periódicos satíricos a 

informativos. Neste artigo, analisamos a produção jornalística presente em O Sertão, 

periódico editado no município juazeirense, entre os anos de 1946 a 1948. Para tanto, 

utilizamos da contribuição da micro-história para analisar as tramas comunicativas 

construídas pelo tipógrafo com a finalidade de investigar procedimentos adotados pelo 

profissional tais como práticas jornalísticas baseadas na informação ou no ideal de 

“jornalismo informativo”. José Assis, gradativamente, incorporava tanto na forma como 

no conteúdo das mensagens elementos referentes a uma linguagem objetiva, apoiada em 

fatos, observação e testemunho dos acontecimentos, e procurava investir no uso da 

fotografia para ilustrar o jornal.  
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No final da década de 1940, o Estado da Bahia tinha a maior parte da sua população 

vivendo na zona rural e a maioria dos bens culturais, como universidades, museus, 

estabelecimentos de ensino e jornais, se concentrava na capital. Em 1949, circulavam 119 

periódicos entre jornais, gazetas, revistas, dos quais 54 estavam localizados no interior do 

estado. Todos os seis jornais diários eram impressos na capital. No interior, funcionavam 

75 tipografias de um total de 139 em todo o estado, que realizavam serviços gráficos e 

publicavam jornais3.   

Uma dessas tipografias foi a do tipógrafo e jornalista José Diamantino de Assis4 que se 

aventurou a publicar O Sertão, em 1946, na cidade de Juazeiro, Bahia. A proposta 

editorial era ser um órgão noticioso para divulgar acontecimentos locais e nacionais para 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP História do Jornalismo, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
2 Doutora em Comunicação e Cultura (UFRJ) e professora do curso de Jornalismo em Multimeios, da 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), campus III, Juazeiro, Bahia. E-mail: andcsantos@uneb.br  
3 Dados obtidos no Anuário Estatístico Brasileiro de 1949. Cf. Biblioteca digital do Instituto Brasileiro 

Geográfico e Estatístico (IBGE). 
4 Além de O Sertão, José Diamantino de Assis publicou o jornal satírico O Astro (1932); periódico musical 

O Banjo, que circulou entre os anos 1930 a 1947, o satírico A Marreta (1935 e 1936); os informativos 

Itiubense (1937), Esporte (edições publicadas entre os anos de 1945 a 19470); e A Tribuna do Povo (1957 

a 1959) e foi cronista do periódico nos anos de 1961 a 1964.   

mailto:andcsantos@uneb.br
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a comunidade local. Nesse período, não havia jornais com periodicidade regular na 

cidade. Demerval Ferreira Lima faleceu em 1946 e a direção de O Juazeiro passou a ser 

de Jorge Duarte e Walter de Castro Dourado, que publicaram o jornal com periodicidade 

irregular (DOURADO, 1978). A população voltava as suas atenções para o sistema do 

alto-falante, um amplificador com caixas de som colocadas nas principais ruas da cidade, 

propagando entretenimento, programas de auditório e shows musicais.  

Por dois anos, o tipógrafo e jornalista investiu recursos no empreendimento jornalístico, 

resistindo, inclusive, a toda desventura de imprimir um “pequeno jornalzinho”, como 

classificou Walter Dourado (1978). Foi o único a circular na cidade semanalmente. Na 

gráfica, recebeu profissionais que viajavam para conhecer a cidade e reportar 

acontecimentos. Em uma dessas visitas, o repórter Délio Miranda, da Revista Social 

Trabalhista, editada em Belo Horizonte, e José Assis conversaram sobre os 

acontecimentos políticos. José Assis demonstrou admiração pelo companheiro de lida 

jornalística e destacou que se tratava de um “jornalista de escola”. 

A menção à expressão “jornalista de escola” nos traz um indício para pensar as 

transformações em desenvolvimento no jornalismo brasileiro e como essas mudanças 

foram apropriadas pelos profissionais que faziam imprensa na região. Quais mudanças 

são essas que se processam na experiência deste tipógrafo no campo do jornalismo? A 

que práticas jornalística ele se referia quando afirmou que o colega praticava um 

jornalismo de escola? Quais mudanças no campo da profissionalização jornalística 

estariam sendo assimiladas pelo tipógrafo e jornalista? 

É possível que processos de modernização da imprensa em curso no país reverberassem 

localmente.  Partimos da hipótese de que José Assis adotava uma prática jornalística mais 

próxima de um ideal de jornalismo informativo, que se refletia na concepção gráfica do 

produto, valorização da fotografia e manchetes, e assimilava procedimentos técnicos para 

retratar os acontecimentos, utilizando de apuração dos fatos e linguagem mais objetiva 

para abordar temas do cotidiano.  

Para realizar esta análise no campo da história da comunicação, verificamos o circuito 

comunicativo, no qual estão inseridos produtores de textos, as materialidades e os 

suportes que permitiram, em um dado momento, a profusão de formas impressas, visuais, 

sonoras (BARBOSA, 2013). Robert Darnton (2010, p. 125) esclarece que a noção de 

circuito de comunicação permite ao pesquisador analisar as inter-relações entre autor, 

editor, produtor, impressor, distribuidor e leitor, pois todos eles estão intercambiando 
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experiências e práticas que influenciam na questão do gênero, do estilo, nas relações deste 

sistema com outros de natureza política, econômica, social. A ênfase em práticas humanas 

e na noção de circuitos de comunicação entre produtores e leitores permite, assim, ampliar 

os estudos que trazem tão-somente uma abordagem centrada na ação individual, porém 

incorporando dinâmicas sociais, os processos institucionais, micro e macrossociais.  

Neste sentido, também nos apropriamos de algumas abordagens metodológicas do projeto 

historiográfico da micro-história, pois verificamos que a sua trajetória pode ser 

investigada a partir de uma redução do nível de análise da escala: do micro para o macro. 

Na abordagem micro-histórica, a escolha de uma escala particular de observação permite 

produzir conhecimentos. A variação de uma escala não significa ampliar ou diminuir o 

objeto, mas verificar as modificações na forma e na trama (REVEL, 1998, p.20).  

Nesse sentido, no projeto da micro-história, a análise do micro permite analisar os 

processos individuais percebidos nas suas relações com o coletivo, investigando 

identidades sociais que se operam por meio de uma rede de relação, de concorrência, 

solidariedade, aliança. Assim é possível redefinir a noção de contexto, para que não haja 

simplesmente uma leitura do contexto global para situar e interpretar os textos. Pelo 

contrário, são adotados procedimentos para que o pesquisador possa constituir a 

multiplicidade dos contextos necessária à compreensão do fenômeno (REVEL, 1998). 

 

Caminhos para a Modernização da Imprensa 

 

As mudanças mais significativas do processo de modernização da imprensa brasileira se 

consolidaram a partir dos anos 1950, como analisado por Ana Paula Goulart Ribeiro 

(2007). Nesse processo, os gêneros opinativos como a crônica e o artigo polêmico 

começavam a ceder espaço para um jornalismo que privilegiava a informação objetiva. 

Os jornalistas deixavam o tom da polêmica e da linguagem agressiva para adotar 

procedimentos de “neutralidade” e “independência”. Trata-se de um processo de 

autonomização do campo jornalístico frente ao literário e ao político, assim como a 

consolidação de uma comunidade jornalística com discurso próprio (RIBEIRO, 2007). 

Essas mudanças estavam sendo operacionalizadas no processo contínuo com o incentivo 

à escolarização nas capitais que criavam novos leitores. Inovações tecnológicas, o sistema 

de radiodifusão e outros bens culturais começavam a se expandir e criar novas interações 

com o público. Os empreendimentos jornalísticos estavam deixando de ser uma aventura, 
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iniciativas individuais, e passavam a ser empresas. Os jornalistas se profissionalizavam, 

começavam a ser valorizados pelo capital cultural e como profissionais, com melhores 

salários e dedicação exclusiva às empresas (RIBEIRO, 2007). 

Mas os impressos baianos estavam muito distante de um padrão de modernização, 

semelhante aos impressos cariocas. Desde o século XIX, o jornalismo baiano se 

caracterizava pela verve política, o artigo polêmico. Criado em 1912, A Tarde, de 

propriedade de Ernesto Simões Filho, foi um dos primeiros a desejar romper com essa 

tradição. Simões Filho tinha a intenção de criar um jornal semelhante ao A Noite, de Irineu 

Marinho. Pretendia fazer um jornalismo que trouxesse os reclames populares e com 

diversidade de informações para distintos públicos. Existia até uma página com assuntos 

femininos, assinada pela esposa, Helena Simões. À época ainda era incomum mulheres 

assinarem textos em periódicos e usavam pseudônimos masculinos. A empresa se 

constituiu com capital aberto, recebeu investimentos do sistema financeiro e do setor 

comercial.  

A pretensão de ser um impresso “moderno” e desvinculado das intenções políticas 

pereceu tão logo surgiu no cenário baiano. O vespertino se insurgiu contra o governo de 

José Joaquim Seabra, apoiou a candidatura de opositores e envolveu-se em campanhas 

políticas. Simões Filho foi eleito deputado federal em 1924 e, por causa do apoio ao 

movimento constitucionalista de 1932, se exilou na Europa. O jornal ficou nove dias sem 

circular em 1934 sob censura do interventor Juracy Magalhães. 

Após o retorno do exílio, o proprietário de A Tarde continuou envolvido com a política e 

ocupou cargo de ministro da Educação e Saúde no governo de Getúlio Vargas entre 1951 

e 1953. Em 1954, foi candidato ao Senado Federal e perdeu as eleições. Fez do seu jornal 

uma tribuna para embates políticos quando convinham aos seus interesses, como nos 

relata Ana Cristina Spannenberg (2009) a respeito da trajetória do jornal em três 

momentos decisivos de campanhas eleitores nos anos 1919, 1954 e 1990.  

Mas, como nos referimos, A Tarde não era uma exceção. A maioria dos jornais foi 

instrumento para os grupos baianos, em um Estado que passou grande parte da primeira 

metade do século XX no ostracismo político e cultural, salvo com a descoberta de poços 

de petróleo no final dos anos 1940. Não havia um público leitor capaz de consumir jornais 

massivos porque era grande o número de analfabetos5. Quem sabia dominar os códigos 

                                                 
5 Para se ter uma ideia da taxa de analfabetismo em Salvador, em 1920 havia 124.937 pessoas sem saber 

ler e escrever, uma taxa de 441 habitantes em cada mil (SPANNENBERG, 2009). Procuramos dados 
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de leitura, escrita e possuía formação cultural pertencia a uma elite dominante. Isso 

refletia no perfil dos profissionais da imprensa, geralmente bacharéis, com linguagem 

rebuscada, livresca, e não popular. Como esclarecer Ana Spannenberg (2009), “os textos, 

repletos de expressões cerimoniosas de tratamento, carregados de adjetivação e 

fortemente marcados pelas paixões políticas, continuam fazendo dos jornais espécies de 

tribunas” (SPANNENBERG, 2009, p.107). 

A autora ainda nos relata que era comum os profissionais usarem o jornal como trampolim 

para a vida pública, tal como aconteceu no final do século XIX nos jornais cariocas. 

Simões Filho costumava dizer que não pagava o suficiente aos profissionais, porque o 

prêmio que eles adquiririam posteriormente seria um cargo público em alguma repartição 

federal. Esse era o cenário da imprensa na São Salvador até pelo menos a década de 1960.  

Se esse era o padrão seguido na capital do Estado, é significativo perceber como um 

tipógrafo no interior buscou trilhar um caminho distinto. Sem formação bacharelesca, 

com raízes na cultura popular, José Assis desejava fazer um periódico com relativa 

independência. Os jornais da capital baiana pareciam não ser modelos para a sua prática 

profissional, pois são poucas as referências aos impressos baianos nos seus jornais. As 

notícias de acontecimentos nacionais e internacionais eram provenientes dos periódicos 

da capital da República.  

Os jornais cariocas começavam a adotar contribuições do modelo norte-americano de 

jornalismo informativo, que privilegiava a informação em relação ao modelo francês, de 

características mais literárias (RIBEIRO, 2007). O modelo de um jornalismo informativo 

se aproxima de um leitor que necessita de notícias breves que proporcionem experiências 

estéticas e de consumo da informação jornalística enquanto usa o transporte público, 

locomove-se na cidade, observa o fluxo de interações na urbe. Um leitor que também 

ouve notícias do rádio, cada vez mais incorporado ao cotidiano dos ouvintes, por 

transmitir informações e entretenimento.  

A brevidade da informação é importante para acompanhar esse momento de fragmentação 

da vida cotidiana, de novidades que surgem e que interferem no cotidiano, que pode ser 

desvelado nas páginas do jornal com as notícias de esporte, cultura, política, moda 

feminina, crimes, entre outros temas.  

                                                 
similares no Censo e Anuário Brasileiro Estatístico referente ao município de Juazeiro e não foram 

encontrados. 
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Esse cenário de mudanças no jornalismo parece projetar o horizonte de expectativa de 

José Assis no que ele denominava “jornalismo de escola”. Autodidata, o tipógrafo, que 

era leitor de jornais, revistas e ouvinte do rádio, buscava produzir um periódico que 

fornecesse informação à população, com autonomia e com uma função de vigilância do 

poder público.  

 

O Sertão e as práticas jornalísticas  

 

O semanário foi lançado no ano de 1946 e circulou até 1948. Com formato de quatro 

páginas, o semanário apresentava, na capa, notícias de agências internacionais e 

acontecimentos locais e nacionais. Na segunda página, trazia coluna social, efemérides, 

notas de falecimento e aniversários. Na terceira, uma página inteira dedicada às notícias 

de esporte. Na contracapa, uma novidade: a coluna Notas Esparsas reportava 

acontecimentos locais, discutia o noticiário político e assuntos do cotidiano da cidade. 

Algumas mudanças na concepção gráfica do jornal podem ser percebidas, quando 

comparamos com as experiências de jornais editados anteriormente por José Assis como 

A Marreta (1935-1936) e o Itiubense (1937). Em O Sertão, o editor explorou títulos 

grandes na manchete, geralmente era disposta acima do logotipo. A página de esporte 

tinha uma manchete com letras/tipos maiores, comparados às demais notícias. O conteúdo 

era distribuído em quatro colunas com separação de fios, o que ajudava a organizar o 

texto. Em algumas edições, percebe-se uma tentativa de deixar espaços em branco para 

facilitar a leitura, embora o espaçamento entre linhas fosse pequeno. Existia uma 

preocupação de produzir um jornal com certa leveza na forma, explorando, da melhor 

forma possível, os recursos da prensa de tipo móvel.   

Uma das principais mudanças do jornal é a inserção de fotografias. Enquanto A Marreta 

e O Itiubense traziam ilustrações, O Sertão oferece ao leitor imagens de instantâneos 

fotográficos, embora alguns ainda fossem retratos, publicados na página dedicada ao 

esporte. Das oito edições encontradas do jornal, três têm instantâneos fotográficos.  O 

semanário trouxe imagens de jogadores locais e um instantâneo da cidade do Recife. 

Apesar de haver imagem com tamanho muito pequeno, um retrato em formato 3x4, 

percebe-se o interesse em ilustrar a matéria esportiva para atrair o leitor. José Assis sabia 

da importância da imagem para os jornais, pois confessara, quando produziu O Itiubense, 

que as pessoas solicitavam a inclusão de fotografias. Quando produziu A Marreta, 
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também noticiou que compraria novos equipamentos gráficos para publicar rotogravura. 

Havia a intenção ou desejo do tipógrafo em produzir um jornal com formato moderno, 

valorização dos títulos na manchete, boa disposição do texto, inserção de fotografias, 

embora os recursos fossem limitados para investir em um bom material visual. O 

proprietário deveria adquirir imagens produzidas por fotógrafos da região, ou 

extemporaneamente, por agências de notícias, como a fotografia da cidade do Recife. É 

visível, contudo, o desejo de explorar as imagens para dar dinamismo ao texto.  

É na coluna “Notas Esparsas” que identificamos vestígios de processos em transformação 

na produção jornalística comparando com os jornais O Éco e A Luta, editados na cidade 

de Juazeiro, na década de 1930. Em O Sertão, o leitor tinha acesso às notícias sobre o 

cotidiano, desde uma nota sobre o trânsito local, novas formas de conduta no espaço 

público ou sobre o processo eleitoral.  

José Assis demonstrava conhecimento de algumas práticas jornalísticas como a 

necessidade da apuração da informação. A linguagem ainda não incorporou as normas de 

padronização de um texto sintético, conciso e preciso, que segue as técnicas da pirâmide 

invertida (lead), como característico de um jornalismo informativo norte-americano. Mas 

os textos já apresentam características de síntese, observação e descrição dos 

acontecimentos. A experiência com O Sertão pode ser um momento de transição para um 

fazer mais próximo de uma linguagem técnica e de um modelo de jornalismo informativo 

em gestação em todo o país. 

 

O Sertão e os padrões de vigilância 

 

A possibilidade de produzir uma prática jornalística mais próxima das questões do 

cotidiano foi uma das estratégias do tipógrafo José Assis para editar o periódico. Dessa 

forma, o jornal estava atendo aos acontecimentos factuais e do cotidiano, e não se 

constituía em uma tribuna. No editorial “Incompreensão irritante”, José Assis relatou que 

uma cidade voltada a um intenso comércio de mercadorias pelo rio São Francisco não 

poderia ficar sem um órgão de imprensa, ao qual ele denominava de publicidade. Por quê 

publicidade? Parece-me que a noção é de tornar público os acontecimentos, mas também 

pode significar novos negócios para o seu empreendimento com a propaganda do 

comércio. 
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José Assis quis associar a produção do jornal a uma possível rentabilidade financeira, 

uma extensão também dos serviços gráficos. Ele era pragmático, queria expandir os 

negócios da oficina gráfica e usar o capital cultural para investir em jornalismo. A cidade 

atraía instituições bancárias como a instalação da Agência de Fomento Econômico do 

Estado da Bahia, com a finalidade de investir na diversificação da produção baiana. A 

Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Juazeiro tinha sido criada em 1944, para 

estimular a criação de pequenas indústrias.  

Imaginando-se um cenário de desenvolvimento local, ele afirmava que, quando resolveu 

publicar um jornal, estava decidido “a enfrentar todas as vicissitudes que o trabalho nos 

acarreta para a casa, roubando-lhe o melhor tempo destinado às encomendas 

particulares”. Investia parte do tempo livre e capital na gráfica, que tinha dois prelos de 

tipo móvel: um pequeno para serviços de impressão de cartões, e outro maior para os 

serviços tipográficos com os jornais6. Pretendia ignorar o “notório desinteresse local em 

adquirir o órgão”, seja avulso ou por assinatura. No segundo ano de circulação, havia 

apenas 20 assinantes. Não era um negócio rentável, há de se constatar. 

Mesmo com o diminuto número de assinantes, o tipógrafo continuaria publicando o 

periódico, a fim de que não se propagasse pela região que Juazeiro não tinha um “órgão 

de publicidade”. Considerava-se um homem empreendedor e que muito já havia feito para 

o “progresso da cidade7”, como fundador de times de futebol e diretor de O Éco, no ano 

de 1942.  Retomamos aqui a noção de projeto individual, defendida por Gilberto Velho 

(2001), como estratégia de tentativa do tipógrafo de conquistar um lugar em uma 

sociedade marcada por processos heterogêneos e diferenciação social. José Assis 

desejava ser um jornalista e proprietário de jornal.  

Apesar do modesto empreendimento que não lhe trazia rendas suficientes para garantir a 

sua sustentabilidade financeira a longo prazo, afirmava: “que não assinem, que não 

comprem o jornal, não nos incomoda tanto quanto ‘ouvido de mercador’ que as 

autoridades dão as nossas denúncias, as queixas que por vezes vem do povo e os 

transmitimos a quem de direito para solucioná-los8”. 

                                                 
6 Não consegui encontrar registro cartorial sobre o capital da gráfica. Os vestígios encontrados nos jornais 

indicam que José Assis trabalhou com um prelo de madeira. Nos anos 50, ele adquiriu prelo manual, mas 

com dispositivo elétrico para acionar a máquina. No entanto, ainda usava o componedor e o alinhamento 

dos tipos móveis era feito  manualmente, como foi relatado pelo filho Joston Assis. 
7Em artigo publicado em O Sertão, José Assis se referiu aos projetos que empreendeu como dono de gráfica, 

dirigente esportivo e participante de associações e clubes. 
8 O Sertão, 31/08/1947. 
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Neste fragmento textual, os vestígios associam a prática jornalística a uma postura de 

vigilância do poder público, mesmo que atuasse às margens, a considerar a expressão 

“ouvido de mercador”. Nelson Traquina (2004) considera que a imprensa moderna, que 

se consolidou após a Segunda Guerra Mundial, procurou difundir valores deontológicos 

que associam o jornalismo à vigilância dos poderes constituídos, com sua postura de “cão 

de guarda” da sociedade.  

Em O Sertão, o jornalista José Assis procurava reportar os acontecimentos citadinos, 

fiscalizando serviços públicos e exercendo uma função de denunciar acontecimentos que 

rompessem com uma ordem estabelecida. Quais acontecimentos, portanto, foram 

denunciados pelo O Sertão?  O periódico publicou notícias sobre as condições insalubres 

do ambiente urbano, principalmente o cais de Juazeiro. O fluxo intenso de mercadorias e 

embarcações, desde os paquetes (pequenos barcos) aos vapores que navegavam por todo 

o curso do rio até Pirapora, em Minas Gerais, acontecia em condições precárias. Perto do 

cais, localizava-se o mercado público, que comercializa gêneros alimentícios e 

mercadorias diversas. Para melhorar as condições sanitárias e precaver de problemas de 

saúde, o redator solicitava soluções para organizar as áreas públicas da comunidade.  

O pensamento de José Assis foi sendo construído por uma visão de modernidade, em que 

o espaço público deveria ser limpo, organizado, numa lógica de purificação. O 

ordenamento e a disciplinarização do espaço resultariam, supostamente, em progresso e 

na configuração de uma cidade moderna. Tratava-se de criar expectativas sobre um 

futuro. Para isso, adotava posicionamento crítico em relação à administração e 

ordenamento do ambiente urbano.  O cenário das margens do rio na parte central da 

cidade, na descrição de José Assis, era de uma urbe abandonada: 

  

 “A margem do Rio – De há muito que vimos presenciando o panorama 

esquisito que apresenta aos olhos do visitante a margem do Rio no porto desta 

cidade.  

Presenciamos o quadro e, ficamos a imaginar qual a impressão que leva 

daquilo tudo o viajante, se, principalmente, chega por via fluvial.  

Aquelas barracas de esteiras velhas, um amontoado de cousas, carvão, lenha, 

capim e pobres estacionários daquela área, cobertos de andrajos a cozinharem 

algo para a refeição diária, “afeiam” demasiadamente o local, e só temos a 

impressão que campeia ali miséria e fome9”. 

 

Seria essa a imagem que o viajante, após percorrer o curso do rio nas embarcações da 

Viação Baiana do São Francisco, presenciaria ao chegar ao município. A ambientação 

                                                 
9 O SERTAO, 27/07/1947. 
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urbana era de completo descompasso com os projetos de uma cidade que tinha rico 

comércio, mas que já demonstrava vestígios do declínio que sofreria posteriormente, com 

a falta de um planejamento urbano. A presença de barracas velhas, carvão, lenha não seria 

apenas uma prova da falta de urbanização, mas demonstrava um aspecto decadente e com 

consequências futuras relacionadas às condições sanitárias e a danos à saúde da 

população. José Assis descreveu:  

 

“todos aqueles resíduos, palhas e bagaço, coisas podres são atirados à margem 

que, estagnados, infestam a água que bebemos. Por isso seria justo que a 

fiscalização municipal, ou quem de direito, localizasse para outra área aquele 

mercado marginal, precavendo-se em favor da Saúde do povo e, dando mais 

um passo com o seu brilhante programa de asseio local”.  

 

Esse texto foi publicado na coluna “Notas Esparsas”, a qual demonstra alguns aspectos 

importantes da prática jornalística. A escrita apresenta um olhar do observador que 

percorre a cidade e que busca verificar o que ocorre externamente à oficina gráfica. 

Embora ele tenha usado expressões verbais na primeira pessoa do plural, a lógica que 

organiza o texto introduz aspectos de referencialidade ao relato, buscando produzir 

“efeitos de realidade” e “objetividade”. Descreve cenário e procura retratar os problemas 

cotidianos. 

José Assis descreveu uma cidade que talvez ninguém desejasse ver: insalubre, com 

homens e mulheres com suas barracas no cais, os restos de mercadorias jogados, animais 

às margens do rio. Como se refere Ítalo Calvino (1990), na cidade de outrora, a dos 

cartões-postais, nada permanece igual na nossa lembrança, pois se cultiva a nostalgia do 

que nunca foi visto realmente. Na alegoria de Calvino, “em presença da Maurília 

provinciana não se via absolutamente nada de gracioso, e ver-se-ia menos hoje em dia, se 

Maurília tivesse permanecido como antes” (1990, p.30).  

As marcas de pessoalidade do texto denunciam a visão do repórter que buscava retratar a 

cidade, coletava informação, observava, descrevia o ambiente urbano para o leitor. Ao 

passear por Juazeiro como um flaneur, documentou a degradação dos prédios públicos.   

 
“Prédios públicos abandonados  

Quem passa pelo prédio onde funcionam as Escolas Reunidas e o Ginásio de 

Juazeiro e vê o estado de abandono em que o mesmo se acha, fica logo a pensar 

no alheamento das administrações passadas no tocante a sua conservação 

Efetivamente e infelizmente é uma verdade o que afirmamos. Lá está o seu 

portão principal ‘fora dos eixos’, caído para um lado como se fora uma cancela 

velha de curral, exigindo um conserto, pelo menos. Além disso, a parte externa 

faz pena de suja e deteriorada não parecendo que ali é uma casa de instrução, 
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a qual deveria merecer maior cuidado, pois que, de qualquer forma, é ela a 

melhor que possuímos10”.   

 

Não era apenas a escola, outros prédios públicos estavam abandonados como o quartel de 

Companhia do 3º Batalhão de Caçadores, o mercado, que necessitava de reparos, pintura 

e conforto para os que utilizavam o espaço público. O redator solicitava medidas da 

prefeitura e da Câmara Municipal para que houvesse um projeto de melhoramento dos 

imóveis públicos como parte do patrimônio da cidade. Critica-se, ainda, a falta de um 

planejamento urbanístico e a precária conservação de praças e jardins públicos, que 

estariam abandonados. Podemos compreender a divulgação de notícias semelhantes como 

uma expectativa do tipógrafo de estimular práticas sociais que resultassem em melhorias 

no padrão de organização do espaço urbano.  

Da mesma forma, ele descreveu processos de mudança na cena urbana, como a colisão 

de um automóvel particular e um carro da prefeitura no centro da cidade, demonstrando 

que seria necessário organizar o trânsito municipal. O redator também fez críticas aos 

preços abusivos cobrados pelos comerciantes, que afetavam diretamente as pessoas com 

menor rendam: 

  

“Já estamos fartos de ouvir pelo rádio e ler nos jornais o aluvião de anúncios 

oferecendo sedas e mais sedas, linhos tropicais, etc, por processos acessíveis 

as bolsas menos recheadas e prova disso temos as pessoas que veem não só de 

São Paulo, Rio, como também de Recife, trazendo de lá essas pechinchas.  

Porém, aqui, em Juazeiro, só se pode adquirir tecidos pela hora da morte! E no 

duro! Nem ao menos fazem uma redução para tapear o freguês, imperando 

somente a usura de cem por cento em cada metro.  

Entretanto, as perceptivas de baixa são acentuadas em todo o país neste ramo 

e, apezar disso, teimam os negociantes em manterem a dura lei da carestia. 

Mas, quando a bomba esquentar será tarde para pôr freio a semelhante estado 

de coisas11”. 

 

A cidade de Juazeiro tinha um comércio bem diversificado, com lojas de produtos 

variados e artigos de luxo. Os preços abusivos poderiam ser uma preocupação de parte da 

população que ficava sujeita a comprar apenas no comércio local, apesar do elevado 

custo. Ressalte-se ainda que quase não havia anunciantes do comércio, os únicos que 

existiam eram do setor de farmácia, serraria e sapataria.  

O jornal era um pequeno empreendimento, mantido pelo seu proprietário e principal 

redator. Foram raros artigos assinados por outros colaboradores12. Quase sempre as 

                                                 
10 O SERTÃO, 21/12/1947. 
11 O SERTÃO, 29/06/1947. 
12 Encontramos apenas um artigo assinado por Walter de Castro Dourado sobre o patrimônio da cidade. 
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notícias publicadas são derivadas da observação dos acontecimentos locais e permitem 

entrever a visão do tipógrafo-jornalista sobre a cidade e os vestígios das ambiguidades e 

contradições dos processos de modernização. 

As reclamações do redator precisam ser compreendidas na ordem da disciplinarização do 

espaço público. Um exemplo se refere às reclamações contra o uso dos animais para 

transportar material de carga. Populares procuravam a gráfica para reclamar dos donos de 

carroças que, algumas vezes, “açoitavam os burros, bárbara e ininterruptamente, ao ponto 

de os fazerem gemer, causando pena semelhante atrocidade”. E, afirma, enquanto 

houvesse esse “hábito bárbaro” não sobreviveria nenhum animal no futuro. O jornal 

denuncia práticas sociais que deveriam ser superadas, consideradas como entraves à 

modernização no quadro dessa cidade desejada como moderna,  uma cidade cujo 

horizonte de expectativa se pretendia moderna, urbanizada, purificada na visão do 

tipógrafo13.  

 

Mediações jornalísticas  

 

Interessa-nos perceber as influências de outros meios de comunicação com os quais o 

tipógrafo e jornalista teve acesso e das técnicas que foi assimilando ao longo da sua 

trajetória. Muitas vezes, ele se colocava como mediador entre os acontecimentos 

reportados externamente em outros meios e o leitor.  

José Assis comentava as notícias que eram transmitidas pelas agências, jornais e o rádio. 

Do noticiário internacional, fazia comentários sobre o cenário geopolítico pós-Segunda 

Guerra, apoiando sempre as determinações de países com pensamento político liberal 

como Estados Unidos e Inglaterra. Já em relação ao noticiário político regional, 

distribuído pelas emissoras de rádio, procurava apurar informação e contestar o que 

chamava de “balão de ensaio” e boatos. 

O sistema radiofônico se tornou fonte regular de informação sobre acontecimentos 

regionais. Se no período entre os anos 1940 a 1960 a circulação de periódicos na Bahia 

se manteve estável, o rádio conquistou público e audiência, atraídos pela linguagem 

acessível e simples dos radialistas e variedade de programação, da informação à diversão 

com os programas musicais.  

                                                 
13 Ressalte-se que as obras memorialísticas consultadas não se referem aos trabalhadores manuais nem às 

condições precárias de Juazeiro. Assim, os textos de O Sertão são importantes para uma escrita sobre a 

cidade e para comparar as escritas memoráveis produzidas por outros agentes políticos. 
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Como assinalou Ana Cristina Spannenberg (2009), em 1947, havia apenas duas estações 

de radiodifusão, instaladas na capital, a pioneira Rádio Sociedade, dos Diários 

Associados, e a Rádio Cultura. Já em 1950, eram sete emissoras e o setor empregava 260 

pessoas, segundo dados do Anuário Estatístico Brasileiro, de 1952. Como a Bahia ainda 

tinha um percentual grande de população morando no interior, o rádio facilitava o acesso 

à informação. 

José Assis foi um ouvinte atento às notícias e comentários dos profissionais do rádio. 

Contudo, em várias edições de O Sertão, o redator contestou informações veiculadas pelo 

meio radiofônico, principalmente do locutor Gabriel Castilho, da Rádio Sociedade, a 

respeito da campanha política municipal.  O comentarista divulgou que o Coronel Aprígio 

Duarte Filho e o Dr. Edson Ribeiro seriam apresentados como candidatos às próximas 

eleições municipais, respectivamente pelo PSD e pela UDN, acrescentando que a política 

local estava em efervescência. 

 Segundo José Assis, tratava-se de um “balão de ensaio” pelo conteúdo inverídico, e 

afirmava: “foi um anúncio bem precipitado este, como a fonte de informação, pois tais 

setores continuam calmos até agora no pleito municipal e...nada de efervescência há por 

aqui, até agora! A coisa ao que parece anda pelo domínio das sondagens, das opiniões, 

das consultas e...dos interesses políticos”. 

Para comprovar que se tratava de um “balão de ensaio”, o redator afirmava que apurou a 

informação com integrantes de ambos os partidos e não se confirmava a veracidade da 

notícia distribuída. Nessa nota se torna evidente que o tipógrafo conseguiu verificar a 

importância de conferir as fontes de informação, como um procedimento para garantir a 

confiabilidade do relato jornalístico.  

O redator chegou a ironizar com os boatos divulgados por Castilho que circulavam sobre 

a candidatura da UDN. Para contestar essa rede de rumores, ele afirmava que chegou a 

obter informação com o partidário da UDN, que negou articulação para definir o 

candidato. 

 
“Boatos! Boatos! 

Quinta-feira à tarde estourou uma bomba cheia de boatos. A UDN teria se 

reunido para lançar a candidatura de conhecido chefe político ao posto de 

prefeito nas próximas eleições municipais. 

A nossa reportagem pôs-se em campo, encontrando-se a noite com um 

influente prócer udenista local, que o abordou sobre o assunto. 

S.S interpelado, confirmou apenas ter havido a reunião, porém nada relativo 

aos boatos foi tratado. Apenas providencias de ordem interna foram tomados, 

embora de caráter político, mesmo porque um partido verdadeiramente 
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democrata como é a UDN não tomará uma providencia desta natureza em 

sessão secreta! 

Terminando, disse S.S., “está muito cedo ainda para estas coisas14”. 
 

Essa nota evidencia algumas mudanças no processo de apuração e redação do texto. Para 

contestar a versão dos acordos políticos divulgada pela Rádio Sociedade, o redator buscou 

apurar localmente a informação a partir do que chamou de “reportagem”. Ele entrevistou 

em off um partidário udenista, que não confirmou integralmente a versão de Castilho. O 

texto traz uma declaração entre aspas, o que significa um ritual de objetividade para 

comprovar que ouvira o interlocutor. Mesmo que a retórica do texto seja próximo de um 

comentário, trata-se de uma nota jornalística escrita após a apuração dos fatos.  

O texto demonstra formas embrionárias do fazer jornalístico de José Assis nesse processo 

de transição para um modelo de jornalismo informativo. Mesmo de forma primária, se 

compararmos com o desenvolvimento da técnica jornalística nos anos posteriores, o texto 

jornalístico apresentava versão mais próxima do factual, com apuração e confronto dos 

dados.   

 

Breves considerações 

 

Os vestígios encontrados no jornais não pretende mitificar o modelo norte-americano de 

jornalismo informativo como um ideal para a imprensa, mas busca demonstrar que José 

Assis foi assimilando, gradualmente, técnicas e linguagens que estavam em 

desenvolvimento na imprensa brasileira, praticadas por empresas jornalísticas que 

adotavam instrumentos e métodos de profissionalização do campo.  

Consideramos que a experiência de editar O Sertão foi um momento de travessia na sua 

trajetória ao apostar em um periódico noticioso, rompendo com práticas anteriormente 

experimentadas, como a imprensa satírica. É importante também demarcar a disposição 

de investir em um modelo com relativo grau de autonomia política, já que o periódico 

não se alinhou, explicitamente, com correntes partidárias.  A experiência com O Sertão 

pode ter representado um anseio por uma imprensa independente, talvez motivado pela 

crença de que o processo de redemocratização pós-Estado Novo fosse romper com 

práticas autoritárias de controle político.  

                                                 
14 O SERTÃO, 17.08.1947. 
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A análise a partir dos fragmentos e vestígios encontrados no periódico nos comprova o 

posicionamento independente de José Assis neste final da década de 1940, com a intenção 

de produzir um jornal com caráter de vigilância dos serviços públicos, principalmente o 

ambiente citadino, e buscando retratar reclames da população. Demonstra, ainda, a 

influência de outros meios de comunicação, como o rádio, que se inseria na comunidade 

jornalística como fonte de informação, produzindo mediações e colaborando para novos 

procedimentos de apuração das notícias.  
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